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RESUMO 

 

 

Esta tese de doutorado investiga como vestibulandos e pré-vestibulandos constroem 

as representações discursivas de Ficar e Namorar na produção textual e suas 

implicações para a ATD e o ensino e a aprendizagem da produção de texto em 

aulas de língua portuguesa, com base na linguística de texto, perspectivada pela 

Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2008) e complementada pela Semântica de 

Frames (FILLMORE, 2006; FELTES, 2007). Partindo de uma abordagem qualitativa 

e quantitativa (VIANNA et al., 2008), esta pesquisa tem como corpus de análise 168 

textos empíricos produzidos por vestibulandos do PSV/2005 da UFRN, Natal, RN, e 

por estudantes do 3º Ano do ensino médio da Escola Estadual Juscelino Kubitschek 

(EEJK), Assú, RN (2008). A análise dos dados revela a construção de 

representações discursivas de Ficar e Namorar diferentes, por meio da designação 

dos referentes, da predicação, da aspectualização, das circunstâncias 

espaçotemporais e do uso de metáforas, ressaltando a influência do conhecimento 

enciclopédico e da cultura, além da presença de componentes cognitivos relativos à 

produção textual. Os dados ainda apontam para a necessidade de uma prática 

docente que possibilite a interação entre os alunos, a discussão sobre temas da 

atualidade, além do contato com gêneros textuais diversos e, sobretudo, o trabalho 

com a produção de texto em sala de aula, de forma a possibilitar aos estudantes o 

domínio das estratégias de produção de texto e, por conseguinte, a (re)significação 

de suas representações discursivas, visando atender aos novos contextos de 

interação sociocomunicativa. 

 
 
Palavras-chave: Representações discursivas. Produção textual. Modelos cognitivos. 

Ensino e aprendizagem de língua portuguesa. 
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ABSTRACT 

 

 

This doctoral thesis investigate the way “vestibulandos”  and “pré-vestibulandos” 

construct their discursive representations of “Ficar and Namorar” in their textual 

production. At the same time, aims to discuss its implications for the ATD and for the 

teaching and learning of  textual production in the context of  Portuguese Language 

classes. Its theoretical framework is inspired mainly by three sources: textual 

linguistics,  the textual analysis of discourses (ADAM, 2008), as well as by frames 

semantics (FILLMORE, 2006; FELTES, 2007). The methodology is based on a 

combination of qualitative and quantitative approaches (VIANNA et al., 2008). The 

data is composed of 168 empirical texts written by the “vestibulandos” of  PSV/2005 

da UFRN, Natal, RN, and by secondary school students  who attended Escola 

Estadual Juscelino Kubitschek (EEJK), Assú, in the 2008 school year. The results 

indicate different categories of discursive representations of “Ficar and Namorar” , 

such as designation of referents, prediction, aspectualization,   spatial-temporal 

circunstances , and metaphor, which reveal the influence of factors such as: the 

encyclopedic knowledge, the culture, as well as the cognitive components related  to 

textual production. These results  point out to the necessity of a teaching practice 

which enables the interaction among students, the discussion of current themes, as 

well as the student involvement with different textual genres, mainly the work with 

textual production in the classroom, so that  it enables the students do acquire the 

textual production strategies. Thus, the overall goal is the (re)construction of their 

discursive representations, so that they can cope with new contexts of  

communicative interaction.  

 

Key-words: Discursive representations. Text Production. Cognitive paradigms. 

Portuguese language Teaching and learning. 
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RESUMEN 
 
 
 

 
Esta tesis de doctorado investiga como los ingresantes y pre ingresantes a la 

Universidad construyen las representaciones discursivas de “Ficar e Namorar" en 

producción textual y sus implicaciones para la ATD y la enseñanza y aprendizaje de 

la producción de textos en clases de lengua portuguesa, con base en la lingüística 

de texto, desde una perspectiva del Análisis Textual de los Discursos (ADAM, 2008) 

y complementada por la Semántica de Frames (FILLMORE, 2006; FELTES, 2007). 

Partiendo de un abordaje cualitativo y cuantitativo (VIANNA et al., 2008), esta 

investigación tiene como corpus de análisis 168 textos empíricos producidos por 

ingresantes de PSV/2005 de la UFRN, Natal, RN, y por estudiantes del 3º Año do 

secundaria de la Escuela Estadual Juscelino Kubitschek (EEJK), Assu, RN (2008). 

El análisis de los datos revela la construcción de representaciones discursivas 

de “Ficar e Namorar” diferentes, por medio de la designación de los referentes, de la 

predicación, de la aspectualización, de las circunstancias espaciotemporales y del 

uso de metáforas, resaltando la influencia del conocimiento enciclopédico y de la 

cultura, además de la presencia de componentes cognitivos relativos a la producción 

textual. Los datos inclusive apuntan para la necesidad de una práctica docente que 

posibilite la interacción entre los alumnos, la discusión sobre temas de la actualidad, 

además del contacto con géneros textuales diversos y, sobre todo, el trabajo con la 

producción de texto en clase, de forma que posibilite a los estudiantes el dominio de 

las estrategias de producción de texto y, por consiguiente, la (re)significación de sus 

representaciones discursivas, buscando atender a los nuevos contextos de 

interacción socio comunicativa. 

   

Palabras-clave: Representaciones discursivas. Producción textual. Modelos 

cognitivos. Enseñanza y aprendizaje de lengua portuguesa. 
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INTRODUÇÃO 
________________________________________ 

 

 

“O mundo real, ou em si, é inacessível a razão 
humana. Ele só pode ser conhecido como mundo 
para si, ou seja, como objeto da representação 
que dele se faz.” 

 (PINO, p. 41). 
 

 

Esta pesquisa, intitulada Representações discursivas de Ficar e Namorar em 

textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, focaliza a dimensão semântica do 

texto, examinada a partir da noção de representação discursiva (Rd). O quadro 

teórico remete à linguística do texto (KOCH, 2006; MARCUSCHI, 2007; 2008; 

BENTES; QUADROS, 2010). Mais especificamente, utiliza-se a proposta da Análise 

Textual dos Discursos- ATD (ADAM, 2006; 2008; PASSEGGI et al., 2010; 

RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010) e complementa-se essa abordagem 

com noções da semântica de frames (FILLMORE, 2006), reinterpretadas por Fávero 

(2006), Fávero e Koch (1998) e dos modelos culturais (QUINN; HOLLAND, 1987 

apud FELTES, 2007).  

Nessa perspectiva, entende-se o texto como o lócus onde se manifesta a 

representação que temos do mundo, cujos sujeitos (locutor/interlocutor) atuam 

conjuntamente na (re)construção da realidade, manifestando suas visões de mundo, 

suas formações discursivas e ideológicas a partir de um contexto sociocognitivo e 

interacional. 

O interesse por realizar este estudo originou-se da dissertação Linguagem e 

argumentação na produção escrita de vestibulandos (RAMOS, 2006), desenvolvida 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Nessa dissertação de 

mestrado, analisou-se a construção argumentativa em um corpus constituído por 20 

textos de candidatos ao vestibular do Processo Seletivo Vocacionado (PSV/2005) da 

UFRN, a fim de verificar as técnicas argumentativas utilizadas, com vistas à defesa 

de seus pontos de vista sobre a temática proposta, na questão cinco da prova 
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discursiva de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira1 (RAMOS, 2006). Nesse 

contexto, alertou-se sobre a importância da cognição no processo de produção do 

discurso argumentativo escrito, na medida em que foi necessário os vestibulandos 

ativarem conhecimentos prévios de como as coisas acontecem no mundo real, junto 

com suas expectativas sobre o que pretendiam dizer, para manterem a consonância 

entre o texto e a proposta apresentada na prova, considerando o gênero e a cena 

enunciativa. 

Na análise de alguns textos, observou-se o quanto às vivências do candidato 

ao vestibular concorrem para a produção de argumentos em defesa de sua tese. O 

uso constante de exemplos, de comparações, de definições, de fatos do cotidiano, 

de modelos e de avaliações favoráveis ou desfavoráveis (argumento pragmático) 

como técnicas argumentativas (RAMOS, 2006) fizeram depreender que o 

conhecimento enciclopédico do vestibulando, constituído por um rico sistema de 

informações sobre os vários domínios, atua na produção de sentido. 

Vale ressaltar, também, que se verificou nos textos dos vestibulandos a 

formulação de pontos de vista ou perspectivas diversos, bem como uma 

multiplicidade de ethos2, ou seja, as imagens de si, que são reinterpretadas neste 

trabalho como “representações de si” a partir da temática proposta, o que evidencia 

que o sentido que os vestibulandos atribuem aos conceitos Ficar e Namorar parece 

refletir posicionamentos individuais e/ou sociais, haja vista ser a linguagem capaz de 

interpretar, construir e organizar “conhecimentos que refletem as necessidades, os 

interesses e as experiências dos indivíduos e das culturas” (SILVA et al., 2004, p. 

3).3 

Tais observações instigaram este pesquisador a ir além dos aspectos 

propriamente argumentativos e adentrar no universo semântico e sociocognitivo, 

com o intuito de investigar mais profundamente como vestibulandos e pré-

vestibulandos (sujeitos desta pesquisa) constroem no texto empírico as 

representações discursivas de Ficar e Namorar.  

                                                           
1 Em um relacionamento a dois, qual a melhor opção a ser feita Deve-se apenas ficar, somente 
namorar, ou, alternadamente, ficar e namorar. 
2 Toma-se ethos como em Maingueneau (2004) no sentido de “a imagem que o escritor faz de si 
mesmo por meio do discurso”. 
3 SILVA, Augusto Soares da;  TORRES, Amadeu; GONÇALVES, Miguel (Org.). Linguagem, cultura e 
cognição. Local: Estudos de Linguística Cognitiva: Almedina, v. I, 2004. 
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Convém lembrar que alguns trabalhos sobre essa temática já foram 

desenvolvidos por alguns pesquisadores no âmbito das ciências humanas, a saber: 

Rieth (2001), Justo (2005) e Oliveira et al (2007): 

Rieth (2001)4, no contexto da Antropologia, desenvolveu um estudo com 

jovens da classe média de Pelotas, RS, na faixa etária entre 15 e 19 anos sobre  

amor, sexualidade e moralidade. Para isso, focalizou duas formas de 

relacionamento: ficar  e namorar, com vistas a investigar  como se configura o estilo 

jovem de sentir, pensar e agir. Evidenciou-se um “conflito romântico” nas trajetórias 

afetivo-sexuais das moças, suscitado a partir das escolhas entre ficar  e namorar, 

enquanto que para os rapazes, a sexualidade se coloca como uma aprendizagem 

técnica. 

Justo5 (2005), ao pesquisar sobre “O ficar na adolescência” no contexto da 

Psicologia, por meio de análise comparativas, evidencia que o ficar obedece a 

mesma lógica que rege outros comportamentos. Seu caráter de provisoriedade e 

transitoriedade  estão presentes na abreviação dos vínculos empregatícios e na 

rarefação de relacionamentos considerados estáveis no passado tais como os de 

vizinhança e familiares. Associa essa volatilidade de comportamento as aceleradas 

mudanças no contexto social, que impede vínculos psicossociais estáveis em todos 

os planos da vida: do amor ao trabalho. 

Oliveira et al6 (2007), ao desenvolver um estudo sobre as representações 

sociais de “pegar”, “ficar” e “namorar” com 130 adolescentes, por meio de grupo 

focal, no contexto da Psicologia Social, evidenciou que os adolescentes ao mesmo 

tempo que se sentem atraídos pela liberdade possibilitada pelo “pegar” ou “ficar”, 

necessitam da afetividade proporcionada pelo namoro. Por terem a liberdade como 

padrão delineador, os adolescentes acabam modificando periodicamente a 

intensidade\modalidade de relacionamentos. Apesar das mudanças na definição de 

família e das variações de  relacionamento, a constituição de uma família aparece 

como plano de futuro, ao lado da profissão e de cursos universitários. 

                                                           
4
 RIETH, Flávia Silva. Sexo, amor e moralidade: iniciação  na juventude de mulheres e homens, Pelotas, RS.  

Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 7, n°.15, p.303-318, julho de 2001. 
5
 JUSTO, José Sterza. O ficar na adolescência e paradigmas de relacionamento amoroso na contemporaneidade. 

Revista do Departamento de Psicologia- UFF, v.17-n° 1, p.61-77, jan.\jun.2005. 
6
 Oliveira et.al. “Pegar”, “ficar” e “namorar”: representações sociais de relacionamento entre adolescentes. 

Revista Brasileira de Enfermagem, 2007-set- out;60 (5):497-502. 
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Diferentemente das abordagens da Psicologia Social e da Antropologia, esta 

pesquisa busca, por meio da Linguística, compreender como as representações 

discursivas de Ficar e Namorar são construídas na produção escrita. Parte-se da 

tese de que as representações discursivas de Ficar e Namorar – expressas na 

produção escrita – mudam em função de variáveis como o sexo, a idade, a situação 

social e comunicativa dos sujeitos pesquisados, e que elas se estruturam como 

modelos cognitivos que refletem a cultura dos sujeitos. 

Considerando o exposto, surgiram as seguintes questões de pesquisa:  

• Que operações semânticas são mobilizadas pelos vestibulandos e pré-

vestibulandos para construir as representações discursivas de Ficar e Namorar nos 

seus textos?  

• Que modelos culturais podem ser inferidos a partir dos frames utilizados na 

construção dessas representações discursivas?  

• Quais as implicações dessas representações para a Análise Textual dos 

Discursos e para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa? 

Entende-se que as respostas que serão sugeridas para essas questões 

apresentam relevância científica, pedagógica e social. Do ponto de vista científico, 

possibilitarão uma melhor compreensão dos processos semânticos envolvidos na 

construção textual das representações discursivas, assim como de sua relação com 

o universo cultural dos sujeitos pesquisados. Do ponto de vista pedagógico, espera-

se fundamentar uma utilização da noção de representação discursiva nas atividades 

de leitura e produção de textos em língua portuguesa, envolvendo discente e 

docente na análise e na expressão textual dessas representações. Do ponto de vista 

social, os resultados da pesquisa poderão ser apresentados e discutidos na 

comunidade, revertendo-se em projetos de extensão que possam unir universidade, 

pesquisa e sociedade. 

Para tratar dessas questões, constituiu-se um corpus de análise de 168 textos 

escritos, a saber: 

1) Redações de vestibulandos, compreendendo 102 produções escritas do 

PSV/2005 da UFRN (coletadas e parcialmente analisadas na dissertação de 

mestrado); 

2) Redações de pré-vestibulandos, compreendendo 66 produções escritas, 

coletadas em uma escola pública da rede estadual de ensino do Rio Grande do 
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Norte, em uma situação de produção mais espontânea, sobre a mesma temática do 

PSV/2005 da UFRN.  

Dessa forma, objetiva-se investigar como são construídas as representações 

discursivas de Ficar e Namorar na produção textual de vestibulandos e pré-

vestibulandos. Mais especificamente:  

1) Analisar as operações semânticas que permitem construir as 

representações discursivas (Rds)  nos textos empíricos;  

2) Inferir modelos culturais mais amplos a partir dos frames utilizados nos 

textos na construção dessas Rds; e  

3) Discutir as implicações da construção dessas Rds para a Análise Textual 

dos Discursos e para o ensino-aprendizagem da produção textual. 

O corpo deste trabalho está estruturado em duas partes, cada uma delas 

comportando três capítulos.  

A primeira parte focaliza a fundamentação teórica e metodológica O primeiro 

capítulo – “Da linguística textual à Análise Textual dos Discursos: situando o objeto 

de estudo” – apresenta brevemente a trajetória da linguística textual, situando a 

Análise Textual dos Discursos (ATD) e os níveis de análise que ela propõe, com 

destaque para o nível semântico. O segundo capítulo – “Representações 

discursivas: a interação entre discurso, sujeito e contexto” – conceitua de forma mais 

precisa a noção de representação discursiva. O terceiro capítulo – “Procedimentos 

de análise da Pesquisa” – caracteriza a pesquisa, justificando a opção pela 

abordagem quali-quantitativa adotada, apresentando os sujeitos e o cenário da 

pesquisa e delimitando o corpus e os procedimentos de análise.  

A segunda parte do trabalho, também organizada em três capítulos, focaliza a 

análise do corpus e a discussão dos resultados. O primeiro capítulo – “Ficar: 

representações discursivas de vestibulandos e pré-vestibulandos” – analisa o corpus 

para delimitar as representações discursivas de Ficar O segundo capítulo – 

“Namorar: representações discursivas de vestibulandos e pré-vestibulandos” – 

retoma o corpus e as mesmas categorias a fim de fazer emergir as representações 

discursivas de Namorar. O terceiro capítulo – “Ficar e Namorar: frames e modelos 

culturais” – depreende os frames utilizados por vestibulandos e pré-vestibulandos 

sobre Ficar e Namorar, inferindo, a partir deles, modelos culturais. Também, discute 

e problematiza os resultados alcançados.  
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As Considerações Finais sintetizam os principais aspectos e resultados da 

pesquisa, examinando seus desdobramentos científicos e pedagógicos, assim como 

seu eventual impacto social. 
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PARTE I 
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

AAPPOORRTTEE  TTEEÓÓRRIICCOO--MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  DDAA  
PPEESSQQUUIISSAA    
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Capítulo 1 
___________________________________________________________________ 

DA LINGUÍSTICA TEXTUAL À ANÁLISE 
TEXTUAL DOS DISCURSOS: SITUANDO O 

OBJETO DE ESTUDO 
 

“A Linguística Textual parte da premissa de que a 
língua não funciona nem se dá em unidades 
isoladas, tais como os fonemas, os morfemas, as 
palavras ou as frases soltas. Mas sim em 
unidades de sentido chamadas texto, sejam elas 
textos orais ou escritos”.  

      (MARCUSCHI, 2008, p. 73) 
 

As reflexões sobre linguagem têm perpassado a história do pensamento 

ocidental, desde Górgias quando “manifesta explicitamente uma interrogação sobre 

a capacidade da linguagem, ou do discurso, de dizer o ser” (NÉF, 1995, p.13), até os 

filósofos analíticos do final do século XIX e início do século XX, que colocam a 

linguagem como o centro dos estudos filosóficos, ora focalizando questões 

semânticas, como a relação entre sentido e referência (Frege), ora focalizando 

questões pragmáticas como os jogos da linguagem (Wittgenstein), os atos de fala 

(Austin/Searle), a interação comunicativa (Habermas) e sua relação com o social. 

Nessas discussões pela linha do tempo, passa-se do filosófico para o 

científico e a linguagem se inscreve no campo da linguística, analisando os fatos da 

língua de forma descritiva e trazendo contribuições significativas para o estudo do 

texto. Neste ponto se encontra a linguística textual, que, conforme a epígrafe acima 

assume o texto como objeto de estudo e lança as bases científicas para a 

compreensão da linguagem verbal. Como qualquer área de investigação, a 

linguística textual tem uma história e é com o intuito de compreender sua relação 

com o texto, que se apresenta, a seguir, ainda que de forma abreviada, esse campo 

teórico-metodológico no qual se apoia a Análise Textual dos Discursos. 
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1.1 LINGUÍSTICA TEXTUAL: RETOMADA HISTÓRICA 

 

1.1.1 Origem e precursores 

 

A expressão Linguística Textual (doravante LT), consoante Bentes (2001, p. 

245), foi empregada pela primeira vez pelo autor alemão Harold Weinrich, que 

“postula toda linguística ser linguística de texto” para designar um campo teórico que 

começou a desenvolver-se na Alemanha, em meados da década de 1960, que se 

ocupa particularmente do estudo do texto.  

Conforme Indursky (2006, p. 44), “os precursores deste campo tinham como 

objetivo entender as regularidades que transcendem a frase, sem, no entanto, a 

pretensão de abandonar os estudos frasais nem de criar um novo objeto de estudo”. 

Para Fávero e Koch (1998), os precursores da LT podem ser encontrados na antiga 

retórica, na estilística e no formalismo russo.  

A retórica, desde a antiguidade clássica, tem como objeto de estudo o 

discurso, com vistas à persuasão do auditório. Aristóteles, ao estudar a arte retórica, 

destacou o entimema (raciocínio dedutivo) e o exemplo (raciocínio indutivo) como 

estratégias de persuasão do discurso, cuja organização é composta das seguintes 

partes: a invenção: a busca de argumentos e de outros meios de persuasão; a 

disposição: a organização interna do discurso argumentativo; a elocução: a redação 

escrita do discurso, o estilo; e a ação: a verbalização efetiva do discurso (REBOUL, 

2004) Dessas partes, duas delas têm interferência na linguística textual: a 

disposição (a forma de organização do pensamento) e a elocução (a formulação 

linguística do pensamento).  

A estilística, disciplina que sempre manteve um vínculo com a retórica, a 

gramática e a filosofia, também foi precursora na medida em que coube-lhe o estudo 

do plano do texto, hoje objeto de estudo da LT, que ampliou o seu campo de 

atuação para além da análise de textos políticos, jurídicos ou literários., Assim, a 

estilística fornece os “fundamentos necessários tanto no plano da frase, como no do 

texto, para saber-se em que medida o uso de um elemento surge da liberdade do 

autor ou é exigido pela gramática do texto” (FÁVERO; KOCH, 1998, p. 29). 
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 O círculo linguístico de Moscou, mais conhecido como formalismo russo, deu 

os primeiros passos no estudo do discurso e do texto. V. Propp, por um lado, fez 

uma análise da estrutura do conto, por meio da poesia e do mito. V. Sklovsky e R. 

Jakobson, por outro, focalizaram a estrutura do texto em si, procurando mostrar 

como o texto poético instaura a consciência formal do discurso literário em seus 

níveis semântico, sintático e morfológico, em sua busca pela literariedade.  

Além desses, Fávero e Koch (1998) cita outros precursores da LT, a saber: 

Hjelmslev, por ser o primeiro a esboçar uma noção sobre texto; Jakobson, por 

conduzir a linguística ao estudo do discurso via funções da linguagem; Benveniste, 

por ampliar o estudo do discurso ao tratar da intersubjetividade da linguagem, 

destacando os interlocutores e o contexto da ação discursiva; Michel Pecheux, cujos 

estudos sobre o discurso destacam a relação entre discurso, formação social e 

ideologia; Zellig Harris, por apresentar um modelo de análise, entre outros 

estudiosos do texto. 

 

1.1.2 Fases 

 

Desde a sua origem, na Alemanha, até os dias atuais, a LT passou por várias 

fases, desenvolvendo-se de forma heterogênea, uma vez que “seu surgimento deu-

se de forma independente, em vários países de dentro e fora da Europa Continental, 

simultaneamente, e com propostas teóricas diversas” (MARCUSCHI, 1998 apud 

BENTES, 2001, p. 246), abrigando, por consequência, diferentes orientações 

(estruturalista, gerativista, funcionalista) e concepções de texto. Koch (2006) destaca 

pelo menos três fases: análises interfrásticas e gramáticas de texto, a virada 

pragmática e a virada cognitivista. 

 

1.1.2.1 Análise interfrástica e gramáticas de texto 

 

Nas décadas de 1960 a 1970, a LT, ao conceber o texto como uma frase 

complexa, concentrou-se no estudo dos “mecanismos interfrásticos que são parte do 

sistema gramatical da língua, cujo uso garantiria a duas ou mais sequências o 

estatuto de texto” (KOCH, 2006, p. 3), dando destaque especial: a correferência 
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(anáforas e catáforas), a pronominalização (retroação e progressão), os tipos de 

encadeamentos que se estabelecem entre os enunciados (conectivos) e, sobretudo, 

a coesão, entendida pelos estudiosos como uma propriedade do texto junto à 

coerência. No entanto, “a coerência de que falam, embora comece a diferenciar-se 

da coesão, é ainda apenas a coerência sintático-semântica” (KOCH, 2006, p. 10). 

Nesse mesmo período, deu-se prosseguimento ao desenvolvimento das 

gramáticas textuais, que visavam a uma “sintaxe textual, produzida por diferentes 

operações coesivas das quais derivaria o sentido do texto” (INDURSKY, 2006, p. 44) 

e evidenciavam a competência textual do falante, inseparável de suas capacidades 

formativas, transformativas e qualificativas: A capacidade formativa possibilita ao 

usuário da língua produzir e compreender um número potencialmente ilimitado de 

textos; a capacidade transformativa permite ao usuário da língua modificar um texto 

de diferentes maneiras e com diferentes fins, adequando-o ao gênero; e a 

capacidade qualificativa possibilita o usuário da língua enquadrá-lo em uma tipologia 

textual determinada (TRAVAGLIA, 2002). Dentre os proponentes das gramáticas de 

texto destacam-se Weinrich, Petófi e Van Dijk. Este último chegou a argumentar que 

a importância de uma gramática textual advém do fato de ela fornecer uma “melhor 

base para o estudo do texto e da conversação em contextos interacionais e 

institucionais, bem como para o estudo dos tipos de discurso e usos da linguagem 

entre culturas” (KOCH, 2006, p. 8). Seu modelo de gramática textual é de cunho 

gerativista, com instrumental teórico e metodológico da lógica formal e procura 

integrar a gramática do enunciado à gramática do texto.  

Ainda nesse momento, “postulava-se o texto como unidade teórica 

formalmente construída, em oposição ao discurso, unidade funcional, comunicativa e 

intersubjetivamente construída” (BENTES, 2001, p. 249). 

 

1.1.2.2 A virada pragmática 

 

Na década de 1980, os linguistas sentiram a necessidade de irem além de 

uma abordagem sintático-semântica do texto, visto ser o texto “a unidade de  

comunicação/interação humana” (KOCH, 2006, p. 13), e, percebendo a influência do 

contexto na construção do significado, passaram a adotar a perspectiva pragmática. 

Com isso, 
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a pesquisa em Linguística Textual ganha uma nova dimensão: já não se 
trata de pesquisar a língua como sistema autônomo, mas sim o seu 
funcionamento nos processos comunicativos de uma sociedade concreta. 
Passam a interessar os “textos-em-funções” [...]. Isto é, os textos deixam de 
ser vistos como produtos acabados, que devem ser analisados sintática ou 
semanticamente, passando a ser considerados elementos constitutivos de 
uma atividade complexa, como instrumentos de realização de intenções 
comunicativas e sociais do falante (KOCH, 2006, p. 14). 
 
 
 

Van Dijk, conforme Koch (2006) é um dos grandes responsáveis por essa 

“virada pragmática”. Esse autor, além de verificar a relação entre os enunciados de 

um texto e o seu contexto pragmático, foi um dos primeiros a introduzir questões de 

ordem cognitiva no estudo do texto. Convém ainda ressaltar que ele passa a 

postular “ao lado da macroestrutura semântica do texto, responsável pela coerência 

semântica, uma macroestrutura pragmática, responsável pela coerência pragmática” 

(KOCH, 2006, p. 19). 

Nesse contexto, a coerência, que antes era entendida como mera 

propriedade do texto, passa a ser vista como um fenômeno mais amplo, haja vista 

mobilizar uma complexa rede de fatores de ordem linguística, cognitiva, 

sociointeracional e cultural na construção do sentido, de modo que o ouvinte não se 

limita a “entender o texto, no sentido de ‘captar’ apenas o seu conteúdo referencial, 

mas necessita, isto sim, reconstruir os propósitos comunicativos que tinha o falante 

ao estruturá-lo, isto é, descobrir o ‘para que’ do texto” (KOCH, 2006, p. 15).  

Nessa fase, Charrolles dá uma contribuição significativa aos estudos da 

linguística de texto, quando postula que a coerência é um princípio de 

interpretabilidade do discurso e que “não existem sequências de enunciados 

incoerentes em si, visto que, numa interação, é sempre possível construir um 

contexto em que uma sequência aparentemente incoerente passa a fazer sentido” 

(KOCH, 2006, p. 20).  

Assim, influenciado pela Psicologia da Linguagem e pela Filosofia da 

Linguagem ordinária, o texto passa a ser concebido como uma unidade pragmático-

comunicativa, isto é, como uma ocorrência comunicativa, considerando os sujeitos 

da ação comunicativa (que tem algo a dizer ao receptor) e os elementos do contexto 

pragmático no ato da produção textual, a saber: a intencionalidade (os propósitos 

comunicativos de quem produz o texto), a aceitabilidade (a compatibilidade com as 

expectativas do receptor), a situacionalidade (a adequação do texto ao contexto), a 

informatividade (a adequação das informações ao tipo de discurso) e a 
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intertextualidade (a referência a outro texto, a um já dito), além da contextualização 

(todo texto está vinculado a uma situação comunicativa determinada), a focalização 

(locutor e interlocutor partilham de um mesmo ponto de vista, mantendo a mesma 

perspectiva sobre o mundo textual), a consistência (relação de concordância entre 

os enunciados) e a relevância (todos os enunciados tratam do mesmo tema).  

 

1.1.2.3 A virada cognitiva  

 

A partir da década de 1990, a LT é influenciada pelo sociocognitivismo e 

passa a se preocupar com o processamento do texto, isto é, sua produção e sua 

compreensão, para as quais concorrem quatro grandes sistemas de conhecimento, 

a saber: o conhecimento linguístico (gramática e léxico), o conhecimento 

enciclopédico (semântico ou conhecimento de mundo), o conhecimento 

sociointeracional (as formas de interação pela linguagem) e o conhecimento 

referente a modelos textuais globais (as práticas peculiares ao meio sociocultural e 

domínio das estratégias de interação) (KOCH, 2006).  

Nessa fase, graças às descobertas da linguística cognitiva e/semântica 

cognitiva, houve especial atenção ao estudo dos modelos cognitivos (frames, 

esquemas, planos, scripts), estruturas globais responsáveis pela organização do 

conhecimento e de fenômenos como a referenciação (as formas de introdução, no 

texto, de referentes), a inferenciação (operação que consiste na dedução a partir de 

uma informação dada no texto) e até mesmo o estudo dos gêneros, o qual tem como 

grande referência o filósofo russo Mikhail Bakhtin. 

De acordo com Koch (2006, p. 28), “com a virada cognitivista, a linguística 

textual entra em uma nova fase, que vai levar a uma nova concepção de texto”, de 

modo que a linguagem é a grande articuladora de dois mundos: o mundo biológico e 

o mundo sociocultural. 

Hoje, século XXI, a LT assume uma perspectiva inter e/ou multidisciplinar, 

influenciada por várias teorias linguísticas, como a Pragmática, a Análise do 

Discurso, a Teoria dos Atos de Fala, a Teoria da Argumentação etc., “em função das 

diferentes perspectivas que abrange e dos interesses que a movem” (BENTES, 

2001, p. 252), abarcando uma série de estudos “tanto da produção como da 

compreensão de textos orais e escritos” (MARCUSCHI, 2008, p. 73), a saber: a) o 

estudo sobre o texto falado e suas principais estratégias de processamento; b) a 
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análise do texto e desenvolvimento da competência textual no contexto escolar; c) o 

estudo sobre o texto em múltiplos contextos sociais e sob várias abordagens 

(estilística, retórica, linguística, cognitiva) e uma retomada do interesse pela tipologia 

e pelos gêneros textuais.  

 

A LT, abordada em sentido estrito, é algo bem diverso da análise literária, 
também é diferente da retórica e da estilística, embora evidencie 
parentescos com ambas. Configura uma linha de investigação 
interdisciplinar dentro da linguística e como tal exige métodos e categorias 
de várias procedências. Hoje é a perspectiva que vem fornecendo a base 
teórica mais usada no estudo da língua (MARCUSCHI, 2008, p. 75). 

 

Na verdade, o que se vê, hoje, na linguística textual é a tentativa de aproximar 

a noção de texto a de discurso (ADAM, 2008), por considerá-los como aspectos 

complementares da atividade enunciativa. Nessa perspectiva, a LT toma de 

empréstimo noções de outras correntes linguísticas com as quais dialoga, sem 

perder de vista o seu objeto de estudo: o texto, que tem se aproximado de uma 

concepção de cognição que pressupõe “uma visão integrada das faculdades 

cognitivas do ser humano, onde linguagem, percepção, afeto, atenção, memória, 

estrutura cultural e outros componentes do sistema cognitivo encontram-se 

definitivamente inter-relacionados” (BENTES, 2001, p. 282).  

É no quadro deste último recorte teórico que pensa o texto e o discurso em 

novas categorias, situando a linguística textual no quadro mais amplo da análise do 

discurso, que se enquadra a Análise Textual dos Discursos, abordagem teórico-

metodológica que fundamenta esta tese e a qual desenvolver-se-á a seguir. 

 

1.2 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: REDEFININDO OS CAMPOS DA 

LINGUÍSTICA TEXTUAL E DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

1.2.1 Bases epistemológicas 

 

A Análise Textual dos Discursos ou ATD constitui-se em uma perspectiva 

teórica e descritiva proposta por Adam (2008) em LT, que se propõe fazer uma 

articulação entre a Linguística Textual e a Análise de Discurso. Trata-se de “uma 

teoria da produção co(n) textual do sentido que deve fundar-se na análise de textos 

concretos” (ADAM, 2008, p. 13), que define a Linguística Textual “como um 



27 

 

subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas” (ADAM, 2008, 

p. 43). De acordo com Adam (1999, p. 35): 

 

A Linguística Textual tem por objeto descrever os princípios ascendentes 
que regulam os encadeamentos complexos, mas não anárquicos das 
proposições no seio de um sistema da unidade TEXTO que apresenta 
relações sempre especiais. A Análise do Discurso – para mim, análise das 
práticas discursivas que não podem enfocar como se fossem idênticos os 
discursos jurídico, religioso, político, publicitário, periodístico, universitário 
etc. – se detém prioritariamente na descrição das regulações descendentes 
que as situações de interação, as línguas e os gêneros impõem aos 
componentes da textualidade. 
 

 

Do ponto de vista epistemológico, a ATD pensa o texto (objeto empírico) e o 

discurso (objeto de dizer) de forma articulada, pois vê “um contínuo entre ambos 

com uma espécie de condicionamento” (MARCUSCHI, 2008, p. 81). Ao conceber o 

texto como uma ocorrência comunicativa, isto é, como um “processo de enunciação 

por meio do qual o locutor produz uma esquematização de um microuniverso, e 

como resultado (enunciado) desse processo de enunciação” (HERRERO CECÍLIA, 

2006, p. 95), a ATD propõe “uma definição de textualidade como conjunto de 

operações que levam um sujeito a considerar, na produção e/ou na leitura/audição, 

que uma sucessão de enunciados forma um todo significante” (ADAM, 2008, p. 25), 

isto é, um texto, que é “inseparável de uma compreensão sintética das partes e do 

conjunto que elas formam” (ADAM, 2008, p. 254). 

 

1.2.2 Os níveis da Análise Textual dos Discursos  

 

 A ATD, ao articular a Linguística Textual com a Análise do Discurso, postula a 

existência de oito níveis ou planos de análise textual/discursiva, conforme a figura 

abaixo: 
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Figura 01 - Níveis da análise textual dos discursos 
Fonte: Adam (2008, p. 61) retomado com pequenas modificações por Passeggi et al.. (2010, p. 
265) 
 

 

 Como se observa na Figura 01, a ação discursiva (N1), realizada com base 

em objetivos predeterminados pelo locutor (suas intenções, finalidades, propósitos 

comunicativos) em um contexto de interação social (processo de enunciação) (N2), 

reflete a formação sociodiscursiva (aquilo que pode ser dito em um dado contexto) 

(N3) desse locutor que, por meio dos socioletos (falares de uma determinada 

comunidade linguística), se inscreve em gêneros de discurso (práticas discursivas 

institucionalizadas) que, interdiscursivamente (diálogo entre discursos), materializa-

se em texto (unidade semântica), o qual se estrutura a partir de proposições ou 

microunidades de sentido (N4), sequências (narrativa, descritiva, argumentativa, 

dialogal, expositiva) e planos de texto (N5), manifestando uma dimensão semântica 

(representação discursiva) (N6), uma dimensão enunciativa (responsabilidade 

enunciativa e coesão polifônica) (N7) e uma dimensão argumentativa (atos de 

discurso) (N8). 

 Exemplificar-se-á, a seguir, cada um dos níveis da análise textual dos 

discursos com enunciados extraídos de textos empíricos, produzidos por 
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vestibulandos e pré-vestibulandos sobre Ficar e Namorar, na proporção em que 

houver exemplos no corpus de análise, com exceção para o nível 06, ao qual será 

dedicado um capítulo à parte. Os enunciados aparecerão na fonte Time New Roman, 

tamanho 11 e estarão em negrito quando objetivarem destacar um termo ou 

expressão considerados relevantes, obedecendo a seguinte legenda [E (enunciado) 

número T (texto) número V (vestibulando) ou PV (pré-vestibulando)]: 

 

Nível 01 – ações visadas: opor-se ao ato de ficar, por ser um tipo de relacionamento 

sem vínculo afetivo intenso (En1T1V) ou defender o ato de namorar (En4T9V), cujo 

vínculo afetivo e durabilidade são maiores: 

 

En1T1V: “Hoje, as pessoas ‘ficam’ com um, com outro, e no final percebem que estão 
sozinhas [...] porque no “ficar” não há compromisso, assim como sentimento ou 
envolvimento” (l.1-5). 
 
En4T9V: “Quem acha que aproveita muito mais ficando, está enganado. No namoro é 
que se aproveita as coisas boas da vida, podendo ter os mesmos prazeres que o ficante 
tem, só que de forma mais intensa e duradoura. Além de ter sempre alguém do lado 
para as mais diversas situações da vida” (l.17-23). 

 

Nível 02 – interação social: baseada num discurso dirigido a um interlocutor, ainda 

que virtual, neste caso aos “jovens” (En5T18V), criado no ato da produção escrita: 

 

En5T18V: “Portanto, jovens, lembrem-se que tudo tem seu tempo, não tomem atitudes 
precipitadas, saiba que você ainda tem uma vida toda de emoções pela frente e que, na 
verdade não importa com quantos você ficou naquela festa, e sim se você se divertiu nela 
porque isso que é saudável” (l.19-22). 

 

Nível 03 – formação sociodiscursiva: influenciada por valores familiares e regras 

sociais. É a formação sociodiscursiva que vai determinar o que se pode dizer e 

como agir, seja para se adequar aos novos tempos (En3T2V), seja para manter uma 

tradição cultural (En5T24): 

 

En3T2V: “As pessoas mais antigas condenam o ‘ficar’, mas elas não se lembram que 
para uma pessoa vim a namorar antes tem que ficar para saber se é realmente aquela 
pessoa que você quer se entregar, se apaixonar, de namorar ou até de casar” (l.2-5). 

 
En5T24: “Por isso, os pais deviam fazer uma experiência e contar a seus filhos como 
era bom o tempo dos seus namoros, como suas vidas eram mais alegres. Quem sabe não 
vira moda?” (l.21-24). 
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� o interdiscurso: a relação que se estabelece entre o discurso do autor do texto 

(vestibulando) com um discurso anterior (letra da música “só quero ficar”, da banda 

Aviões do Forró) como uma resposta àquele (En8T6V) ou simplesmente como a 

retomada de um discurso de autoridade (o discurso bíblico) para sustentar um ponto 

de vista (En6T148PV): 

 

En8T6V: “O que você acha que mais te acrescentará: beijar vários (as) que nem o nome 
você pergunta, ou conhecer uma pessoa especial, se descobrir, aprender e ensinar? Esta 
resposta é sua, mas eu ‘não quero ficar, só quero namorar’ (l.40-43). 
 
En6T148PV: “A amizade pode evoluir para um namoro, em que o importante é o 
conhecimento do caráter um do outro, a relação sexual está reservada para o casamento 
conforme está escrito na Palavra de Deus” (l.20-23). 
 
 

� socioletos: a variante da comunidade de fala dos vestibulandos (“pular a cerca”, 

“ficando”, “pegar”) e pré-vestibulandos (“rolar uma química”), geralmente 

adolescentes ou adultos (“O termo ficar assume diversas conotações...”), 

linguisticamente identificáveis no texto, como atestam os enunciados abaixo: 

 

En6T83V: “Namorar às vezes é difícil, quando por exemplo o namorado resolve pular a 
cerca em algum final de festa, ficando com uma garota qualquer que nem sabe  nome” 
(l.10-13). 

 
En5T110PV: “Na maioria das vezes, essas táticas podem andar juntas, ou seja, o garoto 
fica com a garota e se rolar uma química eles podem se namorar, isso funciona como 
um tipo de experiência. Mas em alguns casos eles ficam apenas por ficar, não rola uma 
química maior como no namoro” (l.8-13). 

 
En4T64V: “muitos garotos apostam com seus amigos quem vai ‘pegar’ mais gatas, 
‘pegar’ é o termo utilizado por esses jovens para denominar “ficar” (l.11-12). 

 

� Gêneros do discurso: o artigo de opinião, gênero solicitado para a produção de 

vestibulandos e pré-vestibulandos, pauta-se num texto de natureza argumentativa, 

com vistas à persuasão do interlocutor (Banca examinadora). Sua estrutura 

composicional, conforme Adam (2008), envolve os seguintes elementos: tese + 

cadeia de argumentos + conclusão), como ilustra o T3 abaixo: 
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No T3, a problemática é citada no próprio título (“Dúvida amorosa”) e 

explicitada no parágrafo introdutório: “Ficar ou namorar. Essa dúvida constante na 

cabeça de tantos jovens” (l.1-2). Nos parágrafos seguintes, o autor vai caracterizar 

Ficar e Namorar (02 e 03), com base no conhecimento enciclopédico que detém e 

no seu repertório linguístico para, no parágrafo final, retomar a tese “não existe 

receita para saber se o certo é ‘ficar’ ou namorar” (l.12-13), deixando ao leitor a 

responsabilidade de decidir qual a forma mais conveniente para se adotar em 

termos de relacionamento: Ficar e Namorar. 

Nível 04 – a proposição ou o enunciado, entendido “uma unidade textual de base, 

efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação” (ADAM, 1998, p. 

106), no qual o enunciador e o co-enunciador participam ativamente, que aparecem 

esquematizadas conforme as seguintes fórmulas: SN+SV (En3T19V)  ou NOME + 

ADJETIVO (EN2T22V): 

 

En3T19V: “O namoro é algo mais sério. Denota mais compromisso. Além do mais, 
parece ser a opção que mais pode levar a um futuro casamento” (l.8-11). 
 

 
 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

 
Dúvida amorosa 

    
     “Ficar” ou namorar! Essa dúvida constante na cabeça de tan- 
tos jovens tem uma resposta tão simples quanto a própria dúvida. 
     O “ficar” é algo momentâneo, que nem sempre inclui sentimen- 
to. As vezes é por puro desejo de se conquistar alguém. 
     O namoro, apesar de muitos dizerem que é algo passageiro, im- 
plica, quando os dois se gostam na mesma intensidade, em uma rela- 
ção de confiança, afeto e compreensão mútua. Talvez por isso tantas 
moças e rapazes tenham medo do namoro. Na verdade o medo é de ter, talvez 
pela primeira vez, responsabilidade com os sentimentos de 
outra pessoa, além, é claro, das temidas visitas à casa dele e 
das reuniões familiares dele. 
     A verdade é que não existe receita para saber se o certo  
é  “ficar” ou namorar: cada pessoa deve satisfazer da forma 
que achar mais convencional a si; ou pode não querer um com- 
promisso tão cedo, ou encontrar alguém especial e os dois te- 
rem um relacionamento um pouco mais responsável. 
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En2T22V: “Ficar é moderno, uma evolução, uma versão light do namoro. As linhas de 
conexão são baseadas no desejo. As obrigações não existem. Tem-se o namoro limpo de 
seus defeitos, só com as qualidades” (l.8-10). 
 
 

Nível 05 – sequências ou planos de texto: narrativa, descritiva, argumentativa, 

dialogal, expositiva. Tais sequências são construídas a partir das proposições ou 

enunciados (macroposições), cuja estrutura envolve uma rede relacional hierárquica 

e uma entidade relativamente autônoma dotada de uma organização interna: 

 

� Sequência narrativa: articula cinco fases: situação inicial, complicação, ações, 

resolução e situação final. Os verbos, geralmente de ação, encontram-se no 

pretérito perfeito do indicativo e/ou no presente histórico, conforme os enunciados 

abaixo: 

 

En1T4V: “Há muito tempo atrás em matéria de relacionamento o caminho era linear: o 
pretendente ia à casa da moça, falava com o pai da mesma, pedia em namoro, tornavam-
se noivos e em poucos meses já estavam se casando. Era assim não tinha muitas 
escolhas, principalmente para a mulher” (l.1-5) 

 

� Sequência descritiva: articula três fases: ancoragem (apresentação do tema-

título), aspectualização (divisão do tema em partes e enumeração de suas 

propriedades e atributos) e relação (assimilação dos elementos descritos por meio 

de metáforas e comparações). Os verbos, geralmente de estado, apresentam-se no 

pretérito imperfeito do indicativo ou no presente do indicativo, como em En1T13V e 

En1T4V: 

 

En1T13V: “Boa era a época em que ainda existia o namoro” [...] Ah! A troca de 
olhares, aquele pouquinho de ‘Amor Platônico’ que faz agente ficar pensando no nosso 
amor o dia inteiro. Não sabíamos se daria em casamento ou não, mas era bom ter o 
amor correspondido de maneira tão forte, passear no fim de tarde, tomar sorvete juntos, 
ir ao cinema” (l.1-6). 
 
En1T4V: “Há muito tempo atrás em matéria de relacionamento o caminho era linear: o 
pretendente ia à casa da moça, falava com o pai da mesma, pedia em namoro, tornavam-
se noivos e em poucos meses já estavam se casando. Era assim não tinha muitas 
escolhas, principalmente para a mulher” (l.1-5). 

 

� Sequência argumentativa: articula uma sucessão de quatro fases: premissas 

(afirmação), apresentação dos argumentos (conclusão provável), apresentação dos 
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contra-argumentos (refutação dos argumentos) e conclusão (síntese). Os verbos, 

geralmente no presente do indicativo ou no futuro do presente do indicativo, 

expressam argumentos em defesa de um ponto de vista, como em En6T15V, 

En5T18V e En3T36V: 

 

En6T15V: “Assim, vejo que é preferível namorar a ‘ficar’, uma vez que namorando 
você ‘fica’ com a pessoa que gosta por muito mais tempo, tempo este que pode ser para 
sempre ou só por uma semana, dependendo somente do amor existente entre o casal” 
(l.21-25). 
 
“En5T18V: “Portanto, jovens, lembrem-se que tudo tem seu tempo, não tomem atitudes 
precipitadas, saiba que você ainda tem uma vida toda de emoções pela frente e que, na 
verdade não importa com quantos você ficou naquela festa, e sim se você se divertiu 
nela porque isso que é saudável” (l.19-22). 

 
En3T36V: “na minha opinião, eu prefiro namorar ao simples ficar, pois muitas vezes, 
no  simples ficar você não se importa com os sentimentos do outro, ou o outro com os 
seus, ou até mesmo não há sentimento em ambos. Ficam para simplesmente satisfazer o 
prazer do corpo, da carne” (l.7-10). 

 

� Sequência explicativa: articula as seguintes fases: contestação inicial (introdução 

do objeto), problematização (o objeto é questionado), resolução (resposta à 

problematização) e conclusão-avaliação (reformula e completa a constatação inicial). 

Os verbos, geralmente no presente do indicativo, expõem fatos, informações, sem 

apresentar um ponto de vista formado sobre o assunto, como em En1T27V: 

 

En1T27V: “É cada vez mais comum, na sociedade atual, os jovens assumirem diferentes 
posicionamentos quando falamos de relacionamentos. Existem aqueles que não estão 
‘nem aí’ para nada e preferem o famoso ‘ficar’ e ainda aqueles mais tradicionais, que 
não abrem mão do bom e velho namoro” (l.1-6). 
 
 

� Sequência dialogal: articula as seguintes fases: abertura (começo da conversa), 

fase transacional (diálogo é co-construído) e de encerramento (finaliza a interação).  

O locutor estabelece um diálogo com o interlocutor (não houve exemplos no corpus). 

Nível 06 – representações discursivas (Cf. capítulo 2). 

Nível 07 – responsabilidade enunciativa: pode ser marcada linguisticamente por 

meio de dêiticos pessoais (eu, você etc.), espaçotemporais (aqui, lá etc.), tempos 

verbais etc. e a coesão polifônica, por meio da qual se garante a progressão textual: 
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En5T93V: “Assim, concluímos que tudo de forma moderada só traz benefícios e que o 
‘ficar’ e um momento na vida que todos devem aproveitar, pois há uma época em que a 
própria pessoa sente a necessidade de um relacionamento sério a partir do momento que 
pensa em se casar e construir uma família, substituindo o ‘ficante’ pela namorada” 
(l.13-16). 
 
En6T35V: “Na minha opinião, ‘ficar’ é não ter responsabilidade, pois está destruindo 
as bases familiares; pois tudo é permitido, tudo é livre os resultados do ‘ficar’ são: 
gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis” (l.20-23). 
 

Nível 08 – atos ilocucionários: ações que promovem a ação do locutor sobre o 

interlocutor com vistas a influenciá-lo. 

� assertivos-constativos: procura convencer, isto é, levar o outro a crer que aquilo 

que está sendo dito é verdadeiro, por meio de provas racionais: 

 

En4T9V: “Quem acha que aproveita muito mais ficando, está enganado. No namoro é 
que se aproveita as coisas boas da vida, podendo ter os mesmos prazeres que o ‘ficante’ 
tem, só que de forma mais intensa e duradoura. Além de ter sempre alguém do lado 
para as mais diversas situações da vida” (l.17-23). 

 

� diretivos: tem como objetivo persuadir, ou seja, atingir a emoção do outro e 

despertar um comportamento, uma reação no interlocutor: 

 

En5T10V: “Caso as pessoas optem apenas pelo relacionamento ‘ficar’, onde vai 
chegar a estrutura familiar, já tão debilitada? Como iremos construir aquele lugarzinho 
aconchegante, cheio de amor e amizade, se nem ao menos saberemos se vai haver um 
reencontro?” (l.20-24). 

 

� engajantes: envolve comprometimento com o que está sendo declarado: 

 

En3T14V: “Então o melhor é namorar e viver o relacionamento responsável” (l.18-
19). 
 

� declarativos: enuncia e provoca a mudança do mundo: 

 

En1T6V: É comum você ouvir um jovem dizendo que ‘ficou’ com alguém ou que 
‘pegou’ várias numa festa. Tais termos referem-se à nova forma encontrada pela 
sociedade contemporânea para se relacionar: a ausência de compromisso” (l.1-4). 

 

� expressivos: expressa sentimentos e atitudes: 

En1T13V: “Boa era a época em que ainda existia o namoro [...] Ah! A troca de olhares, 
aquele pouquinho de ‘Amor Platônico’ que faz agente ficar pensando no nosso amor o 
dia inteiro. Não sabíamos se daria em casamento ou não, mas era bom ter o amor 
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correspondido de maneira tão forte, passear no fim de tarde, tomar sorvete juntos, ir ao 
cinema” (l.1-6). 

 

� orientação argumentativa do texto: por meio dos operadores argumentativos 

(introdutores de relações discursivo-argumentativos). 

 

En5T15V: “O ‘ficar’ é bom, porém não é o suficiente para que uma pessoa alcance uma 
satisfação amorosa, não consegue criar um vínculo mais intenso com uma pessoa só, e 
isso pode resultar num sentimento de solidão” (l.17-20). 

 
En6T15V: “Assim, vejo que é preferível namorar a ‘ficar’, uma vez que namorando 
você ‘fica’ com a pessoa que gosta por muito mais tempo, tempo este que pode ser para 
sempre ou só por uma semana, dependendo somente do amor existente entre o casal” 
(l.21-25) 

 

1.2.3 O nível textual e as operações de textualização 

 

 Para a ATD, o texto enquanto unidade semântica é submetido a dois tipos de 

operação de textualização: a operação de segmentação e a operação de ligação, 

conforme ilustra a figura abaixo:  

 

Figura 02 – Operações de segmentação/ligação 
Fonte: Adam (2008, p. 64), adaptado por Passeggi et al. (2010, p. 269) 

 

 A operação de segmentação separa as unidades textuais em unidades de 

análise descendentes: PLANO DE TEXTO� SEQUÊNCIAS DE TEXTO� 

PROPOSIÇÃO� PALAVRA/SINTAGMA.  
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 Já a operação de ligação une as unidades textuais em unidades de análise 

ascendentes: PALAVRA/SINTAGMA� PROPOSIÇÃO� SEQUÊNCIAS DE 

TEXTO� PLANO DE TEXTO. 

 Essas duas operações de textualização possibilitam desenvolver diferentes 

níveis de análise sobre o mesmo objeto de estudo: o texto/discurso.  

 

1.2.4 As categorias de análise da ATD 

 

 Com o intuito de dar conta do seu objeto de estudo, o texto empírico, a ATD 

propôs categorias gerais para qualquer tipo de texto (literário ou não), destacando as 

seguintes categorias de análise para o nível semântico: a correferência, as anáforas, 

as isotopias, as colocações e as representações discursivas. 

 A correferência é, conforme Adam (2008, p. 132) “uma relação de identidade 

referencial entre dois signos semanticamente interpretáveis, independentemente um 

do outro”. Ela pode ocorrer mediante as retomadas textuais anafóricas e catafóricas 

que concorrem para a construção semântica do texto. 

 As anáforas se constituem em retomadas de itens lexicais que já foram 

citados anteriormente e podem ser pronominais, definidas e demonstrativas. As 

pronominais, conforme Adam (2008) são fiéis quando retomam termos já 

explicitados à esquerda ou pode também ser infiel, quando apenas são inferidas a 

partir do contexto situacional (exofórico). São ainda definidas: quando aparecem, 

geralmente, “nos encadeamentos que contêm introdução de um referente sob forma 

indefinida e depois retomada lexical idêntica” (ADAM, 2008, p. 138);  ou 

demonstrativas: quando indicam “a relação com um segmento posto na memória, 

anteriormente, mas ela o faz operando uma reclassificação do objeto do discurso” 

(ADAM, 2008, p. 142). 

 As isotopias se constituem em unidade de significação pertencente ao mesmo 

campo semântico que se repete no texto e que “permite a recuperação das 

informações, condição sine qua non da legibilidade de qualquer texto” (ADAM, 2008, 

p. 124). 

 As colocações, diferentes das isotopias, estão relacionadas com dois tipos de 

relações entre signos, conforme Adam (2008, p. 156): “as colocações em língua 

(associações codificadas de lexemas, repertoriadas nos dicionários) e as colocações 
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próprias de um texto (estabelecidas pelas repetições de sequências de lexemas 

associados num texto dado)”. 

 Por último, no tocante às representações discursivas, optou-se por dedicar 

um capítulo à parte, a fim de explicitar melhor essa categoria nocional, objeto de 

estudo desta pesquisa, por meio das seguintes noções: discurso, sujeito e contexto, 

conforme o capítulo a seguir. 
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Capítulo 2 
________________________________________ 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS: A 
INTERAÇÃO ENTRE DISCURSO, SUJEITO E 

CO(N)TEXTO 
 

“Muitas vezes, usamos a língua para criar mundos, que são 
igualmente representados por essa mesma língua” 
                                                 (FERRAREZI-JR, 2008, p.24) 

 

 

A representação é, conforme Ferrarezi-JR (2008), a principal função das 

línguas naturais, pois é através da representação que a língua permite a interação 

social. Com base nesse viés, é que as ciências humanas desenvolveram estudos 

voltados para a representação, cada uma com um termo próprio, dando ênfase a um 

ou outro aspecto que julga ser relevante para a compreensão do fenômeno em 

estudo. 

 A psicologia social, de acordo com Reigota (2002), toma de empréstimo da 

sociologia de Durkheim a expressão “representações coletivas”, para reutilizá-la com 

Moscovici, sob o rótulo de “representações sociais”, para significar o “senso comum 

que se tem sobre determinado tema, onde se incluem também os preconceitos, as 

ideologias e as características específicas das atividades cotidianas (sociais e 

profissionais) das pessoas” (p. 12). 

 Na psicologia cognitiva, utiliza-se a noção “representação mental” para referir-

se à maneira como “percebemos e interpretamos (cognitivamente) qualquer tipo de 

situação, num dado contexto, por meio do discurso” (DOOLEY; LEVINSOHN, 2003, 

p. 78), o que inclui tanto objetos, eventos, estados de eventos, circunstâncias e 

pontos de vista (como o mundo se apresenta), como também as ações psicossociais 

do sujeito no cotidiano.  

 Neste trabalho, situa-se a representação no contexto da linguística textual, 

mais particularmente no da Análise Textual dos Discursos, inscrevendo-a nas 

práticas discursivas, por entender que ela se constrói por meio da interação entre 

três elementos: o discurso, os sujeitos e o co(n)texto. Daí a opção pela ATD e pelo 

termo “representações discursivas”, cujos componentes serão descritos a seguir. 
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2.1 O DISCURSO 

 

 O termo “discurso” atravessa tanto o senso comum, marcando os enunciados 

solenes (“Lula fez um discurso”) ou as falas do cotidiano (“tudo isso é só discurso”), 

quanto às ciências da linguagem (Análise do Discurso Francesa, Teorias da 

Argumentação, Pragmática, Teoria da Enunciação etc.), referindo-se “à atividade 

verbal em geral ou a cada evento de fala” (MAINGUENEAU, 2002, p. 52). Para 

Travaglia (2002, p. 67), o discurso é 

 

toda atividade comunicativa de um locutor, numa situação de comunicação    
determinada, englobando não só o conjunto de enunciados por ele 
produzidos em tal situação – ou os seus e os de seu interlocutor, no caso do 
diálogo – como também o evento de sua enunciação. 

 

Nessa perspectiva, o discurso é compreendido tanto como o enunciado (oral 

ou escrito) produzido pelo locutor (e interlocutor), quanto o contexto de enunciação, 

que “é regulado por uma exterioridade sócio-histórica e ideológica que determina as 

regularidades linguísticas e seu uso, sua função” (TRAVAGLIA, 2002, p. 68). A esse 

respeito, comenta Guimarães (2009, p. 89): 

 

O discurso é uma entidade histórica (ideológica) que se elabora 
socialmente, através de sua materialidade específica, que é a língua 
manifestada no texto. [...] uma forma de interação, ou seja, como um evento 
comunicativo, que é, por sua vez, encaixado em estruturas sociais, políticas 
ou culturais mais abrangentes. Daí considerar-se o discurso como efeito de 
sentido construído no processo de interlocução, enquanto parte do 
funcionamento social. 

 

 Maingueneau (2002, p. 52-56), ao tratar do discurso, apresenta as suas 

características fundamentais, a saber:  

�   “o discurso é uma organização para além da frase”. Com isso, Maingueneau 

(2002) não quer dizer que o discurso apresenta uma extensão maior que a 

da frase, mas apenas que sua estrutura apresenta outra ordem, formando 

um todo significativo sujeito a regras, de tal modo que um simples provérbio 

pode ser considerado um discurso, por exemplo, do mesmo modo que o 

enunciado: “Nos tempos hodiernos, a moda é o ficar”- En1T2V (l.1), elaborado 

por um dos sujeitos desta pesquisa; 
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�   “o discurso é orientado”. Ao defender essa proposição, Maingueneau (2002) 

quer dizer que o discurso apresenta objetivos predeterminados pelo locutor 

que o dirige supostamente a alguém (interlocutor), desenvolvendo-se de 

forma linear, mas podendo desviar-se de seu curso, dependendo do locutor 

ou da situação em que ele se inscreve (monólogo, diálogo etc.), como atesta 

o fragmento a seguir, extraído do corpus de análise desta pesquisa: “Um 

famoso ditado popular diz que ‘A diferença entre o remédio e o veneno está na dose’ 

e ele se aplica em muitos ocasiões da nossa vida como também ao tema que será 

abordado neste texto: ‘ficar’ ou namorar”- En1T101PV (l.1-4). Nesse fragmento, 

vê-se que o discurso começa com um ditado popular e sai da linearidade 

para tratar de uma outra temática: Ficar e Namorar; 

�   “o discurso é uma forma de ação”. Com isso, Maingueneau (2002) quer 

mostrar que o locutor, por meio da linguagem, age sobre o outro, com vistas 

a convencê-lo e/ou persuadi-lo sobre algo, realizando, assim, uma ação 

discursiva sobre o co-enunciador. É o que evidencia o enunciado a seguir: 

“Na jornada pelo amor deve-se conhecer melhor a outra pessoa, necessitando-se 

portanto, namorar”- En4T21V (l.11-12). Nesse enunciado, o locutor tenta 

convencer o interlocutor, por meio de processos argumentativos, sobre as 

vantagens do NAMORO; 

�   “o discurso é interativo”. Por meio dessa proposição, Maingueneau (2002) 

defende que o discurso pressupõe uma troca verbal, explícita ou não, entre 

os dois parceiros da enunciação: o EU e o VOCÊ, sendo, portanto, o 

discurso marcado por uma interatividade constitutiva, ou, no dizer de Bakhtin 

(1992), pelo dialogismo, como no fragmento a seguir: “O que é melhor, ficar 

ou namorar? Passageiro ou duradouro? Gostar ou amar? Um elo fraco ou um elo 

forte?”- En1T17V (l-14), em que o escritor busca estabelecer um diálogo com 

o leitor, a fim de levá-lo a refletir sobre o tipo de relacionamento a dois mais 

adequado para o contexto atual; 

�   “o discurso é contextualizado”. Dessa afirmação de Maingueneau (2002) 

infere-se que para compreender o discurso é necessário recorrer-se a ao 

cotexto, isto é, ao contexto linguístico do texto, ou ao contexto 

extralinguístico, ou seja, a situação sócio-histórico-ideológica que o gerou e 

por meio da qual é possível recuperar o seu sentido, como em: “Olha! Muitos 

casais gostariam de voltar à época do namoro ou de tornar cada dia de casamento 
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um dia de namoro”- En4T13V (l.7-9), cuja interpretação depende do contexto 

de produção em que esse enunciado foi proferido; 

�   “o discurso é assumido por um sujeito”. Essa proposição leva a deduzir que 

o discurso é assumido por um EU, que, conforme Maingueneau (2002, p. 

55), “se coloca como fonte de referências pessoais, temporais, espaciais e, 

ao mesmo tempo, indica que atitude está tomando em relação àquilo que diz 

e em relação a seu co-enunciador”, de modo a indicar quem é o responsável 

pelo enunciado proferido, como em: “na minha opinião, eu prefiro namorar ao 

simples ficar- En3T36V (l.7-8)”, que marca a voz do locutor (escritor), que fala 

para um interlocutor (leitor);  

�   “o discurso é regido por regras ou ‘leis do discurso’”,  isto é, “um conjunto de 

normas que cabe aos interlocutores respeitar, quando participam de um ato 

de comunicação verbal” (MAINGUENEAU, 2002, p. 32), a saber: a lei da 

pertinência (uma enunciação deve adequar-se ao contexto em que ocorre), a 

lei da sinceridade (o enunciador deve engajar-se no ato de fala que realiza), 

a lei da informatividade (os enunciados devem oferecer informações novas 

ao interlocutor), a lei da exaustividade (o enunciador deve dar a informação 

máxima, considerando-se a situação) e a lei da modalidade (os enunciados 

devem ter clareza e economia, considerando-se o gênero do discurso), 

como ilustra o fragmento a seguir: “Portanto, ambos os tipos de relacionamento 

são essenciais na vida das pessoas, já que são simples estágios que encaminham para 

um bom convívio entre casais”- En5T105PV (l.12-14); e 

�   “o discurso é considerado no bojo de um interdiscurso”.  Aqui Maingueneau 

(2002) defende que o discurso só adquire sentido quando situado no 

universo de outros discursos, fato que garante a eficácia de sua 

interpretação, como em “O amor a gente inventa”, título do texto do PV-163 

que trata do tema Ficar e Namorar, o qual remete à letra da música de 

Cazuza “O nosso amor a gente inventa”. 

 Nesse sentido, o discurso se inscreve nas práticas discursivas entre sujeitos 

(enunciador e co-enunciador) historicamente situados, que seguem normas de 

comunicação (“leis de discurso”) e interagem, interdiscursivamente, agindo um sobre 

o outro, de acordo com suas intenções e/ou propósitos comunicativos, com vistas à 

produção do sentido (MAINGUENEAU, 2002). Adam (2008), ao retomar essa 

concepção de discurso de Maingueneau (2002), faz a articulação da dimensão 
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discursiva com a dimensão textual, incluindo o texto (unidade semântica) no 

“contexto das práticas discursivas sem dissociar sua historicidade e suas condições 

de produção” (MARCUSCHI, 2008, p. 82). 

 Isso posto, convém discutir, a seguir, sobre o papel que os sujeitos assumem 

no ato de comunicação socioverbal. 

 

2.3 OS SUJEITOS 

 

 No ato discursivo, os sujeitos (locutor e interlocutor) assumem papéis 

relevantes. Não são sujeitos com uma linguagem transparente, desvinculados da 

história, da relação espaço-tempo, de sua formação discursiva, presos na 

engrenagem de um sistema linguístico ou social (estruturalismo), ou simplesmente 

“assujeitados” (Análise do Discurso Francesa), pelo contrário, são sujeitos 

essencialmente históricos – pois seus discursos são situados, constituindo-se em 

“um recorte das representações de um tempo histórico e de um espaço social” 

(BRANDÃO, 2005) – que se inscrevem no enunciado, deixando, conforme 

Guimarães (2009, p. 90), suas marcas, quais sejam: 

 

� a de protagonistas do discurso (emissor/destinatário); 
� da situação de comunicação (as circunstâncias espaçotemporais, as 
condições de produção/recepção do discurso); 
� da sua condição de acontecimento discursivo que supõe um significado 
independente – em grande medida – da consciência e intenções do emissor 
e do leitor. 

 

 Nessa perspectiva, os sujeitos são agentes do discurso no processo de 

interação verbal, pois constroem seus discursos “num espaço dialógico onde se 

instaura” (GUIMARÃES, 2009, p. 94), ancorados nos discursos alheios e se servem 

desses discursos para ajustarem e/ou reformularem seus próprios discursos. Atuam, 

assim, sobre os interlocutores, com a intenção de convencê-los e/ou persuadi-los, 

isto é, de fazer com que aceitem as suas esquematizações ou representações 

discursivas (ADAM, 2006; 2008): a elaboração, por meio de uma língua, de um 

microuniverso que A apresenta a B com o intuito de obter determinado efeito sobre 

ele. 
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2.2.1 As representações discursivas 

 

 Adam (2006, p. 96), ao retomar Grize, concebe a representação discursiva 

(Rd) como uma atividade de esquematização que engloba tanto o processo (a 

enunciação) quanto o resultado (o enunciado). Ou seja: a representação discursiva, 

enquanto atividade discursiva materializada no texto (oral ou escrito), não separa o 

enunciado do contexto mais amplo de enunciação. 

 A representação discursiva é, pois, “um discurso que constrói um mundo 

coerente e estável, apresentado ao interlocutor como uma imagem da realidade” 

(PLANTIN, 2008, p. 40), a qual envolve os seguintes elementos:  

a) a imagem ou representação de si mesmo; 

b) a imagem ou representação do interlocutor;  

c) a imagem ou representação dos temas (conteúdo referencial). 

 Essas representações, como dito anteriormente, estão vinculadas a um 

contexto de interação sociocomunicativa, como ilustrada na figura abaixo, adaptada 

com base em Adam (2008): 

 

 
Figura 03 – Representações discursivas (Rd) 
Fonte: Adaptado com base em Adam (2008) 

 

 

 De acordo com o esquema 03, a representação discursiva situa-se em uma 

situação de interação sociodiscursiva, na qual o locutor A constrói uma imagem de si 

mesmo, do interlocutor B e do conteúdo temático, em função de seus objetivos e 

intenções, de suas representações psicossociais e dos pré-construídos da cultura da 
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qual faz parte. Por outro lado, o interlocutor B (re)constrói uma imagem de si 

mesmo, do locutor A e do conteúdo temático, também com base nos seus objetivos 

e intenções, nas representações psicossociais de A e nos pré-construídos culturais. 

Apresenta-se a seguir, cada um dos componentes da representação discursiva, 

isoladamente, a fim de possibilitar a compreensão dessa noção, objeto de estudo 

desta tese de doutoramento. 

 

2.2.1.1 A representação discursiva de si mesmo  

 

 A representação discursiva expressa a imagem que o locutor (falante ou 

escritor) tem de si mesmo no discurso. Na retórica clássica, Aristóteles denominou 

essa “imagem de si mesmo” de ethos, destacando o caráter que o orador assumia 

no seu discurso com vistas a persuadir o auditório e que não equivale 

necessariamente ao caráter real do orador. 

 O ethos, conforme Aristóteles muda de acordo com as expectativas do 

auditório, as quais variam conforme a idade, a competência, a classe social, o nível 

de escolaridade etc. Desse modo, o orador “não terá o mesmo ethos se estiver 

falando com velhos camponeses ou com adolescentes citadinos. Mas em todo caso, 

ele deve preencher as condições mínimas de credibilidade, mostrar-se sensato, 

sincero e simpático” (REBOUL, 2004, p. 48). 

 Maingueneau (2002, p. 98), ao retomar essa noção aristotélica, defende que o 

ethos revela a personalidade do enunciador por meio de um “tom que dá autoridade 

ao que é dito [...] (que) permite ao leitor construir uma representação do corpo do 

enunciador (e não evidentemente, do corpo do autor efetivo)”, também chamado 

“fiador”, com base em dois elementos: o caráter, isto é, os traços psicológicos, a 

maneira de dizer do enunciador, e a corporalidade, ou seja, o seu modo de ser e de 

se comportar socialmente: 

 

A qualidade do ethos remete, com efeito, à imagem desse “fiador” que, por 
meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o 
mundo que ele deverá construir em seu enunciado. [...] é por meio de seu 
próprio enunciado que o fiador deve legitimar sua maneira de dizer 
(MAINGUENEAU, 2002, p. 99). 
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 Desse modo, o ethos se revela no enunciado (oral ou escrito), por meio do 

“tom” do enunciador que confere legitimidade ao que é dito e pode ser marcado de 

forma direta ou não no texto. A figura abaixo, extraída de Maingueneau (2005), 

apresenta os processos discursivos do ethos, assinalando seus elementos 

constitutivos: 

 

                                   
                                  Ethos 
                                      
   
                                         -------------------- 
      Ethos pré-discursivo    -------------------------- Ethos discursivo 
                                                                                  
                                                          Ethos dito                     Ethos mostrado 
                                                            (referências diretas 
                                                                ao enunciador)  
 
          
          
       
 
 
 Estereótipos  

 

Figura 04 – Elementos constitutivos do ethos 

Fonte: Maingueneau (2005) 
 

 

 Como se vê na Figura 04, o ethos se compõe das seguintes partes: “o ethos 

dito” e o “ethos mostrado”. O ethos dito revela-se por meio das referências 

linguísticas diretas ao enunciador no texto, enquanto o ethos mostrado não aparece 

de forma explicita, mas pode ser reconstruído pelo co-enunciador por meio de 

algumas pistas deixadas no próprio texto. O co-enunciador, como parte do processo 

interlocutivo, pode formar uma imagem do enunciador antes mesmo de ouvir ou ler o 

seu discurso (ethos pré-discursivo) ou depois (ethos discursivo). Por isso, o ethos 

discursivo, por englobar o explícito (o dito) e o implícito (o mostrado), pode 

reformular o ethos pré-discursivo, mudando, assim, a imagem construída em torno 

do enunciador. Na base do esquema, estão os estereótipos, que são as imagens 

fixas elaboradas pela cultura (“os pré-construídos culturais”) que são utilizadas na 

construção do ethos pelo enunciador e pelo co-enunciador. 
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 Adam (2005), ao tratar da representação ou imagem de si, relaciona o ethos 

ao pathos e ao logos, mostrando a relação de interdependência que há entre eles, 

uma vez que o ethos diz respeito à imagem que o locutor revela de si mesmo no 

discurso; o pathos, aos efeitos que o locutor quer provocar no interlocutor (auditório); 

e o logos, a argumentação propriamente dita do discurso do locutor. Assim, 

pensando em uma correspondência da representação discursiva de si, mesmo que 

globalmente, com o ethos de Maingueneau (2002), Adam (2005; 2008) defende que 

é “o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados, em função de suas 

próprias finalidades e de suas representações psicossociais da situação, do 

enunciador e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos culturais” 

(ADAM, 2008, p. 114). 

 Na construção das representações discursivas, como se vê, o locutor (o 

intérprete) mobiliza sua competência linguística (lexical, sintática e pragmática), além 

do conhecimento enciclopédico disponível na sua memória de longo prazo, mas 

também os pré-construídos culturais, ou seja, o conjunto de informações advindas 

da cultura da qual faz parte, que pode ser acessado pela sua memória discursiva. 

Esta, conforme Adam (2008, p. 57), “é alimentada, permanentemente, por 

enunciados sobre eventos da situação extralinguística, eles próprios constituindo 

eventos, mais do que pelos eventos da situação extralinguística”, e nos lugares 

comuns argumentativos (ADAM, 2008, p. 52). 

  

2.2.1.2 A representação discursiva do interlocutor 

 

 A representação discursiva revela também a imagem que o locutor 

(falante/escritor) tem do interlocutor (ouvinte/leitor) em um processo de interação 

sociocomunicativa. Conforme Guimarães (2009, p. 91): 

 

O locutor não constrói o seu discurso divorciado da imagem que convoca do 
seu alocutário. Todo discurso é endereçado a um interlocutor. O locutor não 
somente modela seu discurso, mas também dá corpo à imagem do outro a 
quem o discurso se destina e, além disso, configura-se a si mesmo ao 
plasmar sua própria imagem no interior do discurso que produz. 
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 Essa imagem, como já foi visto, é influenciada pelos pré-construídos culturais, 

isto é, pelas informações já incorporadas pelo locutor, advindas da cultura da qual 

ele faz parte, além do conhecimento advindo de suas experiências diárias nas 

diversas esferas de atividade humana (conhecimento linguístico e enciclopédico). É 

a partir dessa imagem do interlocutor que o locutor vai construindo o seu discurso, 

ou seja, a sua representação discursiva “parcial e seletiva de uma realidade” 

(ADAM, 2005, p. 102). Em outras palavras: o locutor faz o interlocutor ver como ele 

concebe ou imagina uma determinada realidade (ADAM, 2005) por meio do 

discurso, que “contém pistas para sua reconstrução” (PASSEGGI, 2001, p. 250). 

 

2.2.1.3 A representação discursiva dos temas 

 

 A representação discursiva expressa ainda a imagem que o locutor tem dos 

objetos-de-discurso, isto é, do conteúdo temático ou referencial que tem sempre 

alguma dimensão descritiva, já que “a descrição é uma atividade inerente ao 

exercício da fala” (ADAM, 2008, p.216). A esse respeito comenta Bronckart (2003, p. 

97):  

 

Um texto pode ter- como tem- objetos ou fenômenos referentes ao mundo 
físico (por exemplo, a descrição de um animal e de suas condições de vida), 
pode abordar fenômenos referentes ao mundo social (por exemplo, discutir 
os valores em uso num grupo), pode veicular temas de caráter mais 
subjetivo ou pode ainda combinar temas de dois ou de três desses mundos.  
 

 

 No texto, como se pode ver, pode aparecer temas distintos referentes ao 

mundo físico, ao mundo social e ao mundo subjetivo do locutor, o que revela a 

plasticidade no tratamento dos temas discutidos e a influência do contexto 

socioverbal. 

  Nesse sentido, a representação discursiva dos temas ou do conteúdo 

referencial apresenta-se na proposição-enunciado, conforme Adam (2008), sob as 

seguintes formas de esquematização: 
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Figura 05 – Formas de esquematização ou das Rds no texto descritivo 
Fonte: Adaptado com base em Adam (2008) 
 
 
 

Como se observa na Figura 05, no nível ou plano sintático, a representação 

discursiva dos temas se apresenta esquematizada na seguinte fórmula: SINTAGMA 

NOMINAL + SINTAGMA VERBAL (“os jovens preferem ficar” – En1T37V). Já no plano 

semântico, a fórmula mais simples de esquematização é a que une NOME + 

ADJETIVO (“jovens modernos” – En2T100V) (ADAM, 2008, p. 114). Para Adam (2006, 

p. 102), essas esquematizações passam por predicações que se apoiam não sobre 

conceitos verdadeiros, mas “sobre noções, ocasionando alguma imprecisão que faz 

com que cada destinatário deva sempre interpretar o que lhe é proposto e que, ‘de 

esquematização em esquematização, as noções se transformem e evoluam”. 

 

2.2.2 Das macrooperações descritivas às categorias semânticas de construção das 

representações discursivas 

 

 Adam (2008), ao tratar da descrição no nível composicional do texto, propõe 

algumas operações semânticas, denominadas por ele de macrooperações 

descritivas, as quais, uma vez articuladas, podem auxiliar na construção de uma 

sequência descritiva. São elas, conforme Figura 06: 
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Figura 06 – Macrooperações descritivas 
Fonte: Adaptada de Adam (2008) 

 

 

a) Operações de tematização: dizem respeito à nomeação de um objeto do 

discurso no início (pré-tematização), no curso ou final do texto (pós-

tematização) ou ainda uma nova denominação (retematização) que 

“reenquadra o todo, fechando o período descritivo” (Adam, 2008, p.218); 

b) Operações de aspectualização: apoiam-se na tematização e consiste em 

selecionar as partes do objeto da descrição (fragmentação) para atribuir-lhes 

qualidades (qualificação); 

c) Operações de relação: situam o objeto de discurso em um tempo histórico ou 

individual (relação de contiguidade) ou permite descrever o todo ou as partes 

colocando-as em relação com outros objetos-indivíduos, por meio de 

assimilação comparativa ou metafórica (relações de analogia); 

d) Operações de expansão por subtematização: consistem no acréscimo de 

qualquer operação a operação anterior, seja qual for o objeto da descrição e o 

gênero do discurso (Adam, 2008, p. 223). 

  Com base nessa proposta para análise da sequência descritiva, é que 

foram geradas, nesta tese, as categorias semânticas de construção das 

representações discursivas em textos empíricos, em que se aproveitam algumas 

das operações descritivas de Adam (2008), como a tematização (renomeada de 

referenciação), a aspectualização e a relação, acrescidas de outras categorias 

como a predicação e a localização, conforme serão explicitadas a partir da Figura 

07: 
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Figura 07 – Categorias semânticas de construção das Rds nos textos empíricos 

Fonte: Adaptado de Adam (2008) com pequenas reformulações 

 

 A primeira categoria semântica é a referenciação, que é uma noção  já 

desenvolvida pela linguística textual (KOCH, 2002; KOCH, 2006; MARCUSCHI, 

2008). Optou-se por essa categoria ao invés da tematização de Adam (2008), por 

ela tratar da construção e reconstrução de objetos-de-discurso (KOCH, 2010) e 

possibilitar ao sujeito “operar sobre o material linguístico que tem à sua disposição e 

proceder a escolhas significativas para representar estados de coisas, de modo 

condizente com sua proposta de sentido” (KOCH, 2010, p.124). Nessa perspectiva, 

a referenciação é entendida aqui como  uma operação semântica, efetuada pelos 

sujeitos à medida que o discurso se desenvolve, que consiste em designar ou 

nomear os referentes (participantes de eventos) no universo textual. Daí, as 

expressões típicas e/ou equivalentes que expressam os referentes textuais são 

constituídas de substantivos ou sintagmas nominais (=argumentos) e estão 

vinculadas ao verbo, exercendo a função de sujeito (R1) ou objeto (R2), como em 

“Em um fim de semana, um rapaz fica com uma garota” (En5T92V, l.13), em que as 

expressões referenciais são “um rapaz” e “ uma garota”, que assumem, no 

enunciado, respectivamente as funções de sujeito (R1) e de objeto (R2) em relação 

ao verbo “ficar”. Charaudeau (2009, p. 113) lembra que nomear é uma atividade que 

se “interessa pelos seres enquanto tais, e as classificações que os organizam se 

apresentam como agrupamentos em constelações em torno de núcleos que 

constituem seu ponto de referência”. 

 A segunda categoria semântica é a predicação. Essa categoria não se 

encontra em Adam (2008), mas é importantíssima para a análise semântica que aqui 

se propõe, uma vez que está vinculada  aos referentes, isto é, aos objetos-de-

discurso. A predicação é uma operação que visa a estabelecer “relações semânticas 

entre um dado número de argumentos, por intermédio de verbos e outros elementos 
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predicadores” (MARQUES, 2001, p. 118). Os verbos, além de assumirem uma 

posição central numa estrutura de predicação, são responsáveis pelo acionamento 

de uma estrutura argumental, podendo indicar, segundo Neves (2006, p. 49-50) as 

seguintes funções:  

a) ação, se o A1 (estruturalmente na função de sujeito) for agente (“um rapaz 

encontra uma ficante”- En3T33V);  

b) processo, se A1 (estruturalmente na função de sujeito) for afetado ou 

experimentador (“os jovens [...] fica iludido”- En5T103PV:l.13-20);  

c) ação-processo, se A1 (estruturalmente na função de sujeito) for 

agente/causativo e houver um A2 afetado/efetuado (“os jovens comentam depois 

das festas o número de pessoas com quem ficaram”- En1T18V:l.1-4); e  

d) estado, se o A1 (estruturalmente na função de sujeito) não for nem agente 

nem causativo nem afetado (neutro ou inativo: “Os jovens de hoje em dia estão 

com espírito de liberdade”- En1T25V: l.1-6) . 

 Para efeito desta tese, utilizar-se-á a categoria predicação para se referir aos 

verbos ou as expressões verbais que estão arrolados nos eventos Ficar e Namorar, 

assim como os significados que tais verbos remetem nos textos, conforme Passeggi 

(2008, p. 81). Para isso, “os verbos são colocados tal como aparecem no texto, isto 

é, conjugados, conservando também as estruturas passivas [...] e observando as 

palavras e as construções concretamente utilizadas”, uma vez que elas expressão 

conceitualizações. 

 A terceira categoria semântica é a aspectualização. Em Adam (2008), a 

aspectualização é uma operação semântica que consiste em atribuir qualidades ou 

atributos as partes dos objetos descritos. Aqui, a qualificação recai sobre os 

referentes (objetos-de-discurso) e os verbos em enunciados ou estruturas de 

predicação. No texto empírico, a aspectualização pode ser evidenciada por meio de 

expressões qualificativas e atributivas (adjetivos, locuções adjetivas, predicativos) e 

expressões adverbiais (exceto espaçotemporais) relacionadas aos referentes e aos 

processos verbais. 

 A quarta categoria semântica é a localização. Na verdade, essa categoria é 

um desdobramento das operações de “relação por contiguidade” de Adam (2008) . A 

localização consiste em uma operação semântica que visa a situar os referentes 

textuais em um espaço e um tempo determinados. De acordo com Charaudeau 
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(2009, p. 113), localizar-situar é determinar “o lugar que um ser ocupa no espaço e 

no tempo e, por um efeito de retorno, atribuir características a este ser na medida 

em que ele depende, para a sua existência, para a sua função, ou seja, para a sua 

razão de ser, de sua posição espaçotemporal”. Os referentes textuais podem ser 

localizados no texto empírico, por meio de expressões de tempo e lugar (advérbios e 

locuções adverbiais de tempo e lugar, ou expressões equivalentes). 

 A quinta categoria é a analogia, que também surge neste trabalho por meio 

de um desdobramento das operações de “relação por assimilação” de Adam (2008). 

A analogia é uma operação que consiste em estabelecer relações semânticas de 

semelhança entre termos distintos. De acordo com Reboul (2004, p. 185), “racionar 

por analogia é construir uma estrutura do real que permita encontrar e provar uma 

verdade graças a uma semelhança de relações”. Nesta tese em particular, o 

interesse recai sobre um tipo de analogia: a metáfora, por seu caráter 

argumentativo. Para isso, convém citar Abreu (2002). Esse autor, ao tratar da 

metáfora como procedimento discursivo cujo objetivo é a persuasão, destaca a 

classificação proposta por J.V. Jensen (1975) em um artigo intitulado “Metaphorical 

Constructs for the Problem-solving Process”, que servirá nesta tese, como 

ferramenta de análise, a saber: (i) metáforas de restauração: partem do princípio 

de que “algo sofreu algum tipo de avaria e há necessidade de reparação” (ABREU, 

2001, p. 113), classificando-se em metáfora médica (compara a sociedade a um 

corpo humano), de roubo (sugere repor algo que nos foi tirado), de conserto (propõe 

o conserto de algo que se estragou) e de limpeza (sugere manter a casa limpa); (ii) 

metáforas de percurso: “consistem em associar a resolução de problemas a uma 

jornada” (ABREU, 2002, p.116). São elas: metáforas de percurso: a) em terra 

(sugere estradas, encruzilhadas, caminhos tortuosos etc.); b) no mar (sugere a 

possibilidade de um naufrágio); c) de cativeiro (lembra que alguém é escravo de um 

vício); e d) no ar (sugere o espaço aéreo ou sideral); (iii) metáforas de unificação: 

têm a função de unir e se dividem em metáforas: a) de parentesco (sugere 

experiências familiares); b) pastoral (propõe conduzir, orientar pessoas) ; e c) 

esportiva (tem como tema principal o esporte); (iv) metáforas criativas: favorecem a 

criação, a invenção. Podem ser: a) de construção (compara ações humanas a 

construções de edifícios); b) de  tecelagem (compara a sociedade com um tecido 

que pode ser construído ou destruído); c) de composição musical (utiliza conceitos 

musicais, instrumentos ou orquestra); e d) de lavrador (utiliza imagens ligadas ao 
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campo); (v) metáforas naturais: são produzidas e reguladas pelas leis da natureza 

como as metáforas: a) claro-escuro (contrasta fenômenos naturais opostos); b) 

biológica: compara seres humanos com animais, destacando qualidades ou 

defeitos). 

 

2.3 O CO(N)TEXTO  

 

A representação discursiva está vinculada a um co(n)texto. Esta noção é 

muito discutida em LT (KOCH, 2002; 2009; 2010) e bastante ampla em Adam 

(2008), pois envolve tanto o cotexto verbal como também o contexto situacional. 

Para esclarecê-los, exemplificar-se-á com passagens extraídas dos textos que 

compõem o corpus desta pesquisa. 

 

2.3.1 O cotexto verbal 

 

  O cotexto verbal é toda e qualquer informação que está na superfície textual 

ou entorno verbal (oral ou escrita) e que pode ser recuperada pelo leitor mediante a 

leitura/audição do texto, como nos exemplos abaixo: 

 

En1T1V: “Hoje, as pessoas ficam com um, com outro, e no final percebem que estão 
sozinhas [...] porque no ficar não há compromisso, assim como sentimento ou 
envolvimento” (l.1-5). 

 
En4T1V: “E o que se vê hoje? Jovens banalizando o beijo, o toque, o carinho, quando 
vão às festas em busca de casos passageiros somente para satisfazer seu ego e aumentar 
sua auto-estima” (9-12). 

 

 Observe que no En1T1V, o vestibulando introduz o referente “pessoas” sem 

explicitar quem são essas pessoas (sentido genérico), deixando para fazer isso mais 

à frente no En4T1V, quando revela que se trata de “jovens” (sentido específico), 

sendo facilmente recuperado pelo leitor mediante a recorrência ao cotexto verbal. A 

despeito do cotexto verbal Marcuschi (2008, p. 87) comenta: 

 

As relações ditas cotextuais se dão entre os próprios elementos internos, 
como ocorre, por exemplo, com boa parte das anáforas, particularmente as 
correferenciais. As relações cotextuais se manifestam também na 
concordância verbo-nominal, na regência e em todos os aspectos sintáticos 
e morfológicos em geral. Mas também nos aspectos semânticos imediatos e 
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relações entre os enunciados, tais como causa e efeito, ou então sucessão 
temporal e ligação pelos conectivos e assim por diante. 
 
 

 Nesse sentido, observa-se o quanto as relações cotextuais são, de início, 

importantes no ato da produção/recepção/compreensão do texto, uma vez que 

mobilizam “conhecimentos linguísticos e as regras envolvidas no sistema, bem como 

sua operacionalidade” (MARCUSCHI, 2008, p. 96). 

 

2.3.2 O contexto situacional 

 

 O contexto situacional envolve o contexto imediato (participantes, local, tempo 

da interação, objetivo da comunicação e meio de propagação)7 e o contexto 

mediato, isto é, os elementos históricos, sociais, culturais e cognitivos que estão 

imbricados na significação, como se vê abaixo: 

En3T2V: “As pessoas mais antigas condenam o ‘ficar’, mas elas não se lembram que 
para uma pessoa vim a namorar antes tem que ficar para saber se é realmente aquela 
pessoa que você quer se entregar, se apaixonar, de namorar ou até de casar” (l.2-5). 

 

 Note que por meio da leitura do enunciado acima, a expressão “as pessoas 

mais antigas” não podem ser observadas no texto pelo cotexto verbal. Na verdade, 

só se sabe que se trata dos “pais” ou “avós” (ou tios ou pessoas mais velhas) por 

recorrência ao contexto situacional imediato, isto é, ao modo de vida de uma cultura 

anterior a que o autor do texto vive, que está assentada em valores como namoro, 

noivado, casamento diferentes dos dele. Isso pode ser atestado pelos frames que 

o autor ativa, como pessoa, namorar, ficar, entregar, apaixonar, namorar, casar, 

que remetem para um outro contexto de relacionamento das pessoas de hoje. Sobre 

a influência do contexto situacional na construção do significado, comenta Marcuschi 

(2008, p. 87): 

 

Não se pode produzir nem entender um texto considerando apenas a 
linguagem. O nicho significativo do texto (e da própria língua) é a cultura, a 
história e a sociedade. Essa inserção pode dar-se de diversas formas e por 
isso um texto pode ter várias interpretações, embora não inúmeras nem 
infinitas. Mas mesmo essas várias interpretações devem ser coerentes entre 
si e com isso não podem ser incompatíveis. 

                                                           
7 KOCH (2010, p. 79). 
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 Nessa perspectiva, em que se considera o texto em seu aspecto 

organizacional interno (cotexto) como em seu funcionamento (contexto situacional), 

sob o ponto de vista textual-discursivo, é que se atribui importância capital à 

memória intertextual, que se encarrega do processamento verbal. 

 

2.3.2.1 Memória discursiva 

 

 A memória, como afirma a LT e os cognitivistas, é um “componente 

importante de um modelo de elaboração cognitiva da língua e, portanto, também de 

qualquer processo de comunicação verbal” (SAUTCHUK, 2003, p. 40), seja na 

oralidade, seja na escrita. 

 Para Anderson (2004), em uma dada situação somos propensos a lembrar e, 

consequentemente, representar aquelas informações que foram mais importantes 

para nós do que as informações relativas aos detalhes desse evento. Esse fato 

aponta para a relação entre conhecimento, memória e significado. De acordo com o 

autor, existe uma memória para informações visuais (um estímulo gráfico) e uma 

memória para informações proposicionais. Com relação à primeira, tende-se a 

recordar a interpretação de uma figura, por exemplo, e não uma figura concreta. Isso 

ocorre porque “quando as pessoas veem uma figura, tendem a recordar uma 

interpretação do significado dela” (ANDERSON, 2004, p. 84). No que tange às 

representações proposicionais, a memória geralmente preserva o significado das 

sentenças e não das palavras exatas dessas sentenças. Assim, ele sugere que 

“temos melhor memória para informações significativas, não para informações 

verbais sem significado” (ANDERSON, 2004, p. 85). 

 Weiten (2002), por sua vez, acrescenta que a memória funciona por meio de 

três processos ou etapas que interagem entre si, a saber: a codificação, a 

armazenagem e a recuperação. A codificação trata-se da formação de um código de 

memória e pressupõe a atenção. Esta acontece por meio da focalização e seleção 

de um estímulo ou de um evento com vista à codificação. Já a armazenagem 

envolve a retenção da informação codificada na memória por certo período de 

tempo, enquanto a recuperação abrange o resgate das informações armazenadas 

na memória e, segundo os especialistas, está relacionada com a vontade, isto é, 
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com o poder de se autodeterminar com consciência. Esses processos correspondem 

a três tipos de memória, cujos papéis são bastante relevantes na construção de uma 

Rd. São elas: 

a) A Memória Sensorial (MS) é o estágio da memória que recebe a 

informação inicial por meio dos sentidos, como uma imagem visual ou 

auditiva, em apenas uma fração de segundo, tempo suficiente para que 

uma parte da informação possa ser selecionada para o armazenamento. 

b) A Memória de Curto Prazo (MCP) é o estágio da memória que armazena a 

informação linguística (fonológica, morfológica e sintática) recebida por até 

20 segundos, de forma limitada (armazena apenas sete itens). Ela “só 

retém aquilo a que se está dando atenção no momento” (SAUTCHUK, 

2003, p. 41) e é conhecida como memória de trabalho ou memória 

funcional, a qual consiste em três componentes: a repetição (recitação), o 

bloco visual-espacial (manipulação de imagens visuais) e o sistema de 

controle executivo (volume limitado de informação). De acordo com 

Huffman et al. (2003, p. 235) “o conteúdo da MCP pode ser descartado, 

pode ser trocado rapidamente, ou pode ser retido por um tempo”.  

c) A Memória de Longo Prazo (MLP) é o estágio da memória em que a 

informação é depositada por longos períodos de tempo, podendo, algumas 

delas, durarem toda a vida. Como o volume de informações da MLP é 

muito grande, então, ela requer o mínimo de organização. Conforme 

Weiten (2002), as informações podem ser organizadas por meio de 

sistemas sobrepostos, entre eles, cita dois: as redes semânticas e os 

esquemas. As redes semânticas se constituem em uma rede de conceitos 

interconectados. Os esquemas, por outro lado, se constituem em um 

“conjunto organizado de conhecimentos a respeito de um objeto em 

particular ou de uma sequência de eventos” (WEITEN, 2002, p. 205), 

incluindo, portanto, os scripts e as molduras (frames). De acordo com 

Eysench e Keane (2007, p. 771), os scripts são as informações sobre a 

sequência habitual dos eventos, enquanto as molduras “são estruturas de 

conhecimento relacionadas a algum aspecto do mundo (por exemplo, 

prédio) contendo informações estruturais fixas (por exemplo, tem pisos e 

paredes) e aberturas para informações variáveis (por exemplo, material ou 

materiais com os quais o prédio é construído”, permitindo, em geral, formar 
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expectativas e influenciar nos processos de compreensão da informação 

na memória. A MLP, conforme Sautchuk (2003, p. 27), é que “cuida da 

estrutura semântica do enunciado e estabelece relações e coerência, 

(trans)formando o conhecimento de longo prazo”. Ela comporta a memória 

episódica, que registra experiências pessoais ou eventos ocorridos em um 

tempo e um espaço determinado, e a memória semântica, que retém 

conhecimentos genéricos relativos a palavras, linguagens, símbolos, além 

de seus significados e regras de uso. Esse conhecimento pode ser 

ativado, linguística ou pragmaticamente, auxiliando na construção do 

significado e, consequentemente, na aprendizagem. A Figura a seguir8 

mostra como a informação se processa na memória. 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Processamento da informação na memória 
Fonte: http://www.google.com.br/imagem.  

 

 Através da percepção, registra-se uma informação (por exemplo: um padrão 

visual, um som, um toque) que dura um tempo muito breve na memória sensorial. 

Essa informação é lançada na memória de curto prazo, que a retém por cerca de 20 

a 30 segundos. Se essa informação for considerada importante (e isso é uma 

atividade realizada pelo hipocampo e pelo córtex frontal), ela logo é armazenada na 

MLP, que tem uma capacidade ilimitada de armazenamento, por meio de uma 

representação. 

                                                           
8
 www.prof2000.pt/users/cmsilva/pci.htm 
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 O co(n)texto, consoante Adam (2008, p. 57), geralmente pode ser recuperado 

pela memória intertextual ou discursiva, isto é, “o conjunto de saberes 

conscientemente partilhados pelos interlocutores”. Ela mobiliza estruturas cognitivas, 

possibilitando a construção interpretativa do sentido do texto.  

 

2.3.1.2 Frames 

 

 O significado, como já foi discutido, é construído na interação socioverbal 

entre falante/ouvinte, escritor/leitor por meio de uma Rd, que encontra na 

experiência humana as bases de nossos sistemas conceituais, uma vez que “os 

conceitos associam-se à época, à cultura e até mesmo às inclinações individuais 

caracterizados no uso da linguagem” (MARTELOTTA, 2008, p. 183) e são 

armazenados na memória, por meio de estruturas cognitivas, dentre os quais se 

podem citar os frames. 

 O termo frame foi proposto por Minsky (1975) na década de 70 do século XX 

na área de inteligência artificial, com base na hipótese de que o ser humano usa os 

conhecimentos adquiridos em experiências prévias quando submetido a situações 

novas, e, como formulado por Minsky, consiste em uma estrutura de dados que 

representa uma situação estereotipada. Para Van Dijk (1992), o frame é um 

conhecimento socialmente partilhado (estereotípico) e armazenado na memória 

semântica.  

  Fillmore (2006, p. 373), em sua semântica de casos ou semântica de frames, 

utiliza o termo frame para indicar “qualquer sistema de conceitos relacionados de tal 

maneira que para compreender um deles tem que se compreender a estrutura 

completa na qual se encaixa”, como ilustrado na Figura abaixo: 
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Figura 09 – Rede semântica para o frame animal 
Fonte: http://www.gsi.dit.upm 

 

Na Figura 09, observa-se que o frame ANIMAL encontra-se conectado a 

outros conceitos, como AVE e MAMÍFERO, por meio de arcos, que se conectam a 

outros conceitos formando, assim, uma grande rede de relações semânticas. Apesar 

de não apresentar uma sequência ou disposição lógica ou temporal na ordem de 

seus elementos, funciona como estruturas com o papel de representar entidades 

conceituais. Esses conceitos podem ser ativados por meio de palavras ou 

expressões linguísticas, “conduzidos da memória de longo prazo para, por exemplo, 

a memória operacional, não como pacotes estocados, mas como estruturas em 

contínua construção a partir da experiência” (FELTES, 2007, p. 135). 

 Um frame, então, fornece uma “estrutura conceitual global que define as 

relações semânticas entre campos de conceitos relacionados (campos 

lexicais/semânticos) e as palavras que os expressam” (FELTES, 2007, p. 137). Ele 

mobiliza um sistema de escolhas linguísticas (conceitos, categorias linguísticas, 

papéis semânticos) que podem estar associadas a determinadas cenas ou situações 

abstratas consideradas prototípicas. Um exemplo ilustrativo nos é dado por Cienki 

(2007): é o caso da palavra write (inglês) e kaku (japonês). Geralmente, tais palavras 

são consideradas equivalentes, mas na verdade elas apresentam diferenças 

culturais e linguísticas. As cenas associadas à palavra write evocam um significado 

relativo a alguma forma de linguagem escrita. Já a palavra kaku pode evocar outras 

cenas, orientando uma multiplicidade de sentidos no contexto da cultura japonesa, o 

que reporta para a natureza linguística e pragmática dos frames. 

 Fávero (2003, p. 64) considera os frames como modelos cognitivos que 

representam uma unidade completa de conhecimento estereotipado armazenado na 

memória, a qual propicia ao leitor preencher as lacunas e, assim, recuperar, 
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automaticamente, as lacunas no texto, mas cuja natureza é dinâmica, uma vez que 

“pode ser adaptada para adequar-se à realidade, mudando-se, quando necessário, 

alguns pormenores”. Como exemplo, a autora cita os frames ativados pelo professor 

para a palavra NATAL: encerramento das aulas, correção de provas, entrega das 

notas etc., que se afastam dos frames ativados geralmente para representar o 

período natalino (árvore, Missa do Galo, presentes, presépio etc.). Daí conclui que o 

“frame parece ser a noção mais abrangente, tornando-se mais produtivo considerá-

lo o modelo cognitivo mais global e que possui capacidade de abarcar os demais” 

(FÁVERO, 2003, p. 73). 

 

2.3.1.3 Modelos culturais 

 

 Os frames, consoante Feltes (2007, p. 135), é que “motivariam (ou mesmo 

determinariam) o modo como certos itens lexicais são empregados e compreendidos 

numa dada comunidade”, estando, portanto, vinculados a modelos culturais, isto é, a 

“modelos de mundo aceitos que são amplamente compartilhados pelos membros de 

uma sociedade e que desempenham um papel enorme em seu entendimento do 

mundo e seus comportamentos nele” (HOLLAND; QUINN, 1987 apud FELTES, 

2007, p. 195).  

 Os modelos culturais, enquanto representações de mundo partilhadas por 

uma comunidade discursiva, não reflete necessariamente conhecimentos científicos, 

mas a forma de ver de uma cultura, direcionando a maior parte das interações 

diárias (relações sociais, profissionais e pessoais), sendo “habilitados e limitados por 

definições sócio-culturais mais amplas” (HINGBERG et al., 2007, p.194). 

 De acordo com Holland  e Quinn (1987), os modelos culturais são verdadeiras 

"teorias populares" ou "modelos populares" sobre, por exemplo, a medicina, o 

casamento, os astros, a mente humana, a linguagem humana, os sentimentos e as 

emoções, o comportamento dos animais, etc. Feltes (2007, p. 90) ainda nos lembra 

que os modelos culturais só podem ser acessados pelo analista por inferência. Para 

isso, 

 

observam-se os comportamentos verbais e não verbais dos membros de 
um determinado grupo e  a lógica do sistema que esses elementos implicam 
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e, então, são construídas as representações chamadas modelos culturais. 
Tanto os indivíduos de uma comunidade quanto os analistas da cultura 
precisam abstrair tais modelos. Enquanto modelos, portanto, não contêm 
informação completa, não são acurados, são supersimplificados contendo 
apenas a informação que é relevante ou significativa para algum propósito, 
a que é recorrente e, também, a que é logicamente acarretada. 

 

 

 Portanto, frames e modelos culturais são modelos cognitivos que auxiliam o 

conhecimento e possibilitam a interação e a organização das experiências 

cotidianas, facilitando, assim, a vida social, podendo mudar em razão dos novos 

contextos sócio-históricos e ideológicos nos quais os agrupamentos humanos estão 

imersos (FELTES, 2007). Na verdade, os modelos culturais são uma parte 

integrante do processamento mental e são inevitavelmente condicionados por este. 
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Capítulo 3 
________________________________________ 
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Pesquisa é toda atividade voltada para a solução 
de problemas; como atividade de busca, 
indagação, investigação, inquirição da realidade, é 
a atividade que vai nos permitir, no âmbito da 
ciência, elaborar um conhecimento, ou um 
conjunto  de conhecimentos, que nos auxilie na 
compreensão desta realidade e nos oriente em 
nossas ações.  
                                            (PÁDUA, 2000, p. 31) 

 

 A pesquisa, nos estudos da linguagem, tem se desenvolvido bastante, 

trazendo avanços significativos para os estudos linguísticos do texto. 

 No entanto, tem-se presenciado uma série de vertentes teórico-metodológicas 

que, algumas vezes se distanciam, outras, se aproximam o que torna o trabalho do 

pesquisador mais minucioso e cuidadoso, principalmente no momento de adotar 

esta ou aquela metodologia de pesquisa. 

 Nesse sentido é que será desenvolvido este capítulo, a fim de explicitar a 

abordagem que se dá a esta pesquisa e que procedimentos de análise serão 

tomados para fazer emergir o fenômeno em estudo em toda a sua extensão, clareza 

e objetividade. 

 

  3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Esta tese focaliza as representações discursivas de FICAR e NAMORAR 

construídas por vestibulandos e pré-vestibulandos, considerando suas implicações 

para a compreensão dos processos discursivos e sociocognitivos subjacentes à 

produção de texto no ensino e aprendizagem de língua portuguesa, e ancora-se em 

uma abordagem quali-quantitativa. Essa abordagem, conforme Vianna (2007, p. 16) 

“pode ser utilizada para explorar melhor as questões pouco estruturadas, os 

territórios ainda não mapeados, os horizontes inexplorados, problemas que 

envolvem atores, contextos e processos”. 
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A pesquisa quantitativa é um paradigma de pesquisa de cunho positivista que 

trabalha com uma amostra consideravelmente grande, representativa do universo 

pesquisado e depende de análise estatística. De acordo com Gonçalves (2005, p. 

101), na pesquisa quantitativa 

 

coletam-se e quantificam-se dados e opiniões mediante o emprego de 
recursos e técnicas estatísticas, partindo das mais simples, como 
porcentagem, média e desvio-padrão, até as mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc.  

 

 Oliveira (1998, p. 117) ressalta que essa forma de abordagem é empregada 

em diversos tipos de pesquisa, inclusive nas descritivas, pela 

 

facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese 
ou problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 
apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de 
opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos 
indivíduos. 

 

  A pesquisa qualitativa, por sua vez, é um paradigma de pesquisa nas ciências 

humanas e sociais que visa ao estudo, à descrição, à interpretação e à 

compreensão da realidade social a partir de uma visão holística (BAUER; GASKELL, 

2003). Esse tipo de pesquisa não segue um plano previamente estabelecido, pelo 

contrário, busca um direcionamento ao longo do seu desenvolvimento, a fim de 

adequar-se ao contexto e aos sujeitos envolvidos. 

Se, por um lado, a pesquisa quantitativa separa o pesquisador do objeto 

pesquisado, por outro, a pesquisa qualitativa defende a interação entre pesquisador 

e sujeitos pesquisados, com vistas a: (1) adequar teorias e métodos ao objeto de 

estudo; (2) compreender a perspectiva dos participantes, considerando os 

significados subjetivos e sociais relativos ao assunto estudado; e (3) possibilitar a 

reflexão do pesquisador sobre suas ações e observações no lócus de pesquisa, que 

constituem parte da interpretação (FLICK, 2004, p. 22). 

Ademais, a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos 

dados, os quais são analisados de forma indutiva, ou seja, “em vez de partir de 

teorias para testá-las, são necessários ‘conceitos sensibilizantes’ para a abordagem 

de contextos sociais a serem estudados” (FLICK, 2004, p. 18), de modo que “a 
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interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma especulação que tem 

como base a percepção de um fenômeno num contexto” (TRIVIÑOS, 1984, p. 128).  

Para Richardson (1999, p. 79), além de ser uma opção do investigador, a 

abordagem qualitativa justifica-se, sobretudo, “por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social”, possibilitando, assim, abrir-se espaço 

para a interpretação e a compreensão de um fenômeno em estudo. Daí decorre que 

adotar a pesquisa qualitativa é enveredar pelo universo da interpretação, isto é, pelo 

olhar intersubjetivo do pesquisador sobre o objeto pesquisado, enquanto que adotar 

a pesquisa quantitativa é fazer uma incursão pela objetividade advinda das 

estatísticas. Contudo, o pesquisador pode fazer usos de dados quantitativos na 

pesquisa qualitativa, uma vez que tais dados podem fornecer elementos 

significativos para a interpretação do fenômeno investigado, fato que reporta a 

Minayo (2005, p. 101), quando postula que “o conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade 

abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”.  

Diante da complexidade das abordagens qualitativa e quantitativa, assume-

se, nesta tese, a abordagem quali-quantitativa que, conforme Vianna (2007, p. 16), 

“não é oposta ou contraditória em relação à pesquisa quantitativa, ou a pesquisa 

qualitativa, mas de necessária predominância ao se considerar a relação dinâmica 

entre o mundo real, os sujeitos e a pesquisa”. 

Do ponto de vista quantitativo, se recorrerá à mensuração dos dados, 

observando a frequência de suas ocorrências no texto empírico. Do ponto de vista 

qualitativo, buscar-se-á descrever e interpretar as ações discursivas dos sujeitos 

materializadas na produção escrita, a fim de obter uma visão conjunta do objeto de 

estudo desta pesquisa de doutorado. 

 

3.2 SUJEITOS E ESPAÇO DA PESQUISA 

 

 Para a realização desta pesquisa, selecionou-se como sujeitos vestibulandos 

do Processo Seletivo Vocacionado – PSV/2005, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, UFRN, e pré-vestibulandos da Escola Estadual Juscelino 
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Kubitschek, situada na Rua Coronel Francisco Martins, 80, município de Assú, RN, 

conforme se observa no Quadro 01: 

 

Quadro 01 – Sujeitos e espaço de pesquisa 

 

Sujeitos 
 

Quantidade  Espaço da Pesquisa 

Vestibulandos- 
PSV/2005/UFRN 
 

      102 COMPERVE, Natal, RN 

Pré-Vestibulandos 
2008 

        66 Escola Estadual Juscelino 
Kubitschek, Assú, RN 
 

  

 A opção por esses sujeitos não foi aleatória, pelo contrário, obedece às 

justificativas que se seguem:  

1) Os vestibulandos são oriundos de várias localidades do estado do Rio 

Grande do Norte e, até mesmo, de outros estados do Nordeste, o que  permite obter 

uma amostra significativa de textos para esta pesquisa. Sem falar que tais dados 

(textos) foram colhidos durante uma pesquisa de mestrado (RAMOS, 2006) e advêm 

de uma instituição que há décadas trabalha com o PSV, tendo, portanto, 

credibilidade acadêmica e social; 

2) Os pré-vestibulandos são estudantes do ensino médio de uma escola 

pública da rede estadual de ensino (Cf. Quadro 01), provenientes da zona urbana 

(centro/periferia) ou da zona rural do município de Assú e/ou de municípios 

circunvizinhos, congregando-se em uma escola considerada a maior do estado do 

RN, na qual se encontra um número significativo de professores com graduação em 

Letras, habilitação em língua portuguesa, possibilitando ao pesquisador obter dados 

significativos para esta pesquisa de doutorado, como se observa nos Quadros 02 e 

03:  

 

Quadro 02 – Nº de alunos matriculados por turma  

 

Instituição 
Educativa 

Modalidades 
de ensino 

Turnos de 
funcionamento 

Número 
total de 
alunos 

Turmas 
pesquisadas/Total 
de alunos 
matriculados 

 
Escola 

 
Ensino 

 
Matutino 

 
 

3º Ano A/40 
3º Ano B/40 
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Estadual 
Juscelino 
Kubitschek 
– EEJK 

Fundamental II 
Ensino Médio 
EJA 
Correção de Fluxo 

 
Vespertino 
 
Noturno  

2000 3º Ano C/40 
 
 
 

 

 

 Como se pode observar no Quadro 02, a EEJK abrange cerca de 2000 (dois 

mil) alunos, regularmente matriculados nos turnos matutino, vespertino e noturno, 

nas seguintes modalidades de ensino: ensino fundamental II, ensino médio, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Correção de Fluxo (CF), oriundos de áreas 

geográficas diferentes do município de Assú e adjacentes, do estado do RN. 

 As três turmas do terceiro ano do ensino médio (A, B e C), selecionadas para 

o desenvolvimento desta pesquisa, funcionam no turno matutino com cento e vinte 

alunos (40 por Tuma) regularmente matriculados, na faixa etária de 16 a 21 anos de 

idade (apenas dois alunos apresentam faixa etária superior: 24 e 32 anos de idade), 

conforme atesta o Quadro 03, tendo uma única professora de língua portuguesa, 

graduada em Letras, que há treze anos ministra a disciplina na escola, dos quais 

dois desses anos no ensino médio. 

 

Quadro 03 – Caracterização dos alunos do ensino médio 

 

            Sexo        Procedência       Estado civil Ano/turma Nº de 
alunos 

Faixa 
etária  

Masculino Feminino Zona 
Rural 

Zona  
Urbana 

Solteiro 
(a) 

Casado 
(a) 

3º Ano A 19 16-24 
Anos 
 

      07   12    06   13  16   03 

3º Ano B 24 15-30 
Anos 
 

      10   14    07   17  19   0,0 

3º Ano C 27 16-32 
Anos 
 

       09   18 12 15 26    01 

 

 Esta opção metodológica pressupõe que existe certa probabilidade de nem 

todos os alunos que iniciaram o terceiro ano do ensino médio nas três turmas da 

EEJK continuarem até o fim, como também no decorrer do ano letivo poderão ser 

matriculados outros discentes advindos de outras escolas e que não foram 

acompanhados pelo pesquisador na fase inicial de construção dos dados. Neste 
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caso, a subjetividade inerente à esta pesquisa poderá levar o pesquisador a lançar 

outro olhar sobre a metodologia, procurando adequá-la ao contexto da pesquisa. 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 O corpus de análise desta pesquisa de doutorado é constituído por um 

conjunto de 168 textos, assim distribuídos: 

� 102 textos de vestibulandos do PSV/2005 da UFRN/Natal, RN;  

� 66 textos de pré-vestibulandos da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, 

Assú, RN (2008).  

 Considerando que o objetivo geral desta pesquisa é investigar como se 

constroem as representações discursivas de Ficar e Namorar na produção textual, 

com base na Análise Textual dos Discursos, mostrar-se-á, a seguir, que etapas 

foram percorridas para construir esse conjunto de dados: 

 

 

3.3.1 Primeira etapa: seleção dos textos dos vestibulandos 

  

 

 Na primeira etapa da pesquisa, fez-se a leitura dos textos que não foram 

analisados na pesquisa de mestrado já citada (Cf. introdução) e selecionou-se 102 

textos para compor parte do corpus de análise, com base nos seguintes critérios: 

foco na temática proposta para redação (“Em um relacionamento a dois, deve 

apenas ficar, somente namorar ou, alternadamente, ficar e namorar”?), legibilidade 

da letra e adequação ao gênero artigo de opinião, que é um texto “produzido por 

pessoas que visam expressar um ou mais pontos de vista acerca de um tema” 

(DELL’ISOLA, 2007, p. 54), por meio da apresentação de argumentos consistentes 

que possam convencer e/ou persuadir o interlocutor. A intenção era observar, nos 

102 textos, como os vestibulandos descreviam Ficar e Namorar. Ei-los: 

 

Quadro 04 – Textos de vestibulandos 

TEXTO/ N° TÍTULO 
T-01:  Ficar ou namorar 
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T-02:  Ficar ou namorar eis a questão 
T-03:  Dúvida amorosa 
T-04:  Ficar e/ou namorar: eis a questão 
T-05:  Ainda sim, namorar 
T-06:  não quero ficar, só namorar 
T-07:  Os valores do relacionamento 
T-08:  Corrupção X compromisso... Qual decisão devemos tomar 
T-09:  Polêmica atual: namorar ou ficar? 
T-10:  Por que não namorar? 
T-11:   Ficar é bom... namorar é melhor 
T-12:  Namorar ou ficar? 
T-13:  Eu prefiro namorar 
T-14:  Casal responsável e fiel 
T-15:  Namorar é bom 
T-16:   Só uma questão de opinião 
T-17:  Ficar é real, namorar o ideal. 
T-18:  Equilíbrio é fundamental 
T-19:  Ficar? Namorar? Ou os dois? 
T-20:  Ficar e namorar: a melhor opção 
T-21:  A busca pelo amor 
T-22:  É tempo de ficar 
T-23:  O “namoro” do século XXI 
T-24:  Nada simples 
T-25:  Eu quero é namorar 
T-26:  A solução é o equilíbrio 
T-27:  “Ficar” ou namorar? Eis a questão. 
T-28:  Namorar é melhor 
T-29:  Relacionamento em evidência 
T-30:  O primeiro passo é namorar 
T-31:  Um compromisso sério ou não? 
T-32:  Mudança de pensamentos 
T-33:  Fique com liberdade 
T-34:  Vida a dois 
T-35:  Namorar, ficar ou casar? 
T-36:  Ficar ou namorar? 
T-37:  Ficar para namorar 
T-38:  Ficar ou namorar, qual o melhor? 

T-39:  Só ficar? Só namorar? Por que não os dois? 
T-40:  Valorize-se 
T-41:  Uma questão de transitoriedade 
T-42:  Ficar ou namorar: atos de responsabilidade 
T-43:  Ficar, namorar ou casar? Qual a sua opção? 
T-44:  A melhor opção 
T-45:  Relacionamento a dois 
T-46:  Namorar e/ou “ficar”? Eis a questão! 
T-47:  Ficar ou namorar? Eis a questão! 
T-48:  Namorar é conviver 
T-49:  O namoro é saudável 
T-50:  Ficar ou namorar: eis a questão 
T-51:  Ficar e namorar: fundamentais em um relacionamento a dois 
T-52:  Namorar ou ficar? Que dúvida! 
T-53:  Namoro em extinção 
T-54:  Relacionamento a dois 
T-55:  Ficar ou namorar 
T-56:  A escolha é sua 
T-57:  “Ficar” ou namorar 
T-58:   Etapas de uma relação 
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T-59:  Relacionamentos modernos 
T-60:  “Ficar” ou namorar? Eis a questão 
T-61:  Namorar ou ficar 
T-62:  Ficar ou namorar 
T-63:  Ficar: símbolo da modernidade 
T-64:  Ficar ou namorar 
T-65:  Namorar ou ficar 
T-66:  Antes do “ficar”, o namorar 
T-67:  O certo ou o duvidoso? 
T-68:  Não fique, namore 
T-69:  Duas faces de um relacionamento 
T-70:  Relacionamento moderno 
T-71:  Ainda bate um coração 
T-72:  Ficar para namorar 
T-73:  A filosofia de um relacionamento 
T-74:  Namorar ou ficar? O que devo escolher! 
T-76:  “Ficar”, namorar ou “ficar” e namorar? 
T-77:  “Qual é a melhor escolha”? 
T-78:  Namorar ou “ficar”? Eis a questão 
T-79:  “Ficar” ou namorar? Eis a questão 
T-80:  Sem medo de ser feliz 
T-81:  Ficar? Namorar? 
T-82:  Na dúvida, fique com os dois! 
T-83:  Namorar ainda é melhor 
T-84:  A evolução das regras dos relacionamentos a dois 
T-85:  Quem é alma? Quem é corpo? 
T-86:  A ideia de ficar 
T-87:  Vamos “ficar” e namorar 
T-88:  Um relacionamento requer tempo 
T-89:  Amor globalizado 
T-90:  Ficar ou namorar? 
T-91:  Amor X compromisso 
T-92:  Como se fica hoje em dia 
T-93:  “Ficar”, depois namorar 
T-94:  Difícil decisão 
T-95:  Liberdade condicional ou regime fechado 
T-96:  O grande dilema: “ficar” ou namorar 
T-97:  Jovens à moda antiga 
T-98:  A superficialidade das relações 
T-99:  Namorar: a melhor solução 
T-100:  Relacionamento a dois 
T-101: Ficar e namorar 
T-102: Ficar x namorar 

  

 

 Concluída a primeira etapa, passou-se a efetivar a etapa seguinte: a visita à 

escola pública da rede estadual de ensino. 
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3.3.2 Segunda etapa: conversa informal com os pré-vestibulandos 

 

 A conversa informal foi o segundo passo adotado para a efetivação desta 

pesquisa. Por meio desse procedimento, apresentou-se o projeto de pesquisa à 

Direção da EEJK e, em seguida, estabeleceu-se um primeiro contato com a 

professora e os sujeitos desta pesquisa: estudantes do terceiro ano do ensino médio 

em preparação para o vestibular. 

  O contato com os sujeitos pesquisados permitiu a obtenção de dados 

significativos sobre o conteúdo trabalhado nas aulas de português, a formação e a 

experiência profissional da professora de língua portuguesa, além de dados 

socioculturais relevantes, tais como a idade, o sexo, a procedência e o estado civil 

dos estudantes do ensino médio. 

 Na posse e registro desses dados, o passo seguinte foi o planejamento da 

situação de produção textual. 

 

3.3.3 Terceira etapa: situação de produção escrita para os pré-vestibulandos 

 

 

 No terceiro momento da construção dos dados desta pesquisa, propôs-se às 

três turmas do terceiro ano do ensino médio (turmas A, B e C), auxiliadas pela 

professora de língua portuguesa, uma produção escrita com a mesma temática do 

PSV/2005 da UFRN (Cf. item 3.3.1). 

 Apesar de a temática ser a mesma, vale ressaltar que as condições de 

produção dos participantes e as intenções do pesquisador são diferentes das de um 

PSV. Primeiro, porque a situação sociocomunicativa é mais espontânea e não 

classifica ou desclassifica o produtor do texto. Depois, porque o propósito definido 

pelo pesquisador é o de investigar como os estudantes representam 

discursivamente “Ficar” e “Namorar” nas produções escritas, considerando os dados 

obtidos na etapa anterior (os fatores extralinguísticos dos participantes). 

 Como nem todos os estudantes estiveram presentes na sala de aula na data 

proposta para a produção escrita, só foi possível coletar um total de 70 redações, 

das quais foram selecionadas, posteriormente, para esta pesquisa 66 textos, com 

base nos mesmos critérios adotados na seleção dos textos dos vestibulandos na 

primeira etapa (Cf. 2.3.1). Eis os textos- seguidos de legenda: ( )- idade; (ZR)- zona 
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rural; ZU-zona urbana; [F] feminino; [M] masculino; S- solteiro; C- casado -, com 

seus respectivos títulos: 

 

Quadro 05 – Textos de pré-vestibulandos 

TEXTO/ Nº: (IDADE) 
ZONA 
RURAL/ZONA 
URBANA [SEXO] 
ESTADO CIVIL 

 
TÍTULO 

T-101: (20) ZR [F] S O pensamento dos jovens 
T-102: (21) ZU [M] S Companhias firmes e duradouras 
T-103: (21) ZR [M] S Estágios de ficar e namorar 
T-104: (20)  ZU [F] S Sexo com respeito e responsabilidade 
T-105: (20) ZR [F] S O namoro na adolescência 
T-106: (20) ZU [F] S Ficar sem compromisso 
T-107: (32) ZU [F] C Por que somente namorar 
T-108: (15) ZR [F] S Qual o mais prático: ficar ou namorar 
T-109: (20) ZU [M] S A imaturidade juvenil 
T-110: (18) ZR [F] S Namoro, um compromisso mútuo 
T-111: (17) ZR [F] S A adolescência 
T-112: (18) ZR [F] S Os sentidos das coisas 
T-113: (18) ZU [F] S Compromisso de casal 
T-114: (23) ZU [F] S Adolescentes 
T-115: (16) ZU [F] S Compromisso sério 
T-116: (16) ZU (M) S Namorar ou Ficar? Eis a questão 
T-117: (18) ZR [F] S Ficar faz parte 
T-118: (20) ZR (F) S Namoro, inconveniente na adolescência 
T-119: (17) ZU [M] S Ficar, opção dos jovens 
T-120: (20) ZU [F] S A importância do namoro 
T-121: (17) ZR [M] S O namoro de hoje 
T-121: (17) ZR [F] S Os jovens sem responsabilidade 
T-123: (26) ZR [F] S Amor verdadeiro 
T-124: (17) ZU [M] S Relacionamento a dois 
T-125: (19) ZU [M] S O período da adolescência 
T-126: (17) ZR [F] S A escolha é sua 
T-127: (18) ZU [M] S Namorar ou ficar 
T-128: (16) ZU [F] S Namorar ou ficar pela Internet 
T-129: (22) ZR [F] S Ficar e namorar? 
T-130: (19) ZU [F] S O namoro na adolescência 
T-131: (19) ZR [F] S Relacionamento de hoje 
T-132: (17) ZU [M] S Tipologia de relacionamentos 
T-133: (18) ZU [F] S O relacionamento dos jovens 
T-134: (16) ZU [F] S Irresponsabilidade dos jovens 
T-135: (18) ZR [F] S Namorar sem compromisso 
T-136: (30) ZU [F] S Relacionamento a dois 
T-137: (17) ZU [F] S Ficar ou namorar: dúvida frequente entre os jovens 
T-138: (15) ZR [F] S A escolha na adolescência 
T-139: (18) ZU [M] S Responsabilidade ao meu futuro 
T-140: (21) ZU [M] S É importante namorar ou ficar 

T-141: (18) ZU [M] S Sexo, a questão a ser debatida 

T-142: (17) ZU [F] S Namorar é a melhor opção 

T-143: (17) ZU [F] S Relacionamentos atuais 
T-144: (18) ZR [M] S Namorar ou ficar? 

T-145: (17) ZU [F] S A diferença entre ficar e namorar 
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T-146: (17) ZU [M] S Ficar, namorar e amar 
T-147: (19) ZU [F] S Os jovens querem ficar 

T-148: (16) ZU [M] S Qual é o melhor relacionamento: ficar ou namorar? 

T-149: (19) ZU [F] S Amor e paixão 
T-150: (22) ZU [F] C O namoro na adolescência 

T-151: (20) ZU [F] S Ficar e namorar 

T-152: (17) ZU [M] S O que é ficar e namorar 
T-153: (18) ZU [M] S Ficar e namorar: práticas diferentes 
T-154: (19) ZU [M] S O companheirismo 

T-155: (17) ZR [F] C Ficar é bom, namorar é melhor 

T-156: (17) ZU [M] S A melhor escolha é ficar e namorar? 

T-157: (16) ZU [F] S Ficar ou namorar 
T-158: (17) ZU [M] S Ficar ou namorar 

T-159: (16) ZR [F] S A diferença entre ficar e namorar 

T-160: (21) ZU [F] S Por que não namorar 

T-161: (17) ZR [F] S Ser adolescente 

T-162: (21) ZR [M] S O amor a gente inventa 
T-163: (16) ZR [F] S Ficar e namorar 

T-164: (24) ZU [F] C A escolha na adolescência 

T-165: (17) ZU [F] S Ficar e namorar 
T-166: (17) ZU [M] S O namoro de hoje 

  

 Isso feito, foi possível organizar o procedimento metodológico seguinte: a 

seleção das noções para a análise semântica dos dados textuais. 

 

3.3.4 Quarta etapa: a seleção das categorias de análise dos dados textuais 

 

Como todo trabalho de pesquisa, procurou-se retomar os objetivos propostos 

para esta tese, a saber: Investigar como os sujeitos constroem as representações 

discursivas de Ficar e Namorar na produção textual, considerando as implicações 

para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Especificamente, os objetivos 

são: 1) Analisar as categorias semânticas nas Rds nos textos empíricos; 2) Inferir 

modelos culturais mais amplos a partir dos frames utilizados nos textos na 

construção dessas Rds; e 3) Discutir as implicações da construção dessas Rds para 

a Análise Textual dos Discursos e para o ensino-aprendizagem da produção textual. 

A partir desses objetivos e com base na leitura dos 168 textos que compõem o 

corpus desta pesquisa, foram geradas as categorias semânticas de construção das 

Rds, já explicitadas na figura 06 (p.49), que serão utilizadas na análise dos dados 

textuais, conforme a Figura 10: 
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Figura 10 – Categorias de análise dos dados textuais 
Fonte: Adaptação de Adam (2008) com pequenas reformulações 
 
 
 
 
 Na categoria referenciação, objetiva-se identificar apenas as designações 

nominais dos participantes ou referentes (R1 e R2) de Ficar e Namorar nos 

enunciados de vestibulandos e pré-vestibulandos, linguisticamente expressas por 

meio dos substantivos ou sintagmas nominais, considerando que o R1 

estruturalmente exerce a função de sujeito e o R2, a de objeto. (NEVES, 2006). 

 Na categoria predicação, busca-se arrolar os verbos que estão relacionados 

aos eventos Ficar e/ou Namorar e os sentidos que tais verbos representam nos 

textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, com base em Passeggi (2008). 

 Na categoria aspectualização, procura-se observar as qualidades e/ou 

atributos utilizados para caracterizar os R1 e R2 e os verbos associados a Ficar e/ou 

Namorar, expressos por meio de adjetivos e equivalentes, com base em Adam 

(2008); 

 Na categoria localização, verificar-se-á as circunstâncias espaçotemporais 

relacionadas a Ficar e/ou Namorar, por meio de advérbios e ou expressões 

temporais e espaciais expressos nos enunciados, ancorados em Adam (2008). 

 Na categoria analogia, serão observadas apenas as metáforas utilizadas 

para os eventos Ficar e/ou Namorar nos textos de vestibulandos e pré-

vestibulandos, com base em Abreu (2002). 

 Além dessas categorias analíticas, utilizam-se como ferramentas de análise, 

as redes semânticas (Cf. Figura 09) com o intuito de evocar os frames (rede 

lexical) presentes nos textos dos sujeitos pesquisados, buscando, a partir deles, 

inferir modelos culturais mais amplos, com base em Feltes (2007) e Holland; Quinn 

(1987) apud Feltes (2007). 
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 Com esse aparato teórico-metodológico, pretende-se estabelecer, um diálogo 

entre a Análise Textual do Discurso e a Semântica de frames, a fim de compreender 

processos textuais, discursivos e sociocognitivos subjacentes à construção das Rds 

de Ficar e Namorar, pelos sujeitos desta pesquisa. 

 

3.3.5 Quinta etapa: a triangulação dos dados 

 

 A triangulação dos dados é, hoje, um recurso bastante utilizado pelo 

pesquisador para cruzar dados diferentes, a fim de obter uma compreensão maior 

do fenômeno em estudo. 

 Nesta etapa, utiliza-se desse procedimento, a fim de comparar os dados 

obtidos nos textos de vestibulandos com os dados obtidos através dos textos dos 

pré-vestibulandos, subsidiado pela entrevista em grupo focal.  

 Com isso, espera-se depreender regularidades e padrões ou até mesmo 

discrepâncias entre os dados, no que tange à construção das representações 

discursivas sobre Ficar e Namorar, a fim de obter uma visão de conjunto desse 

objeto de estudo. 

 

3.4 TRATAMENTO METODOLÓGICO DOS DADOS 

 

 A análise dos dados textuais desta pesquisa obedece aos seguintes 

procedimentos metodológicos: 

1) Levantamento dos enunciados, a partir dos textos empíricos, que 

evidenciam a concepção de vestibulandos e pré-vestibulandos sobre Ficar e 

Namorar nos textos escritos. Para dar conta desse objetivo, entende-se enunciado 

como a proposição de Adam (2008) mais o contexto em que ela se insere; 

2) Tabulação dos dados, com base nos textos empíricos, por meio de 

quadros, esquemas, tabelas e/ou gráficos, com vistas a facilitar a sua compreensão 

e interpretação; 

3)  Análise das categorias semânticas de construção das Rds no texto 

empírico; 
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4) Levantamento dos frames ativados pelos sujeitos nos textos escritos, que 

concorram para a compreensão das Rds sobre Ficar e Namorar, por meio das redes 

semânticas; 

5) Inferência de modelos culturais subjacentes à produção escrita dos 

sujeitos. 

 Assim, com esses encaminhamentos metodológicos, espera-se efetivar esta 

pesquisa, objetivando analisar as representações discursivas dos sujeitos sobre 

Ficar e Namorar, em textos empíricos. 

 Esta pesquisa vincula-se à área de Linguística, especificamente ao eixo 

temático Estudos Linguísticos do Texto do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem-PpGEL da UFRN.  

 A opção pela área de investigação em Linguística justifica-se pelos motivos 

que se seguem: 

1) ser uma área de pesquisa já estabelecida no Brasil, que tem um objeto de 

estudo próprio: “a capacidade da linguagem, que é observada a partir dos 

enunciados falados e escritos” (MARTELOTTA, 2008, p.20); 

2) ser empírica, isto é, trabalhar com dados publicamente verificáveis por 

meio de observações e experiências; 

3) ter uma atitude não preconceituosa em relação aos diferentes usos da 

língua, assumindo uma postura descritiva, analítica e, sobretudo, não prescritiva;  

4) considerar que todo sistema linguístico é capaz de expressar 

adequadamente a cultura de um povo, com base no pressuposto de que nenhuma 

língua é intrinsecamente melhor ou pior do que outra; 

5) adotar uma postura metodológica a partir da definição de seu objeto de 

estudo, estabelecendo, quando necessário a compreensão do fenômeno em estudo, 

uma relação de interface com outras disciplinas. 

 Por isso, acredita-se que, situando esta pesquisa nessa área de investigação, 

ter-se-á subsídios teórico-metodológicos para desenvolver uma compreensão do 

objeto de estudo que se propõe desenvolver (as representações discursivas de Ficar 

e Namorar em textos empíricos) e possibilitar uma reflexão direcionada à prática de 

produção de texto na escola, com vistas a um ensino/aprendizagem de língua 

materna mais produtivo (TRAVAGLIA, 2002). 

 



76 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  EE  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  DDAADDOOSS  DDAA  
PPEESSQQUUIISSAA  

 
 
 
 

 
 
 



77 

 

Capítulo 1 
_____________________________________________ 
FICAR: REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE 

VESTIBULANDOS E PRÉ-VESTIBULANDOS 
 

“Uma das formas que temos de representar uma 
coisa que existe ou acontece em um mundo sem 
ter de ficar descrevendo essa coisa a cada vez 
que falamos é dar a ela um nome” 

                                         (FERRAREZI-JR, 2008, p. 82) 

 
O real é algo tão complexo que para ser compreendido pelo sujeito passa por 

um processo de representação. 

Na construção dessa representação, que se dá via discurso, mediada pelo 

contexto socioverbal, elementos semânticos diversos são utilizados. Daí, a análise 

desses elementos permite explicitar, de forma conjunta, essa representação. 

Nesse sentido é que se propõe este capítulo: analisar os elementos 

semânticos presentes em textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, que estão 

imbricados na construção das representações discursivas de FICAR. 

 
1.1 OPERAÇÕES SEMÂNTICAS 

 

1.1.1 Referenciação 

 

 Na construção das representações discursivas (Rds) (ADAM, 2008), os 

nomes- substantivos e/ou expressões equivalentes-, são utilizados para designar as 

“entidades envolvidas nos eventos” (PASSEGGI, 2008, p.73), interpretadas nesta 

tese como participantes ou referentes em enunciados numa estrutura de predicação. 

 No conjunto dos textos escritos dos vestibulandos e dos pré-vestibulandos (ao 

todo 168), os nomes utilizados para designar os referentes- R1(estruturalmente na 

função de sujeito) e R2 (estruturalmente na função de objeto)- de Ficar são os 

seguintes: 
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a) Textos dos vestibulandos 

 

 Nos textos de vestibulandos, as principais designações utilizadas para o R1 

estão na Figura abaixo: 

 

 

 
 
Figura 11 – Designações para o R1 das Rds de Ficar pelos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 Na Figura 11, observa-se que a expressão referencial que aparece com maior 

frequência nos textos dos vestibulandos para designar o R1 das representações 

discursivas de Ficar é “as pessoas” (24%), como se verifica nos enunciados abaixo: 

 

En2T20V: “Já a opção namorar, no qual dava início a casamentos “felizes para 
sempre”, vem caindo a máscara, pois as pessoas não querem se prender à alguém e 
fogem quando o assunto é casar” (l.7-10) 
 
En4T36V: “Muitas pessoas ficam também com a desculpa de que estão procurando a 
pessoa certa. Mas eu não acredito que se possa encontrar assim. Pode-se encontrar no 
conversar, no conhecer melhor...Não precisa sair ficando com todo mundo” (l.11-13) 

 

 

 Note-se que no En2T20V o substantivo “pessoas” vem antecedido do artigo 

definido “as”, que dá a ideia de “todas as pessoas”, enquanto no En4T36V o 

advérbio de intensidade “muitas” que antecede o substantivo “pessoas” remete para 

a ideia de “uma parcela de pessoas”, apenas. 

 Há também uma frequência significativa de outras formas nominais como “os 

jovens” (20%), “os adolescentes” (16%) e “os meninos” (12%), como atestam os 

enunciados abaixo: 
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En1T18V: “Por mais que os jovens sempre comentem depois das festas o número de 
pessoas com quem ficaram e achem isso algo bom, há após isso, um sentimento que 
nasce em alguns junto com uma pergunta: “será que isso é importante”? (l.1-4). 

 
En1T20V: “A opção ficar vem crescendo cada vez mais no meio dos adolescentes, pois 
eles buscam liberdade e prazer e nada de compromissos” (l.4-6). 

 

En1T74V: “Os meninos com essa mania de ‘ficar’, não querem mais assumir um 
relacionamento sério com ninguém” (l.2-6). 

 

 No En1T18V, observa-se que o substantivo “jovens” referem-se a “todos os 

jovens”, sem especificar o gênero; o mesmo ocorre no En1T20V com o substantivo 

“adolescentes”. Já em En1T74V o substantivo “meninos”, precedido do artigo 

definido “os”, marca de forma clara o gênero masculino. 

 Numa frequência menor, aparecem outras designações para o R1, a saber: 

“garotos”, “mulher” e “rapaz” (8%). Observe: 

 

En4T64V: “muitos garotos apostam com seus amigos quem vai “pegar” mais gatas, 
“pegar” é o termo utilizado por esses jovens para denominar “ficar”. (l.11-12) 
 
En2T49V: “Na atualidade, porém, o que se observa é que a mulher ganhou liberdade 
para escolher seus parceiros e para optar pela melhor forma de se relacionar. Nesse 
contexto, surgiu o “ficar” que é definido pelos jovens como a união que pode durar uma 
noite ou horas de uma festa, não havendo compromisso um com o outro” (l.12-16) 

 
En4T19V: “Mas, que tal os dois? “Um pode levar ao outro”- muitos vão dizer. Um 
rapaz e uma moça começam só “ficando”, se derem certo no “ficar” estão prontos para 
namorar. E daí, talvez cheguem até o casamento” (l.14-16) 
 
 

 Note-se que, nos enunciados acima, o gênero está bem marcado pela 

presença dos substantivos “garotos”, “mulher” e “rapaz”, deixando claro para o 

interlocutor que Ficar é uma prática comum entre pessoas de sexos opostos. 

 Outras expressões referenciais para o R1 ainda aparecem com uma 

frequência mínima nos textos dos vestibulandos. São elas: “os homens”, “os 

pegadores”, “os ficantes”, “ o galinha” e “os garanhões” (4%), 

 
En6T64V: “No entanto, é importante frizar que não só os homens que participam desses 
programas e que aderem a idéia de só “ficar”, hoje, com a emancipação da mulher, é 
cada dia mais visível o número delas que dizem ser independentes e que não querem se 
apegar a ninguém” (l.17-20) 

 
En6T6V: “O ser humano não consegue viver na solidão que, é a realidade dos 
“pegadores”: nas festas estão com todas, mas é na hora que precisam de um ombro para 
chorar, de alguém para compreender, para conversar, com quem eles estão?” (l.33-36) 
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En2T9V: “Ficar não exige responsabilidades, é coisa do momento, passageira; 
verdadeiramente é um poço raso, uma interação meramente física, prova disso é que 
muitos ‘ficantes’ não sabem nem o nome do parceiro com quem ficou” (l.7-11). 

 
En5T74V: “E essa história de ficar e namorar não dá certo, pois, acaba que um terá 
respeito e o outro não, ou você assume algo sério ou então com a vida de “solteiro” só 
ficando, agora depois não reclame quando estiverem te chamando de “galinha” que 
prefere ficar mais do que namorar acaba nisso. Um verdadeiro (a)galinha” (l.21-26) 

 
En5T64V: “Os garanhões, além de ter como alternativa os programas online destinados 
à paquera, também conta com programas via telefone, como é o caso do chat line, que 
além de servir para conhecer novas pessoas, marca encontros e dá até para “ficar” com 
os pretendentes” (l.13-16) 

 
 
 
 Nos En6T64V e En6T6V, os substantivos “homens” e “pegadores” remetem 

aos indivíduos do sexo masculino. No En6T6V há uma particularidade: esses 

indivíduos “curtem” com várias garotas, sem compromisso, mas no final acabam 

“sozinhos”. 

 No En2T9V o nome “ficantes”, que normalmente se mostra indiferente à 

designação do sexo, aparece como feminino. Pode-se perceber isso por meio de 

outro substantivo mais a frente no enunciado: “parceiro”. 

 No En5T74V, o substantivo “galinha” é utilizado para referir-se ao indivíduo do 

sexo masculino, e com um tom pejorativo. 

 No En5T64V, o substantivo “garanhão” (grafado no plural) remete ao “cavalo 

destinado à reprodução” (FERREIRA, 2001, p. 242). Nesse enunciado, trata-se dos 

indivíduos do sexo masculino que usam de todos os artifícios para atrair as garotas 

e manter o ato sexual. 

 
 

 

Figura 12 – Designações para o R2 das Rds de Ficar pelos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
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 Na Figura 12, observa-se que as expressões referenciais “as pessoas” (34%) 

e “as garotas” (33%) são as que aparecem com maior frequência nos textos dos 

vestibulandos para designar o R2 das representações discursivas de Ficar, como se 

pode observar abaixo: 

 

En1T96V: “Esses relacionamentos passageiros, podemos chamar de ‘ficar’. Ele é o 
mais procurado e desejado atualmente, porque não se troca intimidade com as pessoas. 
Se ‘fica’ pela aparência física e não pelo seu caráter” (l.6-9). 

 
En2T6V: “Mas há que milite fervorosamente pelos ‘ficantes’. A mídia, por exemplo, nos 
insere mensagens do tipo: “só quero ficar, não quero namorar”, induzindo, de certa 
maneira, às pessoas considerarem o fato de um garoto ‘ficar’ com dezenas de garotas 
numa festa, como sendo normal” (l.6-10). 
 
 

 Em uma frequência menor, aparecem as seguintes formas nominais: 

“ficantes” e  “uma mulher” (ambos 13%):  

 

En2T34V: “Hoje a vida a dois entre as pessoas está muito diferente de antigamente. Já  
falava nossos avós. Antes as meninas não escolhiam seus namorados ou “ficantes”.(l.5-
6) 

 
En4T100V: “Quando um homem fica com uma mulher pode ser apenas um dia, uma 
noite ou em uma festa, existindo muito a superficialidade, pois as vezes nenhum sente 
nada pelo outro” (l.9-11) 
 
 

 Note-se que diferente do En2T9V, o substantivo “ficantes” do En2T34V 

aparece agora para marcar os indivíduos do sexo masculino que “trocam carinho 

com as ‘meninas’ por um curto período, sem compromisso de namoro” (FERREIRA, 

2001, p. 320). 

 No En4T100V, a forma nominal indefinida “uma mulher” indica qualquer 

indivíduo do sexo feminino que mantém relacionamento superficial com um indivíduo 

do sexo oposto. 

 Outros nomes como “casos”, “gatas” e “garotas de programa” ainda aparecem 

para  designar o R2, totalizando juntos apenas 7%: 

 
 
En4T1V: “E o que se vê hoje? Jovens banalizando o beijo, o toque, o carinho, quando 
vão às festas em busca de casos passageiros somente para satisfazer seu ego e aumentar 
sua auto-estima”.(9-12) 
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En4T64V: “muitos garotos apostam com seus amigos quem vai ‘pegar’ mais gatas, 
‘pegar’ é o termo utilizado por esses jovens para denominar ‘ficar’” (l.11-12). 

 
En4T7V: “boa parte das jovens, não se valorizam, e entregam-se por instantes, cabendo 
isso também aos meninos, que iniciam precocemente sua vida sexual, muitas vezes com 
garotas de programa ou até mesmo com garotas que prestam o ‘papel’” (l.13-16). 
 
 

Observe o valor semântico dos substantivos presentes nesses enunciados. No 

En4T1V, o substantivo “caso” (grafado no plural) remete a ideia de “aventura 

amorosa” de pouca duração. Já o substantivo “gata” (grafado no plural) no En4T64V 

que no sentido literal poderia ser entendido como “a fêmea do gato” (FERREIRA, 

2001, p. 343), pelo contexto do enunciado pode também ser entendido como 

“garotas bonitas”, ou ainda como “mulheres de vida livre”, podendo, esta expressão 

ser estendida para “garotas de programa” no En4T7V. 

 

 
b) Textos de pré-vestibulandos 

 
 
 

Os pré-vestibulandos, por sua vez, utilizaram os seguintes nomes para se 

referir ao R1 das representações discursivas de Ficar, conforme Figura abaixo: 

 

 

 
Figura 13 – Designações para o R1 das Rds de Ficar pelos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
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 A Figura 13 atesta que, diferentemente do que se observa nos textos dos 

vestibulandos, as expressões referenciais mais frequentes para o R1 das Rds de 

Ficar nos textos dos pré-vestibulandos foram “os jovens” (58%) e “os adolescentes” 

(23%). Observe-se: 

 

En4T110PV: “Os jovens se tocam, se mexem, se beijam, mas a falta do compromisso, 
componente básico, é a maneira de ficar” (l.5-7). 

 
En3T133PV: “Os adolescentes dos tempos atuais prefere o ‘ficar’ uma tipologia de 
relacionamento mais aberto sem responsabilidade” (l.16-18). 
 
 

 Note-se que a forma nominal “os jovens” no En4T110PV não especifica o 

gênero: pode indicar tanto indivíduos do sexo masculino como também indivíduos do 

sexo feminino que trocam carinho enquanto “ficam”. O mesmo ocorre com a forma 

nominal “os adolescentes” no En3T133PV. 

 Enquanto nos textos dos vestibulandos o nome “pessoas” foi utilizado com 

uma frequência maior (24%) para designar o R1, nos textos dos pré-vestibulandos 

sua ocorrência é muito pequena (apenas 7%), seguida de outras designações de 

frequência mais baixa ainda, como “homens” (4%), “meninas” (3%) e “casal” (2%), 

como evidenciam os enunciados abaixo: 

 

En3T155PV: “Já esse negócio de ficar não é coerente pessoas sair beijando todo mundo 
só por prazer, ficam com pessoas que algumas vezes nem conhecem e nunca viu, nunca 
falou, ficam e depois nem fala mais” (l.7-10) 
 
En1T145PV: “Na sociedade em termos de relações afetivas entre homens e mulheres 
existe o namoro e o ficar” (l.1-2) 
 
En2T168PV: “alguns dizem que esse é um comportamento masculino que só querem 
curtição, nada sério, mais as coisas mudaram um pouco muitas meninas não querem se 
sentir presas a alguém por isso só prefere ficar”. 
 
En2T152PV: “O “ficar” é a base por onde o casal passa a conhecer o seu companheiro 
ou a sua companheira” (l.6-8) 
 
 

Nos En3T155PV e En2T152PV o substantivo “pessoas” e a forma nominal “o 

casal” são utilizados para indicar os indivíduos dos dois sexos, sendo que o segundo 

mantém uma relação hiperonímica com os substantivos “companheiro” e 

“companheira”. 
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 Outras expressões referenciais utilizadas para o R1 como “um jovenzinho”, 

“os adultos”, “o garoto”, e o nome  “pegador” totalizam juntas apenas 1% no conjunto 

dos 66 textos produzidos pelos pré-vestibulandos: 

 

En2T113PV: “Se perguntarmos a um jovenzinho de 11 a 12 anos o que é ficar, 
certamente eles saberiam definir, dizendo que ficar é conhecer uma pessoa hoje, 
conversar, abraçar, beijar e para por ai pois se o outro não estiver mais a fim tudo bem, 
parte-se para outra” (l.5-11) 
 
En1T92V: “Hoje em dia os jovens e até mesmo os adultos, entrarão na onda do “ficar”, 
mas será que esta é a melhor opção?” (l.1-2) 
 
En5T110PV: “Na maioria das vezes, essas táticas podem andar juntas, ou seja, o garoto 
fica com a garota e se rolar uma química eles podem se namorar, isso funciona como um 
tipo de experiência. Mas em alguns casos eles ficam apenas por ficar, não rola uma 
química maior como no namoro” (l.8-13) 
 
En3T157PV: “outros já exageram eles ficam só para dizerem que é “pegador” (l.14-15) 

 

 Veja-se que no En2T113PV, o substantivo “jovenzinho” precedido do artigo 

“um” dá uma ideia de indefinição quanto ao gênero, mas parece tratar-se de 

indivíduo do sexo masculino, pelo menos é o que o pré-vestibulando deixa 

transparecer no enunciado ao fazer uso mais a frente da anáfora pronominal “eles”. 

 Já no En1T92V, a expressão referencial “os adultos” foi utilizada para indicar 

“pessoas maduras, experientes, que também entraram na onda do Ficar”.  

 No En5T110PV, a forma nominal “os garotos” aparece como “par” para “as 

garotas”, marcando claramente o gênero masculino. 

 No En3T157PV, o substantivo “pegador” (grafado no singular) é utilizado 

unicamente para designar indivíduos do sexo masculino que se relacionam com 

várias garotas ao mesmo tempo, sem compromisso. 

 

 
Figura 14 – Designações para o R2 das Rds de Ficar pelos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
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 A Figura 14 mostra que, como ocorreu nos textos dos vestibulandos, o 

substantivo mais utilizado pelos pré-vestibulandos para designar o R2 foi “pessoas” 

(56%), não ocorrendo o mesmo com as outras designações, as quais aparecem com 

uma frequência menor como “companheiro” (11%), “rapazes”, “mulher” e “parceiro” 

(8%), demonstrados abaixo: 

 

En3T148PV: “Cada vez mais os jovens vem queimando etapas do seu desenvolvimento. 
Por conta de uma falsa liberdade em que se pensa que ‘ficando’ com várias pessoas na 
mesma noite ou até mesmo com uma só, desde que não evolua pra nada mais sério” (l.8-
12). 
 
En2T152PV: “O ‘ficar’ é a base por onde o casal passa a conhecer o seu companheiro 
ou a sua companheira” (l.6-8). 
 
En3T117PV: “o ficar é um aproveitamento entre o homem com a mulher, ou seja, o 
homem não dá valor a mulher que quer só ficar, ou então vice-versa” (l.6-9). 
 
En6T121PV: “Mas a opção dos jovens de ficar sem ter uma relação séria é uma forma 
descontraída para encontrar um parceiro(a) ideal para o seu convívio” (l.16-19). 
 

 
Outras designações para o R2 como “parceiras”, “moças”, “adolescentes”, 

“ficantes” e as expressões referenciais “uma jovem” e “garota de programa” totalizam 

juntas apenas 7% no conjunto dos textos dos pré-vestibulandos, sendo que algumas 

dessas designações são também utilizadas para o R2 nos textos dos vestibulandos: 

 

En3T118PV: “Podemos dizer que os resultados positivos do “ficar” superam os 
negativos, já que “ficar” possibilita que as pessoas avaliem maior número de parceiras 
(os) do que se tivessem que namorá-las (os)” (l.11-14). 

 
En5T133PV: “os jovens vão para balada e não quer qualidade, vai buscar quantidade, 
ao ficar com várias moças, rapazes em uma noite” (l.18-20). 

 
En4T146PV: “Muitos homens hoje em dia quando fica com uma jovem sai falando dela 
dizendo o que fez e o que não fez” (l.19-21). 
 
En4T108PV: “Ficar sem compromisso serio muitos jovens querem, mais depois vem as 
consequências porque acabam engravidando precocemente e muitos adolescentes não 
sabem o que é ser o pai ou mãe” (l.8-12). 
 
En3T167PV: “Ficamos e beijamos muito no decorrer da vida, que no final não nos 
acrescenta nada de bom só alguns números na lista de ficantes”. 
 
En2T111PV: “Ocorrem além desses fatos, alguns jovens cederem aos apelos e desejos 
dos colegas, tudo para não ser vítimas das brincadeiras. Depois disso, passam a ter uma 
vida sexual ativa. Eles têm relações com até amigos e em algumas oportunidades pagam 
uma garota de programa para ter um momento de prazer, e todas essas atitudes é para 
se manter no grupo”. (l.8-18). 
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No En3T118PV, o nome “parceiras”, utilizado para designar o R2, aparece de 

forma explicita para marcar o gênero feminino. O mesmo ocorre com os 

En5T133PV, En4T146PV e En4T146PV. Em En4T146PV, o artigo indefinido “uma” 

que precede o substantivo “jovem” marca o gênero feminino, que ainda pode ser 

confirmado pelo substantivo “homens” no início do enunciado. 

Já no En4T108PV, o substantivo “adolescente” (grafado no plural), utilizado 

para designar o R2 de Ficar, pode se referir, conforme o cotexto do enunciado aos 

dois gêneros: masculino e feminino: “eles não sabem o que é ser pai ou mãe”. 

Por outro lado no En3T167PV, a forma como o pré-vestibulando usa a 

linguagem (“ficamos e beijamos muito no decorrer da vida”), leva a inferir que o 

substantivo “ficantes” que aparece no fim do enunciado refere-se ao gênero 

masculino. 

Como nos textos dos vestibulandos, a expressão referencial “garota de 

programa” aparece também nos textos dos pré-vestibulandos uma única vez para 

designar o R2 de Ficar, acrescida de uma informação que também aparece em 

En4T7V: as garotas de programas servem para iniciar a vida sexual dos jovens. 

 

1.1.2 Predicação 

 

 Neste item, identificam-se os verbos que estão arrolados nas representações 

discursivas de Ficar e os sentidos que tais verbos marcam nos textos de 

vestibulandos e pré-vestibulandos.  

 

a) Textos dos vestibulandos 

 

 Nos textos dos vestibulandos, os principais verbos utilizados para Ficar estão 

arrolados com seus respectivos números de frequência na tabela abaixo: 

 

Tabela 01 – Verbos associados a Ficar nas Rds dos vestibulandos por número de ocorrências 

nos textos 

VERBOS MAIS UTILIZADOS POR VESTIBULANDOS N° DE 
OCORRÊNCIAS 

é  (boa, flexível, prática, normal) seria seja  ser  (não) serem  serem 
amados  estar (juntinho) parecer ser  são  foi  serem vistos  era  

83 

está estão  (as pessoas) estão ficando  está acabando  estão 17 
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procurando  estamos  está produzindo 
ter  (não) tem (não) terem tenha se tornado  16 
(não) sabem  (os ficantes) (sem) saber  (as pessoas) 8 
banalizando  (o beijo) banalizou  (a juventude) 2 
busca  (prazer) procuram  procura  9 
satisfazer  (ego) satisfazendo  4 
aumentar  (auto-estima) 1 
vangloriam  (quantidade de pessoas) 2 
irá   irão aproveitar  1 
inclui  (sentimento 1 
conquistar  (alguém) 1 
passar (noite) passam  (adolescentes) passou  8 
despedem  (um do outro) 1 
tomam  (o rumo) 1 
conhecer (em)  (um indivíduo, pessoa) 19 
magoar  1 
possui  (variações)   2 
ocorre  (o encontro) 3 
pegou  (várias) pega  1 
beijar  (vários, na boca) beija  beijarem  beijando  8 
entregar  (se) 1 
querem  (os dois, os jovens) quererem  (os jovens) não querem  quer  11 
queria querem ser  querem aproveitar  querem se sentir  querendo  6 
fazer  (sexo) faz  (algo mais) fazem (jovens) 3 
iniciam  (os meninos) iniciar  começam  surgiu  começou  5 
pode (o jovem) podem  (o homem e  a mulher) pode ser  podem dizer  7 
pode se tornar  podendo  poderá conhecer  pode significar  pode durar  6 
pode-se estar ficando  pode ficar  pode ir  possa  podem acontecer  6 
promove  1 
relacionando  (se) relacionar  6 
tornou-se  (ficar) torna-se  (perigoso) 2 
encontram  1 
(não se) preocupar   preocupar-se  1 
chegam  (os adolescentes) 3 
refletir   (sem) pensar 2 pensam  3 
sai sair  1 
acaba (m)  (tudo) acabou  5 
vivendo  4 
(não) consegue criar  5 
preferem  (os pré-adolescentes, alguns) escolhem  19 
representa  (o ato de ficar) representando  2 
acompanham  1 
aderem  (os jovens) 3 
predomina  1 
(não)gosta  3 
testando  1 
experimentando  1 
provar  (várias línguas) 2 
curtir  curte  curtindo  7 
diverte-se  (a pessoa) divertindo  divertir  4 
aproximar  1 
amam-se  (ficantes) 1 
manter  1 
conversam  (as pessoas) 1 
brincam  1 
dançam  1 
namoram  1 
descubram  descobrir  descobre  3 
precisam  precisam conhecer  2 
regredindo  1 
apresentando  1 
convergem  (idéias) 1 
divergem  1 
começa a surgir  surge  surgiu  surge  4 
acompanhado  1 
durando  durar  dura  7 
existe  23 
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tiram  1 
resolvem parar  1 
preenche  1 
deve ser levado  deve  2 
conquistem  1 
(não)vai haver  1 
traz  trará  trazer  1 
sentem-se usados  (não) sentem  (se) sente  4 
confiar  1 
permanecer  1 
implica  2 
encontrar  3 
apegando  1 
envolver  3 
baniu  1 
gera  1 
conviver  1 
voltar  1 
ouvir  1 
participando  1 
requer  1 
permite    permite descobrir  4 
angariar  (o jovem) 1 
agir  1 
lançou  1 
traduz  1 
criaram  1 
troca(m)  4 
partem  1 
exige  2 
pintar  1 
transforma-se  vira  transforma  3 
colecionar  1 
exige  1 
Assume 1 
enfatizam  1 
experienciar  experimentar  2 
desenvolver  1 
assumir  1 
passam  1 
fogem  1 
explorar  1 
escolher  2 
tornou-se  1 
(não) exclui  1 
desejam levar  1 
exprime  1 
previnem  1 
infectando  1 
atrai  1 
corre  (riscos) 1 
violentar  1 
legalizar  1 
desejam  1 
(se) comprometer  1 
Finge 1 
apagando  1 
satisfaz  1 
embarcar  1 
provocando  1 
denegrir  1 
decidir  1 
visa  1 
sofre  1 

TOTAL 359 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
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 Como se observa na Tabela 01, o verbo que aparece com mais frequência 

nos textos dos vestibulandos é o verbo de ser (83 vezes), como atestam os 

enunciados abaixo: 

 

En2T5V: “Bem, o ficar é o mais flexível dentre as opções, já que possui muitas 
variações, principalmente de duração: podendo durar o tempo de um beijo ou várias 
semanas, podendo até originar um namoro” (l.8-11). 

 
En1T35V: “Ficar, podem dizer que é legal, moderno só que não estão levando em 
consideração os princípios bíblicos e dos pais” (l.5-6) 
 
 

 Veja-se que a estrutura da proposição SN+SV (“ficar é o mais flexível”) se 

evidencia nos enunciados acima e constrói uma cena favorável a Rd de Ficar, 

explicitada pelos adjetivos “flexível”, “legal” e “moderno” que se atrelam ao verbo ser. 

 Outro verbo que aparece com uma frequência considerável é o verbo 

“conhecer”, que marca nos textos dos vestibulandos 19 ocorrências: 

 

En1T94V: “Algumas pesquisas já foram feitas a respeito desse assunto e os resultados 
só confirmam que a maioria não quer um relacionamento definitivo. Uns dizem que não 
querem ter essa responsabilidade com o companheiro(a) e ainda outros por preferirem 
conhecer (“ficar com”) vários (as), para decidir com quem prefere namorar sério ou se 
não demonstra continuar sempre assim, só “ficando” por não se identificar com 
ninguém” (l.5-11). 

 
En4T77V: “o “ficar” não exclui o namoro. É um processo: conhecer bem um parceiro, 
ficar e se possível namorar, posteriormente” (l.15-17). 
 
 

 Em En1T94V, o verbo “conhecer” está sendo usado no sentido de 

“experimentar” (até mesmo sexualmente) vários parceiros, com vistas a escolher no 

futuro a pessoa que tem mais afinidade para poder viver um relacionamento afetivo-

amoroso com mais propriedade. 

 Em En4T77V, o advérbio “bem” posposto ao verbo “conhecer” dá a idéia de 

que “para conhecer alguém em profundidade é preciso seguir todas as etapas da 

vida afetiva, dentre elas Ficar”. 

 Verbos como “querer”, “ter”, “preferir”, “satisfazer”, “existir” utilizados nos 

textos pelos vestibulandos assinalam o desejo, a posse, a liberdade de escolha, o 

prazer sexual e a tensão experienciada pelos jovens frente a fluidez social em 

termos de relacionamentos afetivo-amorosos: 



90 

 

En3T3V: “A verdade é que não existe receita para saber se o certo é “ficar” ou 
namorar: cada pessoa deve satisfazer da forma que achar mais convencional a si; ou 
pode não querer um compromisso tão cedo, ou encontrar alguém especial e os dois 
terem um relacionamento um pouco mais responsável” (l.12-16) 

 

En3T11V: “Portanto, eu acho que as pessoas hoje em dia sentem medo de entrar em um 
relacionamento mais sério, por este motivo preferem “ficar” (l.14-16). 
 
En7T68V: “É claro que um relacionamento tem um começo, ficar é um começo e ao 
mesmo tempo uma maneira de saber se o sentimento é na verdade amor ou só uma 
paixão arrebatadora. Porém eu insisto: não deve existir o medo de se criar laços, pois 
um relacionamento só tem sentido se houver um” (l.20-24) 
 
En3T34V: “as pessoas e principalmente os mais jovens pensam só naquele 
relacionamento rápido, durando no máximo uma noite porque na próxima noite já tem 
outro parceiro esperando pelo próprio” (l.14-16). 

 

b) Textos de pré-vestibulandos 

 

 Nos 66 textos dos pré-vestibulandos, os verbos arrolados nas representações 

discursivas de Ficar com seus respectivos números de frequência estão destacados 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 02 – Verbos associados a Ficar nas Rds dos pré-vestibulandos por número de 

ocorrências nos textos 

 

VERBOS MAIS UTILIZADOS POR PRÉ-VESTIBULANDOS N° DE 
OCORRÊNCIAS 

encontra (e suas formas verbais) 2 
procura saber 1 
começa ⁄iniciam 3 
conhecer (e suas formas verbais) 14 
querem (e suas formas verbais) 13 
sair 3 
participou 1 
acarretar 1 
atrasando 1 
é (e suas formas verbais) 37 
trocam 1 
previnem (e equivalentes) 4 
encarar 1 
transar 2 
temos 1 
acabam 4 
intensificar 1 
tocam 1 
mexem 1 
beijar (e suas formas verbais) 5 
rolar 2 
está 1 
desejam 1 
passeiam 1 
abraçar 1 
conversar 1 
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comentam 1 
discriminam 1 
acham 1 
pode virar 1 
pensam (e suas formas verbais)              9 
correndo 1 
expor 1 
traz 1 
importa 1 
continuar ficando 1 
busca 1 
apega 1 
apaixona 1 
sofrem 1 
procurou 1 
fingiu 3 
vão (e suas formas verbais) 6 
assumir 1 
preocupam 1 
adquirir 2 
aproveitar 2 
entrega 1 
preocupar 1 
falando (e suas formas verbais) 3 
dizendo (e suas formas verbais) 2 
fez 1 
comentando 1 
procuram 1 
usando 1 
viu 1 
significa 1 
acontecer 2 
causar 1 
divertir             2 
curtir 1 

TOTAL 161 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

Note-se que o mesmo fenômeno se repete nos textos dos pré-vestibulandos: 

a incidência do verbo ser na estrutura proposicional dos enunciados é maior (37 

vezes), como ilustrado abaixo: 

 

En3T105PV: “Ficar é um momento passageiro que vivemos e que dura poucos 
instantes. Isso ocorre devido a um sentimento chamado de atração” (l.8-10). 

 
En3T110PV: “E ficar é o namoro corporal sem o compromisso social” (l.4-5). 

 

Nesses enunciados fica evidente a estrutura proposicional de Adam (2008): 

SN+SV (En3T105PV; En3T110PV), que explicitam as representações discursivas de 

Ficar pelos pré-vestibulandos: um relacionamento instável (“passageiro”) e baseado 

na atração física (“namoro corporal”). 
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Convém lembrar que além do verbo ser (e equivalentes), os verbos mais 

utilizados foram o verbo “conhecer” (14) e o verbo “querer” (13), ambos relacionados 

ao processo Ficar.  

No entanto, outros verbos não menos importantes foram ainda utilizados, mas 

com menor frequência: “pensam” (9), “previnem” (6), “beijam” (4).  

 

En5T103PV: “O problema dos jovens de hoje é que eles não pensam antes de tomar 
qualquer decisão; se encontra uma garota em uma festa acha ela linda. Fica logo iludido 
pela sua beleza e já quer ficar com a garota, nem mesmo procura saber nada sobre sua 
vida, pensa logo em ficar com ela; e no outro dia contar para seus amigos que ficou com 
uma linda garota” (l.13-20). 
 
En3T106PV: “as pessoas ficam por ficar sem ao menos se conhecerem, trocam beijos, 
carícias e iniciam suas relações sexuais e o pior de tudo, muitas vezes não se previnem” 
(l.4-7). 
 
En4T110PV: “Os jovens se tocam, se mexem, se beijam, mas a falta do compromisso, 
componente básico, é a maneira de ficar” (l.5-7). 
 

 
Observe-se que o verbo “pensar” vem antecedido de uma partícula negativa 

“não”, o que sugere que na representação discursiva de Ficar, o vestibulando 

considera os referentes jovens como aqueles que não “refletem” sobre as suas 

ações (En5T103PV), “não se previnem” (En3T106PV), sendo o ato de “beijar” 

(En4T110PV) apenas um dos componentes da cena de quem geralmente adota o 

Ficar como forma de relacionamento. 

Curioso é que o verbo “transar”, eventualmente esperado nas representações 

discursivas de Ficar, só aparece duas vezes: uma nos textos de vestibulandos, outra 

nos textos dos pré-vestibulandos: 

 

En4T92V: “Essa história de ‘ficar’ está acabando com a moralidade das pessoas, há 
jovens que fazem uma competição para ver com quantas garotas vão ficar na noite e se 
chegar a transar com alguma, algo que não é muito difício, este será idolatrado no dia 
seguinte, este é o “ficar” provocando a sexualidade do jovem cada vez mais cedo” (l.8-
12). 
 
En4T114PV: “Mais já nos tempos de nossas avós o sentido de ficar era uma palavra 
feia, ou seja, ficar para eles já era transar” (l.12-14). 
 
 

 Convém observar que o verbo “transar” aparece inicialmente no enunciado 

como algo incerto (“se chegar a transar com alguma”), mas provável (“algo que não é muito 

difício”) dentro da representação discursiva em que os pré-vestibulandos têm do 
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processo Ficar e que, caso se efetive, o sujeito ficante passará a ser “idolatrado” 

(“este será idolatrado no dia seguinte”) pelo grupo, prova talvez de sua masculinidade. 

 

1.1.3 Aspectualização  

 

 Neste item, identificam-se, conforme Adam (2008) e Charaudeau (2009), as 

qualidades e/ou atributos relacionados: (i) aos referentes (R1 e R2) e (ii) ao evento 

Ficar, por meio de expressões qualificativas e atributivas (adjetivos, locuções 

adjetivas, predicativos) e expressões adverbiais (exceto espaçotemporais) nos 

textos de vestibulandos e de pré-vestibulandos. 

 

a) Textos de vestibulandos 
 
 
 Nos textos dos vestibulandos, os principais elementos qualificadores para o 

R1 encontram-se na Figura abaixo: 

 

 

 
Figura 15 – Qualificação do R1 pelos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 
 
 Na Figura 15, como se pode notar, os adjetivos mais utilizados para qualificar 

o R1 das representações discursivas de Ficar são: “irresponsáveis” (43%) e “liberais” 

(29%), ambos relacionados ao referente “jovens”:  

 

En3T46V: “O ‘ficar’ ocorre geralmente entre os mais jovens, até por serem mais 
‘irresponsáveis’ e chega a durar muitas vezes somente por alguns minutos, e outras nem 
isso, somente um beijo” (l.13-16). 

 
En1T19V: “Alguns defenderão o ‘ficar’ por ser um relacionamento sem compromisso. 
Esses são os mais liberais. Preferem aproveitar a vida sem ter que, constantemente, dar 
satisfação a alguém. Querem provar várias línguas, sentir novos perfumes, conhecer 
pessoas diferentes a cada festa” (l.4-8). 
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 O adjetivo “moderno” (grafado no plural) aparece com uma frequência menor 

(14%) nos textos dos vestibulandos para qualificar o referente “jovens”:  

 

En2T100V: “A maioria dos jovens modernos preferem ficar, pois não é um 
relacionamento sério, hoje “fica” amanhã nem se vê” (l.4-6) 
 
 

  Observe-se que 14% dos vestibulandos utilizaram, por um lado, qualificações 

positivas para o R1 das representações discursivas de Ficar: “atraente”, 

“interessante”, “bom”, “nova”, “atual”, “independentes” e “livres”, como também, por 

outro, qualificações negativas: “sozinhas”, “imaturas”, “carentes”, “preocupadas”, 

“inseguros”, “indecisos”, “confusos”, “insensíveis”, “impuras”, “frustradas”, 

“desacreditadas”, “machucadas” e “egocêntricas”: 

 

En5T1V: “Se as pessoas pararem para pensar, verão que não serão menos atraentes ou 
interessantes se não ficarem com várias pessoas em uma noite, ou simplesmente ficar 
com alguém na festa” (15-18). 

 
En3T22V: “Na correria do dia-a-dia hoje, não podemos nos estressar com um namoro 
que não está dando certo ou com uma suspeita de infidelidade. Ficantes estão livres 
desta preocupação, pois, se algo der errado, nenhuma regra social está os mantendo 
juntos e os obrigando a conviver com isso” (l.11-12). 

 
En1T1V: “Hoje, as pessoas ‘ficam’ com um, com outro, e no final percebem que estão 
sozinhas [...] porque no “ficar” não há compromisso, assim como sentimento ou 
envolvimento” (l.1-5). 

 
En3T97V: “Ficar, diferentemente do namoro, visa única e exclusivamente o benefício e 
prazer próprio, deixando assim qualquer possibilidade de plena satisfação de um casal 
por terra. Resultado disso, são pessoas frustradas, desacreditadas, machucadas e 
egocêntricas” (l.16-20). 
 
 

 Algumas qualificações chegam até a apresentar um tom pejorativo. É o caso 

dos adjetivos “fúteis”, “fáceis” e “rodada”, este último sendo atribuído exclusivamente 

a mulheres nas Rds de Ficar. 

 

En2T16V: “Para os adolescentes e mais ‘grandinhos’, o ficar também predomina, mas o 
namoro ganha espaço. Nesta fase o jovem prefere optar pela qualidade, e não pela 
quantidade de pessoas que ela tem o relacionamento, acabando por namorar, sendo 
assim mais sérios, de mais seriedade e não tão fúteis” (l.9-14). 
 
En3T92V: “As pessoas depois desse termo ‘ficar’ estão ficando mais fáceis, ouço os 
comentários ‘ontem fiquei com cinco’, isso está passando dos limites” (l.6-7). 
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En3T35V: “No caso das mulheres, é pior pois ficam com um e com outro, passa o tempo 
elas resolvem parar e casar, mas como dizem os jovens ‘Ficou Rodada’, ou seja, não 
atrai mais, ficou sem valor” (l.10-13). 
 

 

 

Figura 16 – Qualificação do R2 pelos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 

 Na qualificação do R2, os adjetivos mais utilizados foram: “novas” (45%) e 

“diferentes” (32%), como se constata abaixo: 

 

En4T39V: “Se “fica”, normalmente, com alguém, para conhecer novas pessoas, ter 
novas experiências” (l.6-9) 
 
En1T59V: “Atualmente, forma-se uma polêmica com relação aos relacionamentos 
passageiros onde o que vale é a atração física e prazeirosa do parceiro ou da parceira, 
isso feito sem nenhum vínculo sentimental. Essa idéia tomou conta da juventude que 
esquece dos pontos negativos que essa polêmica pode causar, além das doenças 
sexualmente transmissíveis que a atual incidência dessas moléstias aumentam a cada 
ano, entre os jovens por falta de conscientização e, também pela prática do “ficar” ou se 
relacionar sexualmente com vários parceiros diferentes” (l.6-16) 

 

 Outros adjetivos aparecem com menos frequência para qualificar o R2 das 

representações discursivas de Ficar, a saber: “certa” (14%) e “desconhecido” (9%): 

En4T36V: “Muitas pessoas ficam também com a desculpa de que estão procurando a 
pessoa certa. Mas eu não acredito que se possa encontrar assim. Pode-se encontrar no 
conversar, no conhecer melhor...Não precisa sair ficando com todo mundo” (l.11-13) 
 
En6T124PV: “E ficar sem prazer algum com um companheiro desconhecido fica sem 
graça” (l.11-12). 

 

Assim, o que se evidencia nos enunciados acima é que na qualificação de R2 

os adjetivos utilizados (“nova”, “desconhecido”, “certa” e “diferentes”) sugerem o grau 

de expectativa, flexibilidade e novidade que R1 espera encontrar em R2. 
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Figura 17 – Qualificação da predicação pelos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 

 Conforme a Figura 17, para qualificar o evento Ficar, a expressão “sem 

compromisso” que equivale ao adjetivo “descomprometido” foi a mais utilizada (39%) 

pelos vestibulandos: 

 

En1T19V: “Alguns defenderão o “ficar” por ser um relacionamento sem compromisso. 
Esses são os mais liberais. Preferem aproveitar a vida sem ter que, constantemente, dar 
satisfação a alguém. Querem provar várias línguas, sentir novos perfumes, conhecer 
pessoas diferentes a cada festa” (l.4-8) 

 

 Em segundo lugar aparece o adjetivo “passageiro” cuja frequência nos textos 

é de 25%, seguido de outros equivalentes como “momentâneo” e “efêmero”.  

 

En4T17V: “Ficar é apenas algo passageiro, não há o verdadeiro amor, é uma relação 
de elo fraco” (l17-18). 
 
En1T3V: “O “ficar” é algo momentâneo, que nem sempre inclui sentimento. As vezes é 
por puro desejo de se conquistar alguém” (l.3-4) 
 
En4T67V: “o ficar é só um relacionamento efêmero, que as vezes as pessoas não sabem 
nem o nome de quem se estar ficando” (l.11-13) 
 
 

 Em terceiro lugar, o adjetivo “comum” é o mais utilizado (17%) nos textos dos 

vestibulandos, seguidos de “bom” (9%) e “moderno” (8%):  

 

En1T52V: “É comum nos dias de hoje ouvir um jovem falando que “ficou”. É como se 
fosse uma moda e várias pessoas estão aderindo a ela” (l.1-2) 
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En4T52V: “Na minha opinião não há o melhor ou o pior. “Ficar” é bom, pois 
“ficando” você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, de ver se ela é o que você 
realmente quer. E  namorar também é muito bom, porque se você está namorando, é 
porque você gosta, e  é muito bom estar ao lado da pessoa que se gosta” (l.11-15) 

 
En2T22V: “Ficar é moderno, uma evolução, uma versão ‘light’ do namoro. As linhas de 
conexão são baseadas no desejo. As obrigações não existem. Tem-se o namoro limpo de 
seus defeitos, só com as qualidades” (l.8-10). 
 
 

 Outros adjetivos foram utilizados com uma frequência mínima (2%) para 

qualificar o evento Ficar: “melhor”, “prazeroso”, “perigoso”, “livre”, “rápido”, “fácil” e 

“errado“: 

En1T16V: “Os pré-adolescentes preferem o ‘ficar’ por ser o símbolo da juventude e da 
modernidade, e como eles acompanham todo o lançamento de tecnologias, aderem 
também o ‘lançamento’ dos relacionamentos que é ‘ficar’. Nessa idade eles não tem 
muita seriedade, e não querem o compromisso, sendo ‘ficar’ a melhor opção” (l.3-7). 

 
En3T23V: “Portanto, esse é o novo ‘namoro’ do século XXI, onde ‘ficar’ é mais 
interessante e prazeroso, independente da idade, é isso que o mundo prefere, pois na 
realidade em que vivemos nem o casamento é duradouro” (l.18-21). 

 
En2T35V: “Existem muitos casos de jovens que resolveram ‘só ficar’, e que estão 
sofrendo, pois em um encontro se apaixonaram, e o outro só queria se divertir, é por isso 
que ficar é perigoso, pois muitos tiram sua própria vida devido a decepção amorosa 
provocada por só ‘ficar’” (l.6-10). 

 
En5T19V: “Quando era adolescente, aprendi que ‘ficar’ era errado. Minha opção era 
só namorar. Cresci, conheci uma moça da mesma idade que eu e pensei em namorar com 
ela. [...] Hoje, estamos com data marcada para o casamento” (l.17-24). 

 

 
De um modo geral, o que se observa a partir da qualificação do verbo Ficar é 

que nas representações discursivas construídas pelos vestibulandos concorrem 

elementos positivos e negativos para caracterizar essa forma de relacionamento. 

 

b) Textos de pré-vestibulandos 

 

 

 As principais qualificações para o R1 em textos de vestibulandos podem ser 

visualizadas na Figura 18: 
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Figura 18 – Qualificação do R1 pelos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 

 

 Na Figura 18, como se pode notar, o adjetivo mais utilizado para qualificar o 

R1 das representações discursivas de Ficar é “irresponsável”, como se verifica no 

enunciado abaixo: 

 

En3T156PV: “Hoje em dia rapazes e moças têm muita facilidade com o ficar e por isso 
não querem assumir uma responsabilidade de um namoro mais sério” (l.8-11). 

 
En3T133PV: “Os adolescentes dos tempos atuais prefere o ‘ficar’ uma tipologia de 
relacionamento mais aberto sem responsabilidade” (l.16-18). 

 

 

 Note-se que o adjetivo “irresponsável” não aparece de forma direta nos dois 

enunciados, mas pode ser inferido nos En3T156PV e En3T133PV por meio de 

expressões equivalentes, tais como: (i) “não querem assumir uma responsabilidade” 

e (ii) “sem responsabilidade”, marcando, como nos textos dos vestibulandos, uma 

qualificação negativa na construção das Rds de Ficar. 

 Outros adjetivos, como “rejeitados”, “iludido”, “zombados”, “perigosos”, 

“rebeldes”, “solitários” e “inseguros” aparecem, por exemplo, apenas uma vez 

construindo uma representação discursiva de Ficar de caráter negativo: 

 

En5T103PV: “O problema dos jovens de hoje é que eles não pensam antes de tomar 
qualquer decisão; se encontra uma garota em uma festa acha ela linda. Fica logo iludido 
pela sua beleza e já quer ficar com a garota, nem mesmo procura saber nada sobre sua 
vida, pensa logo em ficar com ela; e no outro dia contar para seus amigos que ficou com 
uma linda garota” (l.13-20). 
 
En2T166PV: “Todos os adolescentes são inseguros em relações desconhecidos. Por 
muitos não sabem à respeito da vida, acabam querendo apenas ficar” (l.6-8). 
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Observe-se que os dois adjetivos em destaque (“inseguros”, “iludido”), 

referentes a jovens e adolescentes, revelam como os pré-vestibulandos qualificam 

R1 de forma crítica, sendo que isso não acontece com R2, cuja qualificação parece 

destacar outros atributos: 

 

En5T103PV: “O problema dos jovens de hoje é que eles não pensam antes de tomar 
qualquer decisão; se encontra uma garota em uma festa acha ela linda. Fica logo iludido 
pela sua beleza e já quer ficar com a garota, nem mesmo procura saber nada sobre sua 
vida, pensa logo em ficar com ela; e no outro dia contar para seus amigos que ficou com 
uma linda garota” (l.13-20). 
 
En2T104PV: “Os jovens não ligam praticamente para nada a não ser algo que lhes 
interesse como: festas, sair com os amigos, ficar com várias pessoas de diferentes opções 
sexuais numa determinada oportunidade. Colocando em risco à própria saúde, como a 
de quem participou de uma relação sexual, podendo acarretar uma gravidez precoce, 
atrasando a vida de ambas as partes” (l.12-19). 
 
En6T124PV: “E ficar sem prazer algum com um companheiro desconhecido fica sem 
graça” (l.11-12). 

 

 

Figura 19 – Qualificação do R2 pelos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

Veja-se que as qualificações para o R2 são múltiplas: “linda”, “diferentes”, 

“desconhecido” e “qualquer”. As duas primeiras destacam o aspecto físico e 

comportamental do R2, enquanto as duas últimas sinalizam dúvida e/ou vulgaridade 

na qualificação do R2 nas representações discursivas de Ficar, uma vez que “ficar 

com qualquer pessoa” parece remeter ao mesmo significado de “ficar com uma 

pessoa qualquer”. 
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Figura 20 – Qualificação da predicação pelos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

 Conforme a Figura 20, para qualificar o verbo Ficar o adjetivo “passageiro” foi 

o mais utilizado (31%) pelos pré-vestibulandos, seguido de outros adjetivos como 

“melhor” (25%), “feia”, “bom” e “comum” (13%), “modismo” (12%): 

 

En3T105PV: “Ficar é um momento passageiro que vivemos e que dura poucos instantes. 
Isso ocorre devido a um sentimento chamado de atração” (l.8-10). 

 
En6T113PV: “Por isso em um relacionamento a dois a melhor opção é ficar e namorar, 
porque ao ficar com alguém pode-se conhecer melhor o outro e pode rolar um namoro 
sério e despertar uma grande paixão e consequentemente um grande amor” (l.21-24). 

 
En4T114PV: “Mais já nos tempos de nossas avós o sentido de ficar era uma palavra 
feia, ou seja, ficar para eles já era transar” (l.12-14). 

 
En4T119PV: “Ficar é muito bom, por um certo momento” (l.11-12). 

 
En2T130PV: “o modo de relacionamento mais comum entre adolescente e jovem é o 
ficar” (l.6-8). 
 
 

Como se vê, por um lado, o adjetivo “passageiro” aponta para a relatividade 

do ato de Ficar, enquanto o adjetivo “feia” remete a um atributo utilizado para 

caracterizar moralmente essa forma de relacionamento numa outra época histórica, 

mais precisamente “no tempo de nossas avós” (En4T114PV). Por outro lado, os pré-

vestibulandos reconhecem que mesmo assim, Ficar é “bom” por ser um 

relacionamento “comum” entre os jovens. 



101 

 

Os outros adjetivos utilizados com menos frequência pelos pré-vestibulandos 

atestam que nas Rds de Ficar a qualificação reflete a contradição 

(superficial/interessante, legal/entediante) inerente a essa forma de relacionamento 

no contexto atual. 

 

1.1.4 Localização espaçotemporal de ficar 

 

 A localização abrange a dimensão espacial e temporal dos referentes no 

universo textual (ADAM, 2008; CHARADEAU, 2009). Tais referentes podem ser 

localizados linguisticamente no texto empírico por meio de expressões de tempo e 

lugar (advérbios e locuções adverbiais de tempo e lugar ou expressões 

equivalentes). 

 

a) Localização espacial nos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos 

 

 Do ponto de vista espacial, o evento Ficar pode ocorrer, conforme os 

vestibulandos, em diferentes espaços físicos, como ilustrado na Figura a seguir: 

 

 

 

 

Figura 21- Localização espacial das Rds de Ficar nos textos dos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
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Como se vê na Figura 21, o nome “festa” é o que aparece com mais 

frequência nos textos dos vestibulandos (73%) para situar o espaço que serve de 

referência ou de ponto de encontro para as pessoas que experienciam o ato de 

Ficar, seguido de outros termos equivalentes ou hipônímicos como “balada” e  

“show” (5%). Outros espaços físicos que também aparecem para situar o evento 

Ficar são: “bar” (5%), “boate”, “motel”, “colégio” e “danceteria” (3%). 

 

En6T63V: “Como não possui compromisso algum, pode ficar com indivíduos diferentes 
a cada festa que vai ou até mesmo ficar com mais de uma pessoa na mesma festa; além 
disso, não sofre problemas de traição e nem muitos gastos emocionais e financeiros” 
(l.18-23). 

 
En5T67V: “O ficar é mais dos artigos da modernidade ou seja da televisão, internet e 
das famosas ‘baladas’, para não ter compromisso sério com a outra pessoa ou para ficar 
na moda as pessoas optam por ficar” (l.14-16). 
 
En1T79V: “As festas e shows são hoje as principais formas de se começar um 
relacionamento. Os jovens vêem nesses lugares algo especial que os fazem felizes e 
tornam o amor mais fácil” (l.1-3). 

 

Nos textos, geralmente o sintagma nominal festa vem precedido do 

determinante “uma”, como nos enunciados abaixo, extraídos dos textos dos 

vestibulandos: 

 

En1T6V: É comum você ouvir um jovem dizendo que ‘ficou’ com alguém ou que ‘pegou’ 
várias numa festa. Tais termos referem-se à nova forma encontrada pela sociedade 
contemporânea para se relacionar: a ausência de compromisso” (l.1-4). 
 
En3T78V: “Ficar esse por uma noite, um momento, uma festa. Será que vale a pena?” 
(l.7-8). 
 
 

Note-se que, por um lado, o determinante uma produz uma ideia de 

indefinição do espaço físico, uma vez que “festa” é um evento que pode ocorrer em 

qualquer espaço físico (numa casa de show, num clube, por exemplo). Por outro 

lado, os vestibulandos também se referem a outros espaços físicos: um motel e o 

colégio, como atestam os enunciados extraídos dos textos dos vestibulandos a 

seguir: 

 

En6T92V: “Ficar hoje ainda pode ser passar a noite beijando em uma festa, mas 
também ser ter passado a noite em um motel” (l.14-16). 
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En2T95V: “A maioria das pessoas já devem ter ouvido o termo ‘ficar’ e a sua 
conotação. Trata-se de uma relação amorosa de curta duração: uma noite, uma festa, um 
intervalo entre aulas do colégio, que isenta os ‘ficantes’ de curiosidade, fator que 
interessa principalmente os rapazes” (l.6-9). 
 
 

Vê-se que a ideia de indefinição continua no sintagma nominal do En6T92V, 

mas passa a ser determinado em En2T95V. Ou seja: No En6T92V, o colégio é um 

espaço definido, talvez por uma questão ideológica: ser institucionalizado, aberto, 

“permissível” do ponto de vista social, o contrário de motel, que é um local fechado, 

apropriado para um público adulto, e visto, talvez, com certa reserva social pelos 

vestibulandos. 

 

 

Figura 22- Localização espacial das Rds de Ficar nos textos dos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 No que tange ao evento Ficar, os espaços observados nos textos dos pré-

vestibulandos são mais limitados. Apesar disso, observa-se que nos textos dos pré-

vestibulandos ocorre o mesmo que nos textos dos vestibulandos: o espaço mais 

citado foi festa (75%). Convém lembrar que os outros espaços físicos citados nos 

textos dos vestibulandos como balada (17%) e show (8%) aparecem numa 

percentagem maior nos textos dos pré-vestibulandos, enquanto outros (motel, 

colégio, bar, danceteria) sequer foram citados.  

 

b) Localização temporal nos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos 

 

 Na Figura abaixo, encontram-se listadas, linguisticamente, as circunstâncias 

temporais mais utilizadas pelos vestibulandos nos textos. 
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Figura 23– Localização temporal das Rds de Ficar em textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

 

Note-se que a expressão temporal que aparece com mais frequência para 

situar o evento Ficar é “uma noite” (32%), seguida de outros vocábulos ou 

expressões como “um dia” (10%), “festa”, “horas”, “minutos” e “momentos” e o tempo 

de uma “festa” (7%). Expressões ou vocábulos como “fim de semana”, “instantes”, 

“semanas” e “meses” com valor temporal são utilizadas com menor frequência (5%). 

Os outros 3% referem-se a expressões  ou vocábulos como “um intervalo entre 

aulas”, “horas”, “o tempo de um beijo”,  “parte da noite”, “segundos”, “meia hora” e 

“dois dias”. Essa instabilidade no tempo ainda pode ser evidenciada nos textos a 

partir do uso frequente de: a) adjetivos com valor temporal como “passageira” (T-23, 

T-43, T-61), “efêmero” (T-50, T-67), “rápido” (T-34, T-60), “momentâneo” (T-03, T-10) 

e “relâmpago” (T-34); e b) advérbios como “extremamente” (T-53). Esses termos ou 

expressões vão ajudando ainda mais a especificar o tempo de duração do ato de 

Ficar: o presente (“hoje” – 7%). 
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Figura 24 – Localização temporal das Rds de Ficar nos textos dos pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
 

Nos textos dos pré-vestibulandos a expressão temporal “no momento”, 

utilizada com o mesmo sentido de “momentaneamente”, foi a mais utilizada (50%), 

seguida do adjetivo com valor temporal “passageiro” (29%) e da expressão “à noite” 

(14%)  utilizados para provar a instabilidade temporal presente na construção da Rd 

de Ficar: 

 

En3T131PV: “Muitos jovens adolescentes sofrem, e na maioria das vezes é por causa 
desse ficar, elas ficam, no momento é tudo muito bom, mais as consequências vem 
depois, por exemplo, um falatório, ficou com você depois não te procurou fingiu que nem 
te conhecia e se nos momentos que ficaram foram mais profundos, viram como uma 
gravidez indesejada ou uma doença por não ter usado o preservativo” (l.10-16). 
 
En3T105PV: “Ficar é um momento passageiro que vivemos e que dura poucos 
instantes. Isso ocorre devido a um sentimento chamado de atração” (l.8-10). 
 
 

Outras expressões circunstanciais ou termos como “dia após dia”, “hoje” e 

“amanhã”, “algumas vezes”, “algumas horas”, “algumas semanas” e “presente”, 

utilizadas com menor frequência pelos pré-vestibulandos (7%), atestam na Rd de 

Ficar  pouca durabilidade nessa forma de relacionamento entre os jovens. 

 
1.1.5 Analogia 

 
 

Neste item, identificam-se as metáforas associadas a Ficar nos textos de 

vestibulandos e pré-vestibulandos. Entende-se a metáfora como um recurso 

discursivo que auxilia na construção e na organização argumentativa do texto e 

segue a classificação proposta por J. V. Jensen citada por Abreu (2002).  
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a) Textos de vestibulandos 

 

Nos textos dos vestibulandos, as principais metáforas utilizadas na 

construção e organização do texto estão arroladas na Figura abaixo: 

 

 
Figura 25: Principais metáforas em textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 

De acordo com a Figura 25, as metáforas mais utilizadas pelos vestibulandos 

nos textos foram às metáforas de restauração, tais metáforas mostram que há danos 

e que é preciso repará-los: 

 
 

En2T54V: “As pessoas prezam muito a liberdade e por isso acham que ficar é a melhor 
saída, mas namoro só tira a liberdade de quem não sabe manter um relacionamento com 
respeito às diferenças” (l.6-9) 

 
En1T143PV: “Época do “ficar”, onde as relações afetivas são pobres” (l.1-2) 

 
En2T81V: “Hoje em dia, qualquer adolescente que assiste televisão ou acessa a internet, 
acompanha as tendências mundiais e são facilmente contaminados [...]Vivem os jovens 
um grande dilema: ficar ou namorar- fruto dessa contaminação cultural (l.7-13)) 

 
 

Note-se que as expressões metafóricas presentes nos enunciados (“saída”, 

“pobres”, “contaminados”) introduz um conteúdo novo ao termo de base dos 

enunciados, levando a uma transposição de sentido. 

No En2T54V, o vocábulo mórfico “saída”, utilizado para “ficar”, dá a ideia de 

“solução”, “remédio” para reparar um tipo de relacionamento que se baseia na prisão 

dos envolvidos: o namoro (metáfora médica). 
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No En1T143PV, o adjetivo “pobre” sugere que “ficar” rouba a riqueza que 

poderia existir nessa forma de relacionamento se não fosse tão efêmera e superficial 

(metáfora de roubo). 

No En2T81V, observa-se por meio do vocábulo mórfico “contaminados” que 

algo (os adolescentes) sofreu um tipo de dano (prisão) e é preciso restabelecer a 

liberdade (da ideologia alheia e fazê-lo pensar por si próprio) (metáfora do cativeiro) 

Já as metáforas de percurso foram utilizadas por 31% dos vestibulandos, 

como se pode notar abaixo: 

 

En5T90V: “Assim, o melhor em um relacionamento a dois é estar com um pé no 
presente e outro no futuro. É namorar enquanto o relacionamento for recíproco, 
satisfazendo a ambas (podendo se tornar um sentimento mais profundo ou não) ou 
“embarcar numa viagem”, conhecendo pessoas diferentes: é o “ficar” (l.19-24) 

 
En2T50V: “A onda do “ficar” está tomando espaço do, hoje careta, namoro que é uma 
relação mais duradoura e compromissada” (l.7-9) 
 
En1T72V: “ficar é um ponto de partida para namorar” (l.3) 
 

 
No En5T90V, a expressão “embarcar numa viagem” sugere uma “jornada” 

que possibilita aos “ficantes” experiência e conhecimento do outro. Quando isso 

acontecer, então “os ficantes” estão prontos para uma outra fase do relacionamento: 

Namorar (metáfora de percurso em terra). 

No En2T50V, tem-se uma metáfora de percurso no mar. O vocábulo mórfico 

“onda” sugere o aumento da superfície das águas do mar com uma queda violenta, 

o que pode provocar um naufrágio na “viagem”, dependendo da intensidade e força 

da onda. Assim é o “Ficar”, uma grande onda que pode provocar um “naufrágio” 

afetivo entre os envolvidos. 

No En1T72V, a expressão “um ponto de partida” sugere “movimento”, 

“jornada” que só culmina (“ponto de chegada”) quando os envolvidos estiverem 

prontos para assumir mais uma etapa da vida: o namorar. Tem-se aí uma metáfora 

de percurso por terra. 

No 8% dos textos de vestibulandos encontramos as metáforas naturais, que 

associam-se às leis da natureza: 

 

En2T88V: “O “ficar”, por ser um relacionamento “relâmpago” só satisfaz a uma 
situação momentânea, não leva a nenhuma forma de compromisso e respeito com o 
outro” (l.10-13) 
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No En2T88V, o vocábulo mórfico “relâmpago” sugere “uma luz intensa e 

rápida produzida pela descarga elétrica entre duas nuvens” (FERREIRA, 2001). 

Nesse caso, o ficar é associado a essa descarga elétrica que tem uma duração 

muito rápida, satisfazendo os envolvidos só por alguns instantes. Tem aqui uma 

metáfora natural. 

 Os outros 7% dos textos evidenciaram a presença de metáforas criativas, que 

ressaltam a criação, a invenção: 

 
En3T26V: “Portanto, deve-se utilizar equilibradamente os dois recursos disponíveis o 
“ficar” e o “namorar” para que se construa um relacionamento equilibrado, agradável 
e gostoso de se ter” (l.14-16) 
 

 
 

No En3T26, o verbo “construir” remete a “construção”, a “edifício”, que só 

estará pronto, quando as pessoas viverem de forma equilibrada o Ficar e o Namorar 

(metáfora de construção). 

b) Textos de pré-vestibulandos 
 

Nos textos dos pré vestibulandos, constatou-se apenas a presença de 
metáforas criativas: 

 
 

En2T152PV: “O “ficar” é a base por onde o casal passa a conhecer o seu companheiro 
ou a sua companheira” (l.6-8) 

 

Em En2T152PV, observa-se que o vocábulo mórfico “base” tem o mesmo 

sentido que “alicerce”, estabelecendo uma relação entre o Ficar e um edifício, 

produzindo, assim, uma metáfora de construção. 

 
1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RDS DE FICAR 

 
 

Nesse capítulo, pode-se observar que vestibulandos e pré-vestibulandos 

utilizaram-se dos recursos disponíveis da língua (FERRAREZ-JR, 2008) para 

construir as representações discursivas de ficar nos textos escritos. 

Evidenciou-se a presença de elementos referenciais, qualificativos, 

circunstanciais e metafóricos na caracterização dos participantes, assim como do 

evento Ficar (ADAM, 2008; CHARAUDEAU, 2009; ABREU, 2002), revelando a 
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competência comunicativa dos sujeitos dessa pesquisa na produção escrita 

(TRAVAGLIA, 2002). 

A produção escrita revelou a construção de várias representações discursivas 

de Ficar, a saber: 

 

Quadro 06- Representações discursivas de Ficar construídas nos textos 

 

Rds de Ficar Exemplo 

Ficar como uma forma de 
relacionamento aceitável socialmente, 
fruto da modernidade. 

En2T22V: “Ficar é moderno, uma 
evolução, uma versão “light” do 
namoro. As linhas de conexão são 
baseadas no desejo. As obrigações 
não existem. Tem-se o namoro 
limpo de seus defeitos, só com as 
qualidades” (l.8-10) 
 

Ficar como uma forma de 
relacionamento amoral, que destoa 
dos valores sociais e morais, podendo 
resultar na desestruturação da família 
e da sociedade. 

En4T6V:“Responsabilizo o “ficar” 
pela decadência da instituição 
denominada casamento, cansados 
de ouvir que só pensam em “ficar” 
agora os jovens acham que casando 
em pouco tempo de 
“relacionamento” conseguirão 
fugir desse estereótipo e, acabam 
encontrando outro problema: vêem 
que em poucos meses o “amor” 
acaba, se separam e só aumentam a 
visão que a ausência de 
compromisso é a melhor 
alternativa” (l.21-27) 

Ficar como um modismo social ou 
como uma “onda”. 
 

En1T16V: “Os pré-adolescentes 
preferem o “ficar” por ser o 
símbolo da juventude e da 
modernidade, e como eles 
acompanham todo o lançamento de 
tecnologias, aderem também o 
“lançamento” dos relacionamentos 
que é “ficar”. Nessa idade eles não 
tem muita seriedade, e não querem 
o compromisso, sendo “ficar” a 
melhor opção” (l.3-7) 

Ficar como uma forma de obter 
experiência e prazer sexual. 

En5T136PV: “muitos dizem que 
ficar e já ir ao ponto de uma 
relação sexual” (l.12-14) 
 

Ficar como um risco que pode trazer 
sérias consequências à saúde e à vida 
dos envolvidos. 

En4T98V: “Portanto, observa-se 
que o ideal seria que os jovens 
namorassem para que haja maior 
respeito entre eles e menores 
frustrações entre todos os 
familiares, já que o “ficar” pode 
resultar em gravidez ou em doenças 
sexualmente transmissíveis” (l.14-
18) 

Ficar como uma etapa da vida afetivo- En4T19V: “Mas, que tal os dois? 
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amorosa. 
 

“Um pode levar ao outro”- muitos 
vão dizer. Um rapaz e uma moça 
começam só “ficando”, se derem 
certo no “ficar” estão prontos para 
namorar. E daí, talvez cheguem até 
o casamento” (l.14-16) 

 
 

Desse modo, vê-se que os sujeitos dessa pesquisa têm representações 

discursivas distintas de Ficar, que ora ressaltam os aspectos positivos dessa forma 

de relacionamento, ora ressaltam aspectos negativos, mostrando as consequências 

dessa prática para a vida familiar e social. 
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Capítulo 2 
________________________________________ 

NAMORAR: REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS 
DE VESTIBULANDOS E PRÉ-VESTIBULANDOS  

 
“A habilidade de representar de forma bem 
sucedida está diretamente ligada à hab7ilidade de 
utilizar os recursos disponíveis na língua para 
especificar” 

                                 (FERRAREZZI-JR, 2008, p. 91) 
 

 

A realidade, como se defende nesta tese, não é apreendida pelo sujeito como 

algo dado, mas ela é (re) construída num processo discursivo, por meio de uma 

representação. 

Na construção dessa representação, mediada pelo contexto socioverbal, os 

sujeitos mobilizam os recursos disponíveis na língua. Daí, a análise desses recursos 

permite explicitar, de forma conjunta, essa representação. 

Nesse sentido é que se propõe este capítulo: analisar os elementos 

semânticos presentes em textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, que estão 

imbricados na construção das representações discursivas de NAMORAR. 

 

2.1 OPERAÇÕES SEMÂNTICAS 

 

2.1.1 Referenciação 
 

 

a) Textos de vestibulandos 

 

 No conjunto dos textos escritos de vestibulandos, os nomes utilizados para 

designar os referentes- R1(estruturalmente na função de sujeito) e R2 

(estruturalmente na função de objeto)- de Namorar são os seguintes: 
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Figura 26  – Designações para o R1 das Rds de Namorar nos textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 

 

 Na Figura acima, vê-se que a expressão nominal que aparece com mais 

frequência para designar o R1 de Namorar é “as pessoas” (30%): 

 

En4T69V: “É no namoro que as pessoas envolvidas se conhecem, aprendem um com o 
outro e tornam-se fortalecidos para encarar a vida dentro da sociedade” (l.15-16). 
 
 

 Note que grafado no plural, o substantivo “pessoas” tanto pode se referir ao 

R1 como ao R2 do evento Namorar no En4T69V, podendo-se depreender a seguinte 

fórmula [R1 namora R2] (“Pessoas namoram pessoas”). 

Em segundo lugar, aparecem as formas nominais “as moças”, “o pretendente” 

e “o namorado”, as quais apresentam uma frequência de 20% nos textos escritos 

dos vestibulandos. 

 

En2T3V: “O namoro, apesar de muitos dizerem que é algo passageiro, implica, quando 
os dois se gostam na mesma intensidade, em uma relação de confiança, afeto e 
compreensão mútua. Talvez por isso tantas moças e rapazes tenham medo do namoro” 
(l.5-7). 

 
En1T4V: “Há muito tempo atrás em matéria de relacionamento o caminho era linear: o 
pretendente ia à casa da moça, falava com o pai da mesma, pedia em namoro, tornavam-
se noivos e em poucos meses já estavam se casando. Era assim não tinha muitas 
escolhas, principalmente para a mulher” (l.1-5). 

 
En6T83V: “Namorar às vezes é difícil, quando por exemplo o namorado resolve “pular 
a cerca” em algum final de festa, ficando com uma garota qualquer que nem sabe  
nome” (l.10-13) 
 

 



113 

 

No En2T3V, o substantivo “moças” é utilizado como par para “rapazes” num 

tom de respeito e cortesia social. 

No En1T4V, o substantivo “pretendente” utilizado como R1 reflete um 

contexto marcado por um ritual social de cortesia: a do rapaz que se dirigia ao pai da 

moça para pedi-la em namoro e formalizar o relacionamento afetivo-amoroso.  

No En6T83V, o substantivo “namorado” utilizado para marcar R1 revela a 

plasticidade no comportamento masculino, que pode a qualquer momento “pular a 

cerca” e se relacionar livremente com outra “garota”, sem ser considerado um 

“infrator social”. 

Outras designações para o R1 de namorar como “garota”, “meninos”, “casal”, 

“românticos” e “homem” marcam juntos 10% no total de frequência, como se 

observa nos enunciados a seguir: 

 

En1T33V: “Muitos namoros acabam com a liberdade dos parceiros, impossibilitando 
muitas vezes de fazermos novos amigos. Uma garota não gosta de deixar o namorado 
sair sozinho para um bar, mas mesmo que seja com os amigos, isso não é uma 
justificativa que sugira fidelidade” (l.4-8) 
 
En3T128PV: “cada dia que passa meninos e meninas querem namorar menos e ficar 
mais” (l.9-10) 
 
En4T15V: “Num namoro o casal tanto pode sair junto como também separado, cada um 
com sua vida, ligados somente pelos laços de amor e fidelidade” (l.14-17) 

 
En3T58V: “Já o tradicional namoro é o oposto daquele, para os românticos você 
encontrou a sua cara-metade, não tem olhos para mais ninguém e há grandes chances de 
ocorrer o casamento” (l.7-11). 
 
En3T99V: “Namorar ainda é a melhor maneira de um homem e uma mulher se 
conhecerem e de compartilharem sentimentos que os façam crescer como pessoas” (l.22-
25). 

 

Note-se que as designações para o R1 das representações discursivas de 

Namorar (“garotas”, “meninos”, “homem”) são referentes comuns, sem nenhum tom 

pejorativo ou valorativo, com exceção de “os românticos” (En3T58V), “casal”, 

“pretendente” e “namorado” que assumem posições axiológicas diferentes: 

romântico significa “indivíduo romântico”; casal significa “par composto de macho e 

fêmea ou homem e mulher”; pretendente significa “o que aspira desposar uma 

mulher”; namorado significa “aquele a quem se namora” 

. 



114 

 

 
Figura 27 – Designações para o R2 das Rds de Namorar nos textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 

 O R2, por sua vez, é designado com mais frequência por meio do substantivo 

“parceiros” (45%): 

 

En6T4V: “[...] Já o namoro, mais sossegado, é também mais seguro para o coração. Ai, 
sim, existe a possibilidade de conhecer mais profundamente outras pessoas, além de 
amadurecer bastante os dois parceiros” (l.20-26). 

 

 Note-se que o substantivo “parceiros”, utilizado para se referir ao R2, não tem 

uma conotação sexual, mas o sentido que se infere a partir do En6T4V é o de 

“companheiros”, dentro de uma relação afetivo-amorosa. 

 Em segundo lugar, a expressão referencial que mais aparece para designar o 

R2 é “a mulher” (19%): 

 

En1T49V: “A história dos relacionamentos a dois retrata os costumes sociais de cada 
época e, na sociedade contemporânea, eles ganharam mais liberdades e várias formas 
como “ficar” e “namorar”. O primeiro, observa-se a ausência de sentimentos de 
carinho, de respeito um pelo outro, embora haja intimidades exageradas. E o segundo, 
faz parte de um processo de conquista do conhecimento entre o homem e a mulher, 
sendo a intimidade um passo posterior à aquele processo”. 
 
 

 Observe-se que o substantivo “mulher”, utilizado para designar o R2, deixa 

transparecer, pelo contexto do En1T49V, que se trata de um ser mais maduro, que 

não “queima etapas”, mas que sabe viver cada fase da vida afetivo-amorosa. 

 Em 16% dos textos escritos, o substantivo mais utilizado para designar o R2 

foi “companheiro”, seguido do substantivo “namorado” (12%): 
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En4T74V: “Mas se você estivesse namorando as coisas seriam bem diferentes, haveria 
um respeito um com o outro, você não teria só um namorado e sim um amigo, um 
companheiro...” (l.18-20). 
 
En1T33V: “Muitos namoros acabam com a liberdade dos parceiros, impossibilitando 
muitas vezes de fazermos novos amigos. Uma garota não gosta de deixar o namorado 
sair sozinho para um bar, mas mesmo que seja com os amigos, isso não é uma 
justificativa que sugira fidelidade” (l.4-8) 

 

 

Observe-se que as designações utilizadas para o R2 se mantêm em relação 

ao R1, como em “companheiro” e “namorado” ao mesmo tempo que aparecem 

outras designações para o R2 com uma frequência menor a saber: “garotas” (4%) e 

“cara-metade” (2%), cujas posições axiológicas também são diferentes. Parceiro 

significa “(i) sócio, (ii) companheiro”; cara-metade significa “a outra parte que 

completa um par”; e companheiro significa “aquele que acompanha”9. 

 

b) Textos de pré-vestibulandos 

 

 Nos textos dos pré-vestibulandos, os R1 das representações discursivas de 

Namorar são designados conforme a Figura que segue: 

 

 

Figura 28 – Designações para o R1 das Rds de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
 
 
 O substantivo que aparece com maior frequência para designar o R1 de 

Namorar pelos pré-vestibulandos é “jovens” (44%): 

 

                                                           
9
 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio, Século XXI Escolar: o Minidicionário da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
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En1T103PV: “Hoje em dia quando os jovens começam a namorar eles pensam que está 
fazendo a coisa mais importante de sua vida” (l.1-3). 

 

 Diferentemente dos textos dos vestibulandos cuja frequência maior recai no 

substantivo “pessoas” (30%), a frequência maior nos textos dos pré-vestibulandos é 

para o substantivo “jovens”, que é utilizado para se referir a indivíduos do gênero 

masculino e feminino. 

 Em segundo lugar, aparece o substantivo “pessoas”, com 19% de frequência 

no conjunto dos textos escritos de pré-vestibulandos, seguido de “adolescentes” 

(18%) e “casal” (17%), conforme se evidencia abaixo: 

 

En1T129PV: “Namorar seria o serto? A princípio sim seria o serto, mas nuns dias de 
hoje isso tem mudado um pouco as pessoas já não namora como antigamente, isso vem 
cendo uma preocupação para os nossos pais, na verdade e os jovens que não são como 
antigamente” (l.1-7). 

 

En5T156PV: “Dessa forma, tanto o namoro quanto o ficar são passos importantes na 
formação de adolescentes que no futuro serão adultos responsáveis” (l.18-21). 

 

En2T126PV: “O namoro é uma relação a dois que irá tornar confiança, o casal irá 
desenvolver fundamentos particulares surgindo um bom conhecimento capaz de algo 
melhor no futuro” (l.7-10). 

 
 

Como nos textos dos vestibulandos, o substantivo “pessoas” aparece no 

En1T129PV, para designar indivíduos do gênero masculino e feminino, 

independente de idade, assumindo um grau maior de generalidade. 

No En5T156PV, o R1 já aparece o substantivo “adolescentes”, o qual é mais 

específico que “pessoas”. Trata-se de indivíduos dos dois gêneros que estão numa 

etapa entre os 13 e 18 anos. 

Já o substantivo “casal”, utilizado para designar o R1 no En2T126PV, refere-

se aos indivíduos envolvidos em um namoro que tem pretensões de construir um 

relacionamento a dois no futuro. 
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Figura 29 – Designações para o R2 das Rds de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
 
 

Já para designar o R2 das representações discursivas de Namorar, a 

designação mais frequente utilizada pelos pré-vestibulandos foi “pessoas” (80%): 

En6T136PV: “O namoro e bom mais precisamos conhecer bem as pessoas” (l.18-19) 
 
 

Note-se que com esse recurso, os pré-vestibulandos nomeiam o R2 de forma 

genérica. 

Em 12% dos pré-vestibulandos, o substantivo utilizado para nomear o R2 foi 

“parceiros” seguido do substantivo “companheiro” cuja frequência totalizou 6%: 

En2T109PV: “O namoro possibilita, ainda, obter de certa forma conhecimentos a 
respeito da conduta do parceiro, ou vice-versa” (l.5-6). 

 

En2T127PV: “só ficar não basta, tem que conhecer o companheiro ou a companheira o 
bastante” (l.6-9). 
 
 

Observe-se que o substantivo “parceiros”, como em R1, também é utilizado 

para designar o R2. Já o substantivo companheiro aparece grafado nos gêneros 

masculino e feminino no En2T127PV. 

Os 2% restantes foram utilizados pelos pré-vestibulandos para designar o R2 

de Namorar como “mulheres” e “moça”: 

 

En1T145PV: “Na sociedade em termos de relações afetivas entre homens e mulheres 
existe o namoro e o ficar” (l.1-2) 
 
En1T120PV: “O namoro na adolescência, atualmente não é conveniente porque os 
adolescentes estão pensando que o namoro é só ficar” (l.1-3) 
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No En1T145PV, o substantivo “mulheres” dá a ideia de pessoas mais 

maduras que se envolvem em uma relação afetivo-amorosa com o seu oposto, no 

caso “homens”. 

No En1T120PV, o substantivo adolescente (grafado no plural) tanto pode se 

referir a R1 quanto a R2, podendo-se deduzir a seguinte fórmula R1 namora R2 

(“Adolescentes namoram adolescentes”), como já mencionado. 

 

2.1.2 Predicação 

 

 Neste item, identificam-se os verbos que estão arrolados na construção das 

representações discursivas de Namorar e os sentidos que tais verbos marcam nos 

textos de vestibulandos e pré-vestibulandos.  

 

a) Textos de vestibulandos 

 

 Nos textos de vestibulandos, os verbos que mais aparecem para o Namorar 

estão relacionados abaixo: 

 

Tabela 03 – Verbos associados a Namorar em textos de vestibulandos 

 

VERBOS MAIS UTILIZADOS POR VESTIBULANDOS N° DE OCORRÊNCIA 
é  são  era(m)  seria   era pedida  está   38 
estavam está dando  estarem  estão 4 
há  haverá (não) há  haverá  haver harmonia 11 
conhecem conhecer conheçam  conhecendo  conhecemos  conheça 
conhece  conhecerem 

23 

se tornam  1 

acabam namorando  acabar  acabam 5 
vivenciaram 1 
pode assustar  podendo  poderemos  3 
provoca  1 
acreditar  1 
Valorizem 1 
acontece  1 
espera 1 
encontramos  1 
iremos  vivenciar  ia  ir  vai estar  vai conhecer  vai 5 
analisar  1 
trocar  troca  2 
dizem  dizerem  2 
ajudam  1 
passam  1 
fazer  faziam  faz  fazermos  6 
criam  1 
implica  3 
tenham  ter  tinha  tem  teremos  10 
falava  1 
pedia 1 
(se) casando  casar  2 
procuram  1 
envolvam  envolve  2 
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quer  querem  querer  6 
existe  2 
amadurecer 1 
buscam 1 
dar  daria  dava  dá  dê  6 
receber 1 
promove 1 
compartilhar 1 
gosta   gostariam  gostar  gostam  gostar  9 
aprende  aprender  aprenda aprendermos  7 
ceder 1 
amar  ame  seja amado  ama  5 
entender 2 
aceitar 1 
controlar 1 
cresce crescer  2 
curtam  curtindo  2 
mereça 1 
descobrir  descobrimos  descobre  descobrindo  6 
ensinar, ensina 2 
requer 2 
acontece 1 
representa 1 
exige 2 
entrar 1 
apaixonando 1 
prevaleça 1 
aproveita 1 
passa 1 
passear 3 
tomar 1 
compreendem 2 
trata 1 
construir 1 
casar 2 
evolui 1 
encontra-se  encontrar  encontra  3 
transforma  1 
parece ser  1 
cheguem  1 
vem caindo  1 
prender  1 
fogem 1 
sentem  sente  2 
gastar  1 
superar  1 
manter  1 
seguem  1 
tornamos  tornarmos (se) torna  3 
podemos  pode ser  pode resultar possa  pode levar   6 
pode se tornar  1 
fazer  fazer companhia  2 
desvendamos  1 
melhora  1 
levanta 1 
respeitando  respeitá-lo  respeitar 4 
admirá-lo 1 
abrem 1 
deixe  1 
liga 1 
conversa  1 
gerar  1 
escolher  1 
sai  sairá  2 
confiar  confiando  3 
sabe  1 
gira 1 
iniciar  começam  2 
nasce  1 
nota  1 
andam 1 
agradar  1 
escolhiam  1 
encantando  1 
decide viver  1 
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acredita  1 
satisfaz  1 
achar  1 
assumimos 1 
passamos  1 
precisamos 1 
procuramos ter  1 
acolhendo  1 
concretizar  1 
cotejarmos 1 
conviver  convive  1 
ajudá-la  1 
usufruir  1 
conquistando  1 
assistir  1 
supera 1 

TOTAL 285 

Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 

 Na Tabela 03, constata-se que o verbo utilizado em maior número pelos 

vestibulandos é o verbo ser, que reproduz a estrutura proposicional de Adam (2008), 

a saber: SN+SV, como revelam os enunciados abaixo: 

 

En2T11V: “O ser humano necessita do outro, conviver com o outro, não só por um 
momento; questão de minutos ou horas, mas uma pessoa que esteja ali presente nos 
momentos difíceis e também nos bons momentos. Mas, tudo tem seu tempo, se ‘ficar’ é 
bom, namorar é bem melhor” (l.8-13). 

 
En4T30V: “Namorar é o primeiro passo para confiar e conhecer alguém” (l.20-21). 

  

 Em segundo lugar, aparece o verbo “conhecer”, utilizado 23 vezes nos textos 

de vestibulandos: 

 

En7T1V: “Quando duas pessoas, despropositadamente se conhecem, assim, ao acaso e 
se tornam amigos, e quando acabam namorando elas vivenciaram uma oportunidade 
única: conhecer o outro”.(l.21-24). 

 

 Outros verbos não menos importante como “descobrir”, “gostar”, “aprender”, 

“amar”, “compartilhar” ajudam a construir uma representação discursiva de Namorar 

positivamente: 

 
En2T26V: “Para que se aprenda a gostar do outro, respeitando as diferenças, há o 
“namorar”. É através do namoro que se descobre valores (pensamentos) da companhia, 
aprende-se a respeitá-los, admirá-los e a ser flexível em vários momentos” (l.10-13) 

 
En5T32V: “Sendo assim, quando duas pessoas que se amam estão juntas perde a 
necessidade de apenas “Ficar” e  nasce um namoro. É o tempo quem faz com que as 
pessoas encontrem e vivam seus relacionamentos com intensidade” (l.25-29). 
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En5T5V: “Apesar do advento do ficar o namoro não perdeu sua importância na 
sociedade, pois haverão sempre aqueles dispostos a compartilhar suas alegrias com 
alguém de quem se gosta” (l.29-32) 

 

 No En2T26V, o verbo “gostar” está sendo empregado em vários sentidos: (i) 

“sentir prazer”, (ii) “sentir afeição” e  (iii) sentir “estima” pelo outro. Esses sentimentos 

só são vivenciados quando os envolvidos se permitem conhecer o outro, por meio 

de um relacionamento mais estável: o namorar. 

 Em En5T32V, vê-se que o verbo “amar” está sendo empregado para 

caracterizar o Namorar, não o Ficar. Isso pode ser evidenciado no próprio 

enunciado, por meio da expressão “estão juntas”, que transmite a ideia ser o namoro 

um relacionamento estável que proporciona as pessoas “compartilharem” juntas 

momentos de alegria e de satisfação com a pessoa amada (En5T5V). 

 

b) Textos de pré-vestibulandos 

 

 Nos textos de pré-vestibulandos, os verbos que aparecem associados a 

Namorar estão descritos na tabela abaixo: 

 

 Tabela 04 – Verbos associados a Namorar em textos de pré-vestibulandos 
 
 

VERBOS MAIS UTILIZADOS POR PRÉ-VESTIBULANDOS N° DE 
OCORRÊNCIA 

começam 2 
pensam pensamos pensando pensar  3 
está  fazendo estão 2 fazendo estão estamos  8 
depara 1 
saber  sabem 5 
casar  2 
dividindo 1 
enfrentam 11 
é  seria 52 
conhecer  conhecendo   conhece   19 
vim 1 
acreditam 1 
amamos    amar 1 
nasce 2 
deixou de ser 1 
surge 2 
aprende 1 
entrega 1 
acham 1 
resolvem 1 
acabam      acaba 1 
importar 1 
mostrar 1 
possibilita 1 
faz-se fazemos fazer  fazendo 1 
ter  teremos  terão  tem perdido 1 
manter 1 
transformando 1 
significará 1 
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desenvolve 1 
estabelece 1 
querem     queremos 7 
compartilhar  3 
construir  6 
troca 1 
confiar 1 
dar 1 
mostra 1 
irá tornar irá desenvolver 2 
prefiram 1 
guardará 2 
decidir  decide 1 
aproximar 1 
compreender 1 
conversar 1 
aprendemos  aprender 2 
atrair 1 
dividimos  dividindo 2 
manter 1 
prevalece 1 
descobrir 1 
aproximando 1 
gostamos 1 
despertava 1 
apega 1 
comete 1 
mente 1 
dizendo 1 
fingindo 1 
traz 1 
requer 1 
percebe 1 
vai descobrindo   vai sentindo   vai ter 3 

TOTAL 178 

Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 Nos textos dos pré-vestibulandos, ocorre o mesmo fenômeno encontrado nos 

textos dos vestibulandos: há maior incidência do verbo ser (52 vezes), repetindo a 

mesma estrutura de predição anterior, ou seja, SN+SV: 

 

En4T117PV: “Namorar é uma preparação para o casamento” (l.10-11). 
 

 Na sequência vem o verbo “conhecer” (19), seguido de outros verbos como 

“enfrentar” (11), “querer” (06), “construir” (06), “compartilhar” (03) e “amar” (03), 

como ilustrado abaixo: 

 

En1T105PV: “Namorar é uma forma simples de se conhecer, em que o casal vai se 
descobrindo, com bastante dialogo. Depois vem o abraço, o beijo, a troca de carinho, 
para depois vim o casamento” (l.1-4). 

 
En2T131PV: “Se essa pessoa quer só ficar; só apega a essa pessoa se apaixona e ai? 
Essa jovem não vai querer namorar com você, então devemos, pensar mais, errar menos 
e agir melhor” (l.6-9). 

 
En1T146PV: “Hoje em dia o namoro é algo muito importante para descobrir se a 
pessoa com quem estamos namorando é a pessoa certa para compartilhar nossas 
alegrias e tristezas” (l.1-4). 
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En2T122PV: “Embora alguns jovens não queiram saber de namorar sério, esses não 
sabem como é bom ter uma pessoa em que podemos confiar, amar, construir um futuro” 
(l.6-9). 

 
 
 Quando se olha com certa atenção para esses enunciados, observa-se que o 

valor semântico dos verbos arrolados na construção das representações discursivas 

de Namorar criam uma cena positiva para caracterizar essa forma de 

relacionamento no contexto atual. 

 No En1T105PV, o verbo “conhecer” não está sendo empregado no sentido de 

“ter relações sexuais”, mas no sentido de “conviver”, “compartilhar” (“En1T146PV). 

Note que as carícias (abraço, beijo, troca de carinho) segue uma sequencia linear, 

de forma que a relação sexual vem só depois do casamento. 

 No En2T122PV, os verbos “confiar”, “amar” estão colocados numa sequencia 

que culmina com um outro verbo “construir” (=dar estrutura, edificar) um futuro, 

neste caso o casamento. 

 

2.1.3 Aspectualização 

 

 Neste item, identificam-se, conforme Adam (2008) e Charaudeau (2009), as 

qualidades e/ou atributos relacionados: aos referentes (R1 e R2) e ao evento Ficar, 

por meio de expressões qualificativas e atributivas (adjetivos, locuções adjetivas, 

predicativos) e expressões adverbiais (exceto espaçotemporais) nos textos dos 

vestibulandos e pré-vestibulandos. 

 

a) Textos de vestibulandos 

 

 Nos textos dos vestibulandos, as principais qualificações para o R1 estão 

arroladas na Figura abaixo: 
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Figura 30 - Qualificações para o R1 das Rds de Namorar nos textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de Vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 

 

 Nas representações discursivas de Namorar, os adjetivos utilizados pelos 

vestibulandos para qualificar R1 que aparecem com maior frequência são “felizes” 

(34%) e “maduras” (27%): 

 

En3T70V: “Já outras, pessoas mais maduras, preferem o namorar, pois desta forma 
podem se conhecer melhor e algum dia até pensar em se casar” (l.10-12). 
 
En3T154PV: “Já com o namoro percebe-se que no passado ficando com aquela pessoa 
foi muito bom, que daquele relação saiu um namoro, muitos começaram assim e hoje em 
dia estão casados e felizes” (l.14-16) 
 
 

 Veja-se como esses dois adjetivos caracterizam de forma positiva o R1 de 

Namorar, que parece estar em um outro patamar em termos de relacionamento 

afetivo-amoroso. Isso pode ser evidenciado pelos outros adjetivos utilizados pelos 

vestibulandos para qualificar o R1: 

 

En2T16V: “Para os adolescentes e mais “grandinhos”, o ficar também predomina, mas 
o namoro ganha espaço. Nesta fase o jovem prefere optar pela qualidade, e não pela 
quantidade de pessoas que ela tem o relacionamento, acabando por namorar, sendo 
assim mais sérios, de mais seriedade e não tão fúteis” (l.9-14). 
 
En2T64V: “Geralmente a maioria dos enamorados já foram ficantes. Começam a 
“ficar” e logo estão namorando. Essas pessoas são de um modo geral mais centradas e 
procuram um relacionamento mais estável, além disso procuram uma boa companhia, 
não só para namorar, ou para conversar, mas para viver todos os seus bons e maus 
momentos ao seu lado” (l.5-9) 
 
En3T20V: “Porém, como todo jogo tem exceção, no jogo do amor existem aqueles que 
seguem ao modelo tradicional, onde adoram namorar pois se sentem seguras e 
completas” (l.10-12) 
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 Observe-se que o R1 recebe qualificações que vão ajudando a construir uma 

representação discursiva positiva para a sua personalidade. Note a força dos 

adjetivos “sérios”, “centradas” e “seguras” (8%) e perceba que as pessoas que 

namoram são mais bem resolvidas. 

 No entanto, os vestibulandos fazem questão de deixar claro que os que 

adotam o namoro como forma de relacionamento também são mais “tradicionais” 

(9%): 

 

En1T27V: “É cada vez mais comum, na sociedade atual, os jovens assumirem diferentes 
posicionamentos quando falamos de relacionamentos. Existem aqueles que não estão “ 
nem aí” para nada e preferem o famoso “ficar” e ainda aqueles mais tradicionais, que 
não abrem mão do bom e velho namoro” (l.1-6) 

 

 Os outros 8% dos vestibulandos qualificaram negativamente o R1 de Namorar 

como “indecisos” e vincula-se a casais. 

 

En2T92V: “Todo e qualquer relacionamento de hoje se começa ‘ficando’, depois de 
muitas ficadas é que se começa o namoro, mas existem namoros em que os casais estão 
indecisos, enquanto um diz que esta namorando, o outro diz “não a gente tá só ficando” 
(l.2-5)”. 
 
 

 Já para qualificar o R2, os adjetivos mais utilizados pelos vestibulandos 

podem ser visualizados na figura abaixo: 

 

 

Figura 31 - Qualificações para o R2 das Rds de Namorar nos textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
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 Note-se que as qualificações mais utilizadas pelos vestibulandos para o R2 

das representações discursivas de Namorar são expressas pelos seguintes 

adjetivos: “certa” (45%), “especial” (33%), “ciumento” (11%) e “amada” (11%): 

 

En3T32V: “Em um relacionamento a dois, é preciso haver um equilíbrio, muitos ficam 
para poder conhecer as pessoas e depois que encontra a pessoa certa surge a 
necessidade dos dois estarem juntos e consequentemente nasci o “namoro”, ou seja, um 
é fruto do outro” (l.17-20) 
 
En10T1V: Acredito que as pessoas devam acreditar no namoro como relacionamento a 
dois. Valorizem mais o encontro ‘por acaso’, esse que acontece quando menos se espera 
e quando encontramos aquela pessoa especial, com a qual iremos vivenciar momentos 
felizes, amadurecer e trocar experiências. (l.29-34). 
 
En3T109PV: “Somente namorando teremos oportunidade de manter um vínculo mais 
intenso com a pessoa amada, transformando numa relação estável, com maturidade, 
compromisso e acima de tudo fazer valer o respeito mútuo que significará o futuro 
constante de uma vida a dois” (l.11-16). 

 
En3T63V: “Em um namoro, muitas vezes você arranja um namorado(a) ciumento (a) e 
o proíbe até mesmo de sair com os amigos, além de vigiar a  sua vida, que já basta os 
pais para exercer essa função, e que fica junto a você o tempo todo, às vezes, chegando 
até a sufocá-lo (a)” (l.5-9) 
 
 

 Veja-se que por trás dessa qualificação, há uma representação discursiva do 

vestibulando acerca de R2, cuja avaliação parece refletir uma postura cultural, 

revelando expectativas diferentes sobre o comportamento de R2, as quais pelos 

adjetos utilizados aparecem como positivas para a mulher (“amada”, “especial”, 

“certa”) e negativas para o homem (“ciumento”). 

No que se refere à predicação, as qualificações mais utilizadas encontram-se 

na Figura a seguir: 
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Figura 32 – Qualificação do evento Namorar pelos vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
 
 

 Na qualificação do evento Namorar, o adjetivo “sério” é o mais frequente 

(30%), seguido de outros adjetivos como “melhor” (18%) e “duradouro” (18%): 

 

En2T60V: “Já namorar, é um relacionamento sério (o que não vemos isso no ficar) no 
qual duas pessoas se conhecem e apaixonam-se um pelo outro” (l.4-6) 
 
En2T2V: “Para mim,  melhor é namorar e ao mesmo tempo ficar” (l.1-2) 
 
En3T61V: “Namorar é um tipo de relacionamento duradouro, com compromisso, alguns 
duram dias, meses e anos, talvez pra uma vida inteira, pois, vem o casamento” (l.10-12) 
 
En6T61V: “Namorar é melhor, pois, se você está com a pessoa que você ama, então 
estará feliz, mesmo que enfrente alguns desafios, mais você saberá que a pessoa que 
estará com você vai ajudá-lo” (l.15-17).  

 

 Outros adjetivos foram utilizados com uma frequência menor para caracterizar 

o evento Namorar. São eles: “estável” (8%), “tradicional” (6%), “bom” (e 

equivalentes: “muito bom”, “bom demais” – 6%), “responsável” (4%), “saudável” 

(3%), “profundo” (2%), “adequado” (2%) e “romântico” (2%): 
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En4T18V: “Ao crescer, o jovem passa a tomar atitudes modernas naturalmente, vai para 
a faculdade, conhece alguém interessante, e começa um namoro estável que eventualmente 
se transformará em um casamento, originando uma família” (l15-18). 

 
En1T58V: “Hoje, existe a opção “ficar” (Atualmente, é o que há de mais moderno em 
relacionamentos) e a tradicional namorar” (l.3-5) 

 
En3T14V: “Então o melhor é namorar e viver o relacionamento responsável” (l.18-19). 
 
En3T1V: “Com certeza, o namoro é uma forma de relacionamento mais saudável e 
construtivo”.(l.7-8) 

 
En2T98V: “Antigamente o relacionamento mais vivido pelas pessoas era o namoro, que é 
mais duradouro e profundo que o primeiro” (l.3-5). 

 
En7T62V: “Sendo assim, o namoro é um relacionamento mais adequado, pois é mais 
seguro e pode nos levar a bonitas construções, como a de uma família” (l.14-16).  

 

Veja-se que a maior parte das qualificações atribuídas ao evento Namorar 

são positivas, revelando uma representação discursiva positiva para essa forma de 

relacionamento, às vezes até com um certo tom de moralidade, como se vê em 

En7T62V e En1T58V respectivamente, por meio dos adjetivos “adequado” e 

“tradicional”. 

 

b) Textos de pré-vestibulandos 

 

 No que se refere à representação discursiva de Namorar, os atributos mais 

utilizados pelos pré-vestibulandos para qualificar R1 estão dispostos na Figura 

abaixo: 

 

 

Figura 33- Qualificações para o R1 das Rds de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
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 A Figura 33 revela que o adjetivo utilizado com mais frequência pelos pré-

vestibulandos foi “felizes” (45%): 

En2T155PV: “a vantagem de namorar é essa o amor nos deixa mais felizes e sorridentes 
a auto-estima lá pra cima” (l.4-5). 

 

 Observe-se que nos textos dos vestibulandos ocorreu fenômeno semelhante: 

34% dos sujeitos utilizaram esse adjetivo para qualificar o R1 da Rd de Namorar, o 

que evidencia que as Rds de Namorar construídas por vestibulandos e pré-

vestibulandos são semelhantes. 

 Qualificações como “apaixonado”, “responsáveis”, “legal”, “sorridentes” e 

“maduros” totalizam juntas 55% no conjunto dos dados dos pré-vestibulandos: 

En1T151PV: “O namoro na adolescência é um pouco exaustivo, cansativo, e pode ser 
até emocionante, pois na adolescência o jovem por pensar que está apaixonado comete 
loucuras: mente para os pais, nunca dizendo aonde vai, fingindo que não quer namorar 
sério, para os pais não dizer, traga para casa, moça, tras para casa, ai o adolescente sai 
confundindo a cabeça dos pais, e a sua própria também” (l.1-7) 

 
En4T118PV: “Namorar é bom, mas tem que ser alguém legal, que goste de você e tenha 
experiências e opiniões para compartilhar” (l.18-19) 

 
En2T155PV: “a vantagem de namorar é essa o amor nos deixa mais felizes e sorridentes 
a auto-estima lá pra cima” (l.4-5) 
 
En4T166PV: “A minoria dos jovens querem relacionamentos sérios, esses, sem dúvida 
são maduros a ponto de perceberem, que namorar é a melhor maneira para construir um 
alicerce amoroso . É um estágio de preparação para futuramente ocorrer uma união e a 
construção de uma nova família” (l.11-15) 
 
 

Como se vê, as qualificações atribuídas ao R1 em sua maioria são positivas 

(“legal”, “sorridentes” e “maduras”). Apenas uma qualificação utilizada para o R1 das 

representações discursivas de Namorar parece apresentar um caráter negativo, a 

saber: “apaixonado”, que no En1T151PV está associado a “loucura”, o que atesta 

que para alguns pré-vestibulandos a Rd de Namorar diverge das demais. 

 Em se tratando do R2, os adjetivos mais utilizados para qualificá-los estão na 

figura abaixo: 
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Figura 34- Qualificações para o R2 nas Rds de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

No que tange às qualificações utilizadas para o R2 nas representações 

discursivas de Namorar, encontramos os adjetivos “ideal” (23%) e “certa” (22%), os 

quais juntos totalizam uma frequência de 45% nos textos dos pré-vestibulandos: 

 

En6T121PV: “Mas a opção dos jovens de ficar sem ter uma relação séria é uma forma 
descontraída para encontrar um parceiro (a) ideal para o seu convívio” (l.16-19) 
 
En1T146PV: “Hoje em dia o namoro é algo muito importante para descobrir se a 
pessoa com quem estamos namorando é a pessoa certa para compartilhar nossas 
alegrias e tristezas” (l.1-4) 
 
 

No En6T121PV, o adjetivo “ideal” refere-se à “parceiros” que, no contexto do 

enunciado trata-se do R2: a pessoa indicada para uma relação estável e séria. 

No En1T146PV, o adjetivo “certa”, utilizada para se referir à “pessoa” (R2) 

apresenta um tom moral. Ou seja: a pessoa “certa” por oposição à pessoa “errada” é 

aquela que “compartilha” os momentos mais difíceis da vida (tristezas e alegrias); 

não é egocêntrica nem descompromissada como as que “ficam”. 

Outras qualificações como “carinhosa” (11%), “extrovertida” (11%), “meiga” 

(11%), “amada” (11%) e “feliz” (11%) são utilizadas para qualificar o R2 em uma 

frequência total de 55% nos textos dos pré-vestibulandos, todas corroborando uma 

qualificação positiva para o R2 da Representação discursiva de Namorar: 
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En2T154PV: “Mais o serto é primeiramente ficar porque você ficando com uma pessoa 
você vai ter a chance de conhecer essa pessoa, e ver como ela é se é carinhosa, 
extrovertida, meiga e daí desse relacionamento pode sair um namoro” (l.7-11) 
 
En2T146PV: “Namorar não é algo que assim que conhece a pessoa  vai logo se 
entregando, mas sim aquele que conhece a pessoa a anos e sabe como fazer a pessoa 
amada feliz” (l.10-14) 

 

Quanto à predicação, o evento Namorar recebe as seguintes qualificações, 

conforme Figura que se segue: 

 
 

 
 

 

Figura 35 – Qualificação da predicação nas Rds de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

 

Já para qualificar o processo da representação discursiva de Namorar, os pré-

vestibulandos utilizam com mais frequência o adjetivo “sério” (41%), seguido de  

“melhor” (17%) e “importante” (16%),  como se observa abaixo: 

 

En2T114PV: “namorar é sério, é dar confiança um ao outro é está juntos nos momentos 
de alegria e dores, é colaborar com o outro” (l.3-5) 

 
En2T105PV: “Muitos acreditam que o mais importante é namorar, porque só amamos 
uma pessoa depois de passar algum tempo com ela” (l.4-6). 

 
En5T130PV: “A melhor opção a ser feita é o namorar que se passa um relacionamento 
mais sério” (l.16-18). 
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Convém ressaltar que os adjetivos “sério”, “importante” e “melhor” conferem 

ao evento Namorar posicionamentos axiológicos positivos nos textos dos pré-

vestibulandos. 

Numa frequência menor, tem-se dois adjetivos que qualificam o evento 

Namorar com o mesmo percentual: “bom” e “estável”, ambos apresentam 7% de 

frequência nos textos. 

 

En4T118PV: “Namorar é bom, mas tem que ser alguém legal, que goste de você e tenha 
experiências e opiniões para compartilhar” (l.18-19) 
 
En5T145PV: “Namoro é mais sólido e estável” (l.13) 

 

No En4T118PV, o adjetivo “bom” sugere um ponto de vista (Pdv) com valor 

positivo para Namorar que está ancorado na afeição mútua entre os envolvidos e na 

capacidade de compartilhar a vida juntos. 

No En5T145V, tem-se claro a estabilidade que o evento Namorar proporciona 

a quem vive essa forma de relacionamento. 

Em 4% dos textos analisados, os pré-vestibulandos qualificaram Namorar 

como “duradouro”, “complexo” e “verdadeiro”: 

 

En1T144PV: “Atualmente, o ficar é cada vez mais comum entre nossa juventude 
impedindo praticamente a ocorrência de namoros duradouros” (l.6-8) 
 
En7T145PV: “O namoro é mais complicado por ser mais complexo em que há regras  
imposto por ambas as partes, onde o rompimento pode de acarretar instabilidade se a 
regra for violada por uma parte” (l.19-21) 
 
En4T161PV: “através desse ficar pode nascer um sentimento verdadeiro que é o 
namoro” (l.12-13) 
 
 

No En1T144PV tem-se o adjetivo “duradouro” que assinala o caráter de 

temporalidade que envolve o evento Namorar. 

No En7T145PV, os pré-vestibulandos apontam para a complexidade do 

evento Namorar por exigir dos envolvidos o cumprimento de certas regras impostas 

pela própria cultura para esse tipo de relacionamento. 

No En7T145PV, o adjetivo “verdadeiro”, utilizado para se referir ao evento 

Namorar, assinala que o outro tipo de relacionamento (no caso o Ficar) é falso. 
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É relevante considerar que das qualificações atribuídas ao verbo Namorar, 

apenas um dos sujeitos pesquisados o caracterizaram como “ruim” (01): 

 

En5T113PV: “O namoro também tem seu lado ruim, quando a família é contra e só 
atrapalha fazendo com que o casal termine o namoro” (l.16-18). 

 
 

No entanto, com ressalva para essa adjetivação negativa, uma vez que não 

se trata do ato de Namorar em si, mas de como essa forma de relacionamento é 

tratada pela família, que, algumas vezes, “só atrapalha” o casal. 

 

2.1.4 Localização espaçotemporal de namorar 

 
 
 A localização, como já foi visto em Charaudeau (2009), abrange a dimensão 

espacial e temporal dos referentes no universo textual. Estes podem ser localizados 

linguisticamente no texto empírico por meio de expressões de tempo e lugar 

(advérbios e locuções adverbiais de tempo e lugar ou expressões equivalentes). 

 

a) Textos de vestibulandos 

 

 Nos textos de vestibulandos, os espaços mais recorrentes para situar o 

evento Namorar estão descritos na Figura abaixo: 

 

Figura 36 - Localização espacial das Rds de Namorar nos textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 

 



134 

 

Na Figura 36, observa-se que o vocábulo festa aparece com uma frequência 

de 3% para se referir ao espaço onde acontece as Rds de namorar, mas não com a 

mesma frequência em que ocorre as representações discursivas de Ficar. 

 O substantivo “casa” aparece de forma explícita apenas 01 vez, ocorrendo 

nos demais casos de forma sugerida, como nos enunciados abaixo, extraídos dos 

textos de vestibulandos: 

 

En4T49V: “no namoro é possível o casal se conhecer; descobrir os gostos um do outro; 
ir conquistando aos poucos; fazer surpresas com flores, chocolates; assistir a um filme 
romântico comendo pipoca. Tudo isso é a base de um relacionamento saudável, respeito 
que culminará no desejo de aprofundá-lo até a decisão, ou não, de se casarem” (l.24-
27). 

 
En4T78V: “É complicado querer entender o que se passa dentro de cada um, mas há 
ainda de forma clara e evidente que, apesar desse mundo moderno e louco, não existe 
nada mais belo do que um casal de mãos dadas assistindo um filme no sofá” (l.22-25). 

 
En3T25V: “Namorar é muito bom, muito importante, melhora o astral e levanta o ego. 
Pode ser de dia ou de noite, em uma festa ou em casa, verão ou inverno, alegria ou 
tristeza... Pra todas as horas” (l.19-22). 

 

 

Atente-se para o fato de que o En4T49V e o En3T25V criam um ambiente 

familiar, ao situar o casal no sofá, assistindo a um filme romântico, comendo pipoca, 

naturalmente em casa, o que nos faz depreender que Namorar é um ato que ocorre 

com mais frequência no espaço familiar (90%), conforme revela a gráfico, em 

contraste ao ato de Ficar. Em outras palavras, “em casa”, conforme o En3T25V. 

Quanto a localização temporal, verificam-se, com base em Adam (2008), as 

expressões de tempo mais frequentes nos textos as quais estão situadas as 

representações discursivas de Namorar encontram-se na Figura a seguir: 

 

 
Figura 37- Localização temporal das Rds de Namorar nos textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
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Como se vê na Figura 37, os termos utilizados com mais frequência para 

designar as circunstâncias temporais de Namorar  foram “para sempre” (03), “a vida 

inteira” (03), “meses” (03), “anos” (03) “dias” (02) e “todos os dias” (02).  Tais termos 

podem ser evidenciados nos enunciados abaixo: 

 

En6T15V: “Assim, vejo que é preferível namorar a ‘ficar’, uma vez que namorando você 
‘fica’ com a pessoa que gosta por muito mais tempo, tempo este que pode ser para 
sempre ou só por uma semana, dependendo somente do amor existente entre o casal” 
(l.21-25). 

 
En3T61V: “Namorar é um tipo de relacionamento duradouro, com compromisso, alguns 
duram dias, meses e anos, talvez pra uma vida inteira, pois, vem o casamento” (l.10-12). 

 
En5T48V: “É melhor somente namorar, pois é com o namoro que realmente se conhece 
alguém e namorando o casal convive e é com a convivência que se põe em prática o 
amor, pois namorar não é somente ‘provar’ algumas horas como é no ‘Ficar’ e sim 
usufruir ao máximo todos os dias de convivência” (l.18-23). 

 

Vê-se nos enunciados acima que as circunstâncias temporais de Namorar 

são mais duradouras, talvez pelo fato de esse tipo de relacionamento ser entendido 

pelos sujeitos pesquisados como uma etapa da vida afetivo-amorosa que mantém 

um vínculo com o casamento (En3T61V), pressupondo uma convivência mais 

estável entre o casal (En5T48V). 

Em uma frequência menor (1%), pode-se observar, outros termos de valor 

temporal para Namorar como “uma semana”, “de dia”, “de noite”, “todas as horas”, 

“dois anos”, “quatro anos” e “o futuro”. 

 

En3T25V: “Namorar é muito bom, muito importante, melhora o astral e levanta o ego. 
Pode ser de dia ou de noite, em uma festa ou em casa, verão ou inverno, alegria ou 
tristeza... Pra todas as horas” (l.19-22). 

 
En6T66V: “É bem verdade que ‘ficar’ é muito bom, mas todo jovem sonha com um 
relacionamento sério, mas é sonho, ou seja, algo para o futuro” (l.20-22). 

 

No En3T25V e En6T66V, observa-se que Namorar, assim como Ficar, pode 

assumir as marcas contingenciais do tempo (de dia, de noite, uma semana) e situar-

se no presente (En5T90V), mas diferentemente de Ficar, Namorar também pode se 

projetar para o futuro (En6T66V, En5T90V), conferindo a essa forma de 

relacionamento um caráter maior de estabilidade (En7T4V): 
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En7T4V: “Para que uma relação verdadeira seja realmente construída é necessário 
conhecimento profundo, fidelidade e companheirismo, e isso só será alcançado com uma 
relação mais estável. Cabe a você, então, fazer a decisão: é namoro ou ficada?” (l.27-
30). 

 
En5T48V: “É melhor somente namorar, pois é com o namoro que realmente se conhece 
alguém e namorando o casal convive e é com a convivência que se põe em prática o 
amor, pois namorar não é somente ‘provar’ algumas horas como é no ‘Ficar’ e sim 
usufruir ao máximo todos os dias de convivência” (l.18-23). 

 
En3T52V: “Já o namoro, que também pode durar meses, anos, pode até terminar em 
casamento, é um compromisso, uma troca de sentimentos, onde duas pessoas precisam 
ter responsabilidade, cumplicidade” (l.5-8). 
 
En5T90V: “Assim, o melhor em um relacionamento a dois é estar com um pé no 
presente e outro no futuro. É namorar enquanto o relacionamento for recíproco, 
satisfazendo a ambas (podendo se tornar um sentimento mais profundo ou não) ou 
‘embarcar numa viagem’, conhecendo pessoas diferentes: é o ‘ficar’” (l.19-24). 

 

Como se vê, o uso corrente de adjetivos (“duradouro”, “estável”) e de 

advérbios (“mais”) e de sintagmas nominais (“a vida inteira”, “um pé no presente e 

outro no futuro”) atestam a estabilidade temporal de Namorar em contraposição a 

Ficar nos textos dos vestibulandos. 

 

b) Textos de pré-vestibulandos 

 

Nos textos de pré-vestibulandos os principais espaços utilizados para se 

referir ao evento Namorar foram os seguintes: 

 

 

 
 

Figura 38 - Localização espacial de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.EE.J.K (2008) 
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Nos textos dos pré-vestibulandos, o substantivo “casa” também aparece como 

espaço físico marcando uma frequência de 17% nas representações discursivas de 

Namorar, perdendo apenas para a “família”, que aparece com uma frequência maior 

(67%), seguido de uma expressão típica dos textos dos pré-vestibulandos “lugar 

privado”, que aparece com a mesma percentagem de “internet” (8%): 

 

En4T149PV: “os jovens não querem namorar hoje em dia, mas tem uns que querem ter 
um relacionamento sério, porque namorar já é aquele compromisso que um vão para 
casa do outro” (l.6-9). 

 
En5T113PV: “O namoro também tem seu lado ruim, quando a família é contra e só 
atrapalha fazendo com que o casal termine o namoro. Mas quando amamos alguém, não há 
nada que atrapalhe, não a família, não há distância, ao menos que ambos não se queiram mais” 
(l.16-20). 
 
En3T133PV: “Ao comparar o namoro com um lugar privado entre dois, isolado da 
sociedade, o mundo só existe os dois” (l.09-13). 
 
En3T130PV: “A internet também é o meio onde se conhecem muita gente, que também 
as vezes começam um relacionamento pela internet, que é namorar ou ficar” (l.9-12). 

 

Convém observar que nas representações discursivas de Namorar, o pré-

vestibulando coloca o “lugar privado” como espaço físico por meio de uma 

comparação, para mostrar o quanto essa forma de relacionamento também restringe 

a vida do casal em relação a outras formas de relacionamento. A novidade é que 

surge um outro espaço que não tinha sido mencionado ainda: a internet, como 

espaço alternativo para o jovem viver seus relacionamentos afetivo-amorosos. 

 
 

 

Figura 39 – localização temporal das Rds de Namorar nos textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
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Nos textos dos pré-vestibulandos, observamos que as expressões temporais 

foram menos utilizadas que nos textos dos vestibulandos para situar, na linha do 

tempo, Namorar. 

Nas representações discursivas de Namorar, as expressões de tempo mais 

utilizadas foram “no futuro” (que equivale a “futuramente”), que ocorreu nua 

frequência de 72%, seguidas de “durabilidade” (equivalente a “durável” – 11%) e 

“momentos” (equivalente a “momentaneamente” – 11%): 

 

 

En6T122PV: “O namoro nos dar mais segurança mostra que somos importante e que 
podemos contar com a pessoa que está ao nosso lado a qualquer hora. E  assim pensar 
num futuro ao lado dessa pessoa que amamos” (l.16-21). 
 
En2T114PV: “Namorar é sério, é dar confiança um ao outro é está juntos nos 
momentos de alegria e dores, é colaborar com o outro” (l.3-5). 
 
En3T104PV: “Os adolescentes têm que ter consciência do que estão fazendo, refletir 
sobre as ações por eles desenvolvidas. Procurar adicionar princípios em suas vidas 
como: companhias que não sejam alternadamente trocadas dias após dias; 
estabelecendo uma relação firme e consequentemente duradoura” (l.20-25). 

 

Pelas expressões de tempo utilizadas pelos pré-vestibulandos, nota-se que o 

tempo de duração de Namorar é muito maior que o de Ficar, inclusive com projeção 

para o futuro (En6T122PV). Apesar disso, outras expressões menos frequentes (6%) 

como “anos” , “bastante tempo” , “hoje”  e “a qualquer hora”  sugerem que nas Rds 

de Namorar os sujeitos têm consciência da relatividade dessa forma de 

relacionamento. 

 

2.1.5 Analogia 

 

Neste item, identificam-se as metáforas associadas a Namorar nos textos de 

vestibulandos e pré-vestibulandos. Entende-se a metáfora como um recurso 

discursivo que auxilia na construção e na organização argumentativa do texto e 

segue a classificação proposta por J. V. Jensen citada por Abreu (2002).  
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a) Textos de vestibulandos 

 

Nos textos dos vestibulandos, as principais metáforas utilizadas foram as 

seguintes: 

 

En4T21V: “Na jornada pelo amor deve-se conhecer melhor a outra pessoa, 
necessitando-se portanto, namorar” l.11-12).  
 
En4T29V: “O namoro é uma prova da evolução do homem, que sai da selvageria e se 
torna civilizado” (l.20-21) 
 
En7T62V: “Sendo assim, o namoro é um relacionamento mais adequado, pois é mais 
seguro e pode nos levar a bonitas construções, como  a de uma família” (l.14-16). 
 
En5T95V: “o regime fechado do namoro traz essa responsabilidade, porém priva o 
jovem de experimentar” (l.14-15). 
 

 
No En4T21V, tem-se claramente uma metáfora de percurso, pois o 

vestibulando associa o amor a uma “jornada” (ABREU, 2002) que se efetiva por 

meio do ato de Namorar, o qual possibilita ao casal se conhecer melhor um ao outro 

(metáfora em terra). 

No En4T29V, o vestibulando usa uma metáfora de restauração. Ao associar o 

ato de namorar ao homem “civilizado” (“sapiens sapiens”), o vestibulando restaura a 

condição primeva do homem: a de uma animal selvagem (metáfora médica). 

No En5T62V, evidencia-se uma metáfora criativa, pois o vestibulando associa 

o ato de namorar a uma construção, como de um edifício, neste caso a família 

(metáfora de construção). 

No En5T95V, observa-se uma metáfora de percurso, pois há uma associação 

entre o ato de namorar a uma prisão (“regime fechado”), cujos muros priva  o casal 

da liberdade para se envolver com outras pessoas (metáfora do cativeiro). 

 

 
b) Textos de pré-vestibulandos 

 
 

Nos textos dos pré-vestibulandos houve a incidência de apenas uma 

metáfora, conforme atesta o enunciado abaixo: 

 
En3T133PV: Ao comparar o namoro com um lugar privado entre dois, isolado da 
sociedade, o mundo só existe os dois, pela qual a liberdade é perdida e tenta buscar no 
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seu companheiro, o mundo, sua liberdade para fingir não ser só, e o casal está propício 
a uma dependência social ao seu companheiro (l.09-13) 
 
 

 
Em En3T133PV, tem-se uma metáfora de percurso. Como em En5T95, o ato 

de namorar está sendo associado a uma prisão cujos muros isolam o casal do 

restante da sociedade, tornando os envolvidos dependentes um do outro, sem vida 

social (metáfora do cativeiro). 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RDS DE NAMORAR 

 

Nesse capítulo, pode-se observar que vestibulandos e pré-vestibulandos 

utilizaram-se dos recursos disponíveis da língua (FERRAREZ-JR, 2008) para 

construir as representações discursivas de Namorar nos textos escritos (ADAM, 

2008). 

Evidenciou-se, como no capítulo anterior, a presença de elementos 

referenciais, qualificativos, circunstanciais e metafóricos na caracterização dos 

participantes assim como do evento Namorar (ADAM, 2008; CHARAUDEAU 2009; 

ABREU, 2002), revelando a competência discursiva dos sujeitos dessa pesquisa na 

produção escrita (TRAVAGLIA, 2002). 

A produção escrita revelou a construção de várias representações discursivas 

ou imagens de Ficar, a saber: 

 

Quadro 07 - Representações discursivas de Namorar construídas nos textos 

 

Rds de Namorar Exemplos 

Namorar como uma forma de 

relacionamento tradicional, socialmente 

aceita pela sociedade. 

En1T69V: “Atualmente, há uma grande 
discussão entre os membros da 
sociedade sobre o modo de 
relacionamento adotado pelos jovens. 
Alguns preferem “ficar”, já outros 
adotam uma atitude mais conservadora e 
tradicional de namorar. Afinal, qual 
dessas formas de relacionamento é a 
ideal?(l.1-4) 
 

Namorar como uma etapa para o 

casamento e a construção da família. 

En4T12V: “Essa fase de “ficar” para 
muitos é passageira, pois logo chegam a 
idade adulta e passam a refletir sobre os 
valores de namorar com o intuito de 
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casar e construir uma família” (l.13-15) 
 

Namorar como uma forma de 

relacionamento ultrapassado que 

aprisiona o casal, isolando-o da 

sociedade. 

En6T101V: “Quem só “fica” não 
consegue sentir a felicidade do 
equilíbrio amoroso e quem só namora 
tem uma vida muito monótona, sem 
novidades, e assim tão preso a uma só 
pessoa fica mais vulnerável a 
decepções” (l.22-24) 
 

Fonte: Corpus de Análise 

 
 

Na construção das Rds de Namorar, como se vê, entram elementos pessoais, 

sociais e religiosos que ajudam a manter as representações construídas que, via de 

regra, não são estanques, mas podem sofrer alterações, reformulações, mudanças 

influenciadas, é claro, pelos novos contextos e também pela situação de 

comunicação (ADAM, 2008). 
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Capítulo 3 
_____________________________________________ 

FICAR E NAMORAR: FRAMES E MODELOS 
CULTURAIS 

  
“Todo ser humano enxerga o mundo de forma 
intermediada, isto é, pelo prisma de sua formação 
cultural”  
                                  (FERRAREZI-JR, 2008, p.81) 

 

Neste capítulo, pretende-se, a partir dos frames ativados por vestibulandos e 

pré-vestibulandos nos textos empíricos, inferir modelos culturais, entendido aqui 

como “modelos de mundo aceitos [...] amplamente compartilhados, pelos membros 

de uma sociedade e que desempenham um papel enorme em seu entendimento do 

mundo e seus comportamentos nele ” (HOLLAND; QUINN, 1987 apud FELTES, 

2007, p. 195). 

 

3.1 FRAMES ATIVADOS POR VESTIBULANDOS E PRÉ-VESTIBULANDOS  

 

 

 Os frames, como já dito anteriormente, se constituem em um conjunto de 

conceitos inter-relacionados, por meio de palavras ou expressões linguísticas que 

organizam o discurso, auxiliando na construção de um quadro.  

 Analisando um corpus constituído de 168 textos de vestibulandos e de pré-

vestibulandos, foi possível verificar a recorrência a elementos referenciais, 

qualificativos, circunstanciais, processos verbais e analógicos que possibilitam a 

construção de uma cena considerada convencional para Ficar e Namorar: 
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a) Frames ativados nas Rds de Ficar 

 

 

                                                  momentâneo                   garanhões          escola 

instantes                                                                                         motel      

            companheiro                                                drogas                   poço raso 

    boate                    televisão          separação    sem sentimento                         bebidas 

                                  shows              Homem        mulher          sem responsabilidade 

           bares                    Jovens        garotos       modernidade                  meninos experimentar 

                     pessoas                           garotas        sozinhos                                perigosa 

     gravidez                         ficantes        pegadores                            decadência 

                      desejo           superficial       sexo       passageira       danceterias       troca de roupa 

                          beijo            toque                           agitação                      banalização 

 FICAR                                  liberais         atração                      morte         DST 

  pegadores              um dia        sem compromisso                                      rodada      elo fraco 

                 desconforto             festas                 moda       decepção          prazer 

                                            efêmero        pegar         ilusão                                AIDS 

 

Figura 40 – Frames ativados nas Rds de Ficar em textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 Na Figura 40, organizado com base nos frames ativados por 40% dos 

vestibulandos, pode-se pensar na seguinte representação discursiva convencional 

para Ficar: a pessoa (jovem, adolescente, garoto, garota, menino, rapaz, moça, 

parceiro, garanhão, pegador) vai à festa (balada, show), num bar, boate ou mesmo 

numa danceteria ou mesmo na escola, vê outra(s) pessoa(s) – um(a) garoto(a) –, 

sente-se atraído(a) fisicamente e acaba “ficando” com ele/a(s). Durante a balada, 

usa bebidas alcoólicas ou outra droga e tem intimidades com a pessoa: beija-a, 

toca-a, abraça-a, pega-a e, às vezes, movido(a) pelo instinto, mantém relação 

sexual com ela(s), irresponsavelmente (num motel), sem pensar nas consequências 

daquele ato para a vida dos dois. Depois de curtir à noite, despede-se da(s) 

pessoa(s) com quem “ficou” e volta para casa. No outro dia, sequer se lembra do 

nome da pessoa com quem “ficou”, tampouco pensa no que aconteceu. Então, 
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comenta com os amigos que a “noitada” (o momento) foi boa e se prepara para viver 

(“curtir”) outra experiência no dia seguinte, já que “ninguém é de ninguém”. 

 

                                                  momentâneo                   garota de programa 

instantes                                                                                                     é 

            companheiro                                                drogas                    

    festa                    televisão          embriaguez    sem sentimento                         prostituição 

                                  show                homem        casal          sem responsabilidade 

           minutos                    Jovens        garotas          moderno                  meninos experimentar 

                     pessoas                           jovenzinhos       sozinhos                                perigosos 

     gravidez                         ficantes        pegador                           amigos                 arriscado 

                      desejo           fúteis       sexo       passageira       vítimas                       supérfluo 

                           beijo        zombados                           agitação                      iludido 

 FICAR                                  liberais         atração física                              DST 

  manicaca              parte da noite        sem compromisso                                  conhecer      querer 

                 desconforto             segundos                                errado          prazer 

                                            problemas        família         ilusão                                camisinha 

 

Figura 41– Frames ativados nas Rds de Ficar em textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

 A Figura 41, organizada a partir dos frames evocados por 31% dos pré-

vestibulandos, sugere uma cena convencional de Ficar semelhante à da Figura 40: o 

jovem (adolescente ou pré-adolescente), influenciado pelos amigos ou motivado por 

problemas familiares, sai de casa com os amigos, vai à balada (festa, show ao ar 

livre, boate), conhece uma ou várias garotas (inclusive garotas de programa) e 

acaba “ficando” com ela(s). Durante a festa, rola de tudo: beijos, abraços, 

embriaguez, droga, prostituição e até mesmo o ato sexual. Depois da diversão, o 

jovem se despede dos amigos e volta para casa. No outro dia, não se lembra sequer 

do nome da(o) garota(o) com quem “ficou”, tampouco pensa no que aconteceu. 

Então, o jovem comenta com os amigos sobre a “farra” da noite passada e o ciclo 

recomeça. Essa Rd prototípica pode ser corroborada pelo PV-109 – que é casada, 
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tem 32 anos e mora na zona urbana – que considera Ficar fútil, por inverter os 

valores sociais em defesa do ato de Namorar que é dirigido ao sexo oposto, é sério, 

íntegro, possibilita a convivência, o conhecimento da conduta do parceiro, tem um 

vínculo mais intenso, é estável, tem projeção para o futuro, podendo resultar num 

casamento e, por consequência, na construção da família. 

 

b) Frames ativados nas Rds de Namorar 

 

                                                  duradouro                 todas as horas       brigas 

amor         

            companheiro                                          pais          querer           conhecer 

    casal      estável  sentimento   saudável                          

                                  casa      responsabilidade                     compromisso 

           futuro                    família            garotas         presente                  meninos velho 

                     pessoas                           construtivo         antigo                               convencional 

     jovens                         homem              correto                           conversam             alegria 

                      sentimento                    atração espiritual          sério                              ideal 

                           carinho     maduros                          casamento                 é      

 NAMORAR                                 tradicional         atração física                  vantajoso          virgindade 

            a vida inteira                         melhor                                 convívio      bom 

                 confortável               anos                                           errado           

                                            problemas        resolver     cobranças     sexo         chateações 

 

Figura 42 – Frames ativados nas Rds de Namorar em textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

 Na Figura 42, construída por meio dos frames ativados por 40% dos textos 

dos vestibulandos, pode-se inferir a seguinte cena convencional para Namorar. 

Namorar é um evento que envolve jovens de sexos opostos (garotos/garotas; 

rapaz/moça; menino/menina; homem/mulher) que, motivados pelo afeto e pelo 

sentimento recíproco (amor verdadeiro), se encontram, se conhecem, trocam 

carinho, conversam, convivem um tempo relativamente estável juntos, a exemplo de 
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antigamente, dividem problemas e alegrias, brigas, cobranças e chateações, mas 

também fazem sexo, planejam o futuro do relacionamento a dois, se casam e 

constroem uma família, alicerçada em valores religiosos e/ou sociais. 

 

                          certo 

 pessoa                   amor                       casar                       casal 

                                jovens parceiro                                                    afeto 

  melhor             melhor       antigamente 

NAMORAR                sério família 

                              sincero                       conhecer             internet       convivência 

                 futuro                     confiança              respeito            qualquer hora 

 

 

Figura 43 – Frames ativados nas Rds de Namorar em textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 

 

Na Figura 43, os frames evocados pelos pré-vestibulandos para Namorar 

reproduzem praticamente a mesma representação discursiva da Figura 42: Namorar 

é um ato que envolve pessoas que se conhecem, convivem entre si e se amam, 

planejam juntas o futuro, casam-se e esperam construir uma família, como 

coroamento dessa relação afetivo-amorosa. Apenas um frame novo é ativado para 

apresentar um outro espaço onde o Namorar ocorre: a internet (mundo virtual). Esse 

frame não é acionado nos textos dos vestibulandos, mas somente nos textos dos 

pré-vestibulandos, o que denota a familiaridade dos sujeitos desta pesquisa com o 

ambiente virtual, que entra como o novo espaço de relacionamentos. 

 

c) Frames que invertem a Rd convencional de Ficar e Namorar 

 

Não obstante a construção de representações discursivas convencionais para 

Ficar e Namorar observou-se, nos textos de vestibulandos (4%) e pré-vestibulandos 

(3%), a evocação de alguns frames que parecem querer subverter as 
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representações discursivas convencionais de Ficar e Namorar, as quais, por serem 

consideradas pertinentes, serão apresentados a seguir: 

 

                                                  alternativa                  estágio           

   semanas                                                                                         indispensável    

            conhecer                                                                   desejo 

                                    diversão          melhor    interessante                         pré-adolescente 

                                                          brincam       prazeroso           experiência 

                                      Jovens        normal                                                      bom 

                     pessoas                           moças          amor                                

     rapaz                             casais                                                                tipo de cabelo 

                     descompromisso             passageira     qualquer idade 

                           liberdade     curtição                       versão light              cor dos olhos                 

 FICAR                                                                                        cheiro 

                 moderno                                             horas                             corpo 

                                          sem cobranças 

 

Figura 44– Frames que invertem as Rds de FICAR em textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 

 

Na Figura 44, percebe-se uma inversão nos frames que geralmente 

constituem a Rd convencional de Ficar. Note que são destacados aspectos positivos 

dessa forma de relacionamento, sem preocupação de se enquadrar na 

representação formada pela cultura. Aqui, Ficar é visto como um relacionamento 

passageiro, uma versão refinada do Namorar (light), que não precisa se prender a 

cobranças, chateações ou até mesmo compromissos, e sim na curtição, na diversão 

proporcionada por essa fase da vida. É isso que torna o ato de Ficar interessante, 

porque faz o jovem viver livre e intensamente essa forma de relacionamento sem se 

preocupar com nada. Apesar de ser uma prática comum na juventude (adolescência 

e pré-adolescência), Ficar pode ser experienciado em qualquer idade, constituindo-

se em uma alternativa para se viver um outro modo de se relacionar afetiva e 

amorosamente. 
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Na Figura 45, também se pode observar uma tentativa de subversão dos 

frames na representação discursiva de Ficar, na medida em que as estruturas de 

expectativas dos pré-vestibulandos em relação a essa forma de relacionamento não 

são as esperadas pela cultura, mas outras, como se pode observar abaixo: 

 

                           adolescentes                      carinhosa                   meiga 

                                            amanhã             curtir        noite     bom                         atraente 

FICAR                              parceiros         conhecer                                   extrovertida 

                                  querem                         amizades                                        beijo                                                                                        

                          hoje       pessoas                       namoro     relacionamento    avaliar 

Figura 45 – Frames que invertem as Rds de Ficar em textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
 

Observe-se que os frames ativados pelo pré-vestibulandos vão ajudar a criar 

uma representação discursiva em que Ficar é encarado como uma forma positiva de 

relacionamento por possibilitar ao jovem se descobrir e descobrir o outro, de forma a 

ultrapassar mais adiante essa fase da vida, considerada boa e aceitável, e abarcar 

uma outra forma de relacionamento: o namoro. Essa visão é compartilhada pelo PV-

165, que é casada, tem 24 anos e mora na zona urbana, em cuja representação 

discursiva de Ficar defende que se trata de um relacionamento próprio do universo 

adolescente, que se entrega facilmente a outra pessoa apenas por um instante. 

Quando a pessoa se torna adulta, opta por Namorar, por ser uma forma de 

relacionamento que possibilita a convivência a dois, o conhecimento do outro e 

ainda tem projeção para o futuro, com um casamento. 

 

                           regime fechado                 sem liberdade             garota                abdicar 

                                            demorada         parceiros               namorado                   dois 

NAMORAR                     mulher            jovem                                 cobranças            ciúmes 

                                                                      cumplicidade                                                quatro anos                           

                         priva       fidelidade                          amigos     deveres 

                                      incômodo                  chato                                   prazeres 

Figura 46 – Frames que invertem as Rds de Namorar em textos de vestibulandos 
Fonte: Textos de vestibulandos do PSV/UFRN (2005) 
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Na Figura 46, observa-se também uma inversão de frames de Namorar que 

ajudam a criar uma representação discursiva alternativa para essa forma de 

relacionamento: Namorar. Ao contrário do que diz a maioria, Namorar é uma forma 

de relacionamento que priva a pessoa de desfrutar a liberdade e os prazeres, 

constituindo-se numa relação demorada, chata, cheia de cobranças, ciúmes, 

tornando-se um verdadeiro “regime fechado” para quem vive essa forma de 

relacionamento. Essa visão reflete o posicionamento dos vestibulandos 33 e 95. 

 

                   dependência         sociedade                          casa 
 

                               apegar                traição                       surpresa                        moça 

NAMORAR                                                            problemas            mente 

                           decepção                                                                                adolescente 

       parceiro                                               personalidade   exaustivo                  lugar privado 

 

                                                     cansativo                        emocionante           pais 

 

              apaixonado              jovem                    loucura                       enganar 

 

                                                         confuso                isolado 

Figura 47 – Frames que invertem as Rds de Namorar em textos de pré-vestibulandos 
Fonte: Textos de pré-vestibulandos da E.E.J.K (2008) 
 

 

 Na Figura 47, percebe-se uma inversão dos frames convencionais para 

Namorar. Para os pré-vestibulandos, Namorar é uma forma de relacionamento 

desvantajosa para o jovem, uma vez que traz muitos problemas: apego, privação, 

dependência, decepção amorosa, traição, loucura, paixão, além da constante 

pressão dos pais em querer formalizar essa relação, exigindo dos filhos que 

namorem em casa, constituindo-se, portanto, numa relação exaustiva e cansativa 

para o jovem. Essa visão pode ser observada nos textos dos vestibulandos 133, 150 

e 151. 
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3.2 MODELOS CULTURAIS INFERIDOS A PARTIR DOS FRAMES EVOCADOS 

NOS TEXTOS DE VESTIBULANDOS E PRÉ-VESTIBULANDOS 

  

Neste item, destacam-se os modelos culturais inferidos com base no discurso 

e na arquitetura lógica dos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, entendendo-

se modelos culturais como “modelos de mundo aceitos [...] amplamente 

compartilhados, pelos membros de uma sociedade e que desempenham um papel 

enorme em seu entendimento do mundo e seus comportamentos nele ” (HOLLAND; 

QUINN, 1987 apud FELTES, 2007, p. 195). Em outras palavras: são conhecimentos 

partilhados por um grupo social que expressa o modo de ver de uma cultura. 

 Dentre os principais modelos culturais inferidos nos textos de vestibulandos e 

pré-vestibulandos estão os seguintes: 

 

a) Casamento  

 

Nos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, a palavra casamento ocorre 

com bastante frequência, revelando dados importantes da cultura brasileira, como 

ilustram os enunciados a seguir: 

 

En3T19V: “O namoro é algo mais sério. Denota mais compromisso. Além do mais, 
parece ser a opção que mais pode levar a um futuro casamento” (l.8-11). 

 
En1T30V: “O namoro é o primeiro passo para o casamento, ou ter uma pessoa fixa em 
quem possa confiar, onde nesse tempo o casal irá se conhecer e avaliar se o 
relacionamento valerá a pena” (l.1-4). 
 
En1T105PV: “Namorar é uma forma simples de se conhecer, em que o casal vai se 
descobrindo, com bastante dialogo. Depois vem o abraço, o beijo, a troca de carinho, 
para depois vem o casamento” (l.1-4). 

 
En2T115PV: “O namoro é algo mais sério, podemos dizer que é o alicerce para o 
casamento” (l.4-5). 
 
 

Nos enunciados acima, pode-se observar que o casamento é entendido como 

o ponto de chegada do Namoro. Para vestibulandos e pré-vestibulandos, Namorar é 

uma etapa da vida afetivo-amorosa que possibilita a convivência, o conhecimento do 
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outro, a troca de afeto e, por consequência, o casamento, reflexo de uma 

representação construída pela cultura: 

 

En2T98V: “Antigamente o relacionamento mais vivido pelas pessoas era o namoro, que 
é mais duradouro e profundo que o primeiro” (l.3-5). 
 
En2T34V: “Hoje a vida a dois entre as pessoas está muito diferente de antigamente. Já 
falava nossos avós. Antes os meninos não nos escolhiam seus namorados ou ‘ficantes’, 
eram os seus pais que escolhiam os seus noivos. A verdade é que as coisas eram bem 
diferentes mesmo” (l.5-10). 

 

No En2T98V, vê-se claramente que o casamento se pautava na estabilidade 

da relação a dois e nos laços profundos de afeto que havia entre o casal de 

antigamente. 

No En2T34V, há um outro dado da cultura importante para se compreender a 

Rd do casamento: eram os pais que escolhiam os noivos para as filhas, as quais 

não podiam se opor e rejeitar os pretendentes, pelo contrário, tinham de aceitar e 

seguir o ritual esperado, como esclarece o enunciado abaixo: 

 
En4T49V: “No namoro é possível o casal se conhecer; descobrir os gostos um do outro; 
ir conquistando aos poucos; fazer surpresas com flores, chocolates; assistir a um filme 
romântico comendo pipoca. Tudo isso é a base de um relacionamento saudável, respeito 
que culminará no desejo de aprofundá-lo até a decisão, ou não, de se casarem” (l.24-
27). 
 
 

Assim, o Namoro era apenas o pontapé inicial para a pessoa se conhecer, 

depois noivar e, por consequência, casar. 

 

b) Construção da família 

 

A família aparece nos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos como um 

modelo cultural que se organiza em torno de uma moral social e religiosa, como 

atestam os enunciados abaixo: 

 

En3T56V: “Namorar é mais romântico, consequente, sonhador. Geralmente quando se 
estar namorando pensa-se em casamento, vida a dois, companheirismo, família. É uma 
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relação serena e de muita cumplicidade. Nesse convívio dá para conhecer a pessoa 
realmente e se ela corresponde aos seus anseios” (l.13-17). 

 
En4T37V: “Porém esse jovem tenhem como indivíduo o sonho, ou pelo menos o desejo 
de um dia construir uma família, nesse contexto ‘ficar’ passa a ter um significado mais 
importante ainda. Para eles ‘ficar’ e ‘namorar’ alternadamente é uma forma de procurar 
uma pessoa para um relacionamento mais sério. Ou seja, é um período de experiência” 
(l.10-16). 

 
En4T109PV: “É hora de pôr fim nesses acontecimentos tão fúteis como ficar, que só tem 
contribuído para intensificar a inversão de valores sofrida em nossa sociedade. Porém, é 
de suma responsabilidade nossa, cooperar com a mesma, resgatando seus primórdios, 
fazendo com que os adolescentes dêem ênfase ao namoro, e em consequência do 
casamento, originando então uma sociedade fundamental” (l.17-24). 
 
En7T148PV: “O sonho de formar uma família feliz tem de estar no coração dos jovens 
que devem fazer de tudo para atingir esse objetivo, que é o plano de Deus para o ser 
humano” (l.24-27) 

 

Nesses enunciados, percebe-se que a palavra família é bastante recorrente 

nos textos, sempre associada à ideia de casamento, e encontra sua fundamentação 

na Bíblia cristã (En7T148PV). Parece que ter filhos possibilita ao casal dar 

significado a vida a dois (En4T37V) e ajuda a manter a base social (En4T109PV) e 

religiosa (En7T148PV). 

 

 

c) Autoridade do pai 

 

Nos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, a autoridade paterna é um 

dado que também pode ser inferido a partir dos enunciados abaixo: 

 

En3T42V: “Cabe aos pais somente continuar a instruir seus filhos com total dedicação 
e afeto, pois este bem estruturado em sua família optará por relacionamentos adequados, 
sendo estes namoros ou apenas um ‘ficar’ só por uma noite” (l.22-26). 

 
En5T24: “Por isso, os pais deviam fazer uma experiência e contar a seus filhos como 
era bom o tempo dos seus namoros, como suas vidas eram mais alegres. Quem sabe não 
vira moda?” (l.21-24). 

 
En2T111PV: “Para resolver esse problema que afeta esses jovens, tem que haver além 
da presença da escola, a presença dos pais ensinando, aconselhando e orientando os 
filhos que a vida sexual é de responsabilidade e compromisso e dentro do casamento” 
(l.21-30). 
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En1T151PV: “O namoro na adolescência é um pouco exaustivo, cansativo, e pode ser 
até emocionante, pois na adolescência o jovem por pensar que está apaixonado comete 
loucuras: mente para os pais, nunca dizendo aonde vai, fingindo que não quer namorar 
sério, para os pais não dizer, traga para casa, moça, tras para casa, ai o adolescente sai 
confundindo a cabeça dos pais, e a sua própria também” (l.1-7). 

 
 

No En3T42V, percebe-se, por meio do uso do verbo caber, a autoridade dos 

pais sobre os filhos pelo papel que os pais exercem: instruir os filhos e dar afeto. 

No En5T24V, o verbo “contar” revela uma ação atribuída aos pais, cuja 

responsabilidade é manter a tradição por meio de relatos orais de como a sociedade 

representava o namoro antigamente. 

No En2T11PV, os verbos ensinar, aconselhar e orientar assinalam a 

importância dos pais na educação dos seus filhos, destacando o seu papel de 

autoridade na família. 

No En1T152PV, o verbo “trazer” remete a uma prática bastante comum na 

época: o namoro em casa, sob as vistas do pai, que fazia questão de conhecer o 

pretendente da filha e mostrar que era o chefe da família. 

 

d) Virgindade  

 

Nos textos dos vestibulandos e pré-vestibulandos, a virgindade reflete um 

valor familiar e religioso, reflexo de uma moral social influenciada pelo cristianismo. 

 

En3T35V: “No caso das mulheres, é pior pois ficam com um e com outro, passa o tempo 
elas resolvem parar e casar, mas como dizem os jovens ‘Ficou Rodada’, ou seja, não 
atrai mais, ficou sem valor” (l.10-13). 
 
En3T131PV: “Muitos jovens adolescentes sofrem, e na maioria das vezes é por causa 
desse ficar, elas ficam, no momento é tudo muito bom, mais as consequências vem 
depois, por exemplo, um falatório, ficou com você depois não te procurou fingiu que 
nem te conhecia e se nos momentos que ficaram foram mais profundos, viram como uma 
gravidez indesejada ou uma doença por não ter usado o preservativo” (l.10-16). 
 
En4T95V: “A liberdade condicional que o ‘ficar’ representa dá aos jovens a chance de 
experimentar, de preparar o jovem para uma relação duradoura, entretanto, diminui o 
senso de responsabilidade” (l.12-14). 

 
En5T95V: “O regime fechado do namoro traz essa responsabilidade, porém priva o 
jovem de experimentar” (l.14-15). 

 
En2T145PV: “Ficar hoje em dia é mais para aproveitar o momento e adquirir 
experiências” (l.3-4). 
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No En3T53V, a expressão “ficou rodada” revela a carga de preconceito que a 

sociedade tem contra a mulher que tem experiência sexual com vários parceiros, o 

que possibilita deduzir que para a sociedade tem valor a mulher que é virgem. 

No En3131PV, tem-se a evidência da virgindade como valor social para a 

mulher, na medida em que a jovem que sai com muitos parceiros acaba sendo 

motivo de “falatório” na sociedade, principalmente se engravidar ou pegar alguma 

DST. 

No En4T95V, percebe-se que a virgindade parece não ser um valor para a 

pessoa do sexo masculino, uma vez que ao homem cabe “experimentar”, ou seja, 

fazer sexo para ganhar experiência e assumir o papel de macho. 

Nesse sentido, o En5T95 é categórico ao afirmar que a forma de 

relacionamento perfeita para o homem adquirir “experiência” é Ficar. 

 

e) Discurso da saúde 

 

O discurso sobre a saúde e a medicina é recorrente nos textos dos 

vestibulandos e pré-vestibulandos, que associam o ato de Ficar a doenças 

sexualmente transmissíveis e o ato de namorar a uma vida saudável, como se 

observa abaixo: 

 

En4T34V: “A questão do “ficar” parece ser bastante perigosa, a medida em que as 
pessoas buscam um relacionamento rápido, quando na maioria das vezes não conhecem 
os seus parceiros. Isso pode levá-los a problema graves como doenças sexualmente 
transmissíveis, a filhos não planejados, prostituição e até mesmo a violência” (l.17-21) 

 

En3T131PV: “Muitos jovens adolescentes sofrem, e na maioria das vezes é por causa 
desse ficar, elas ficam, no momento é tudo muito bom, mais as consequências vem 
depois, por exemplo, um falatório, ficou com você depois não te procurou fingiu que nem 
te conhecia e se nos momentos que ficaram foram mais profundos, viram como uma 
gravidez indesejada ou uma doença por não ter usado o preservativo” (l.10-16) 
 
En3T6V: “O namoro é uma relação tão saudável. Você aprende tanto; aprende a ceder, 
a amar, a entender e aceitar as pessoas e a si mesmo como são. É óbvio que há 
cobranças, brigas, raivas e chateações, mas são também (e principalmente) nessas 
situações que você cresce mais, aprende a se controlar, a se entender” (l.14-18) 
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No En4T34V, o  Ficar está associado a perigo, pois essa forma de 

relacionamento possibilita uma variação muito grande de parceiros e pode acarretar 

o surgimento de doenças, geralmente motivadas pelo sexo livre (prostituição) e pela 

falta de uso do preservativo (En3T131PV). 

No Em3T6V, observa-se o contrário: o namoro possibilita uma vida cheia de 

saúde, porque está alicerçado numa relação de carinho, afeto, amor, confiança e 

crescimento entre o casal, que obviamente também experimenta algumas 

dificuldades (brigas, chateações, raivas), mas supera tais dificuldades com a 

solidariedade entre os parceiros. 

 

f) Causa-efeito 

 

Nos textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, observa-se de forma 

constante a relação entre causa-efeito no que se refere as formas de relacionamento 

Ficar e Namorar: 

 

En2T35V: “Existem muitos casos de jovens que resolveram “só ficar”, e que estão 
sofrendo, pois em um encontro se apaixonaram, e o outro só queria se divertir, é por isso 
que ficar é perigoso, pois muitos tiram sua própria vida devido a decepção amorosa 
provocada por só “ficar” (l.6-10). 
En5T15V: “O “ficar” é bom, porém não é o suficiente para que uma pessoa alcance 
uma satisfação amorosa, não comsegue criar um vínculo mais intenso com uma pessoa  
só, e isso pode resultar num sentimento de solidão” (l.17-20) 
 
En3T97V: “Ficar, diferentemente do namoro, visa única e exclusivamente  o benefício e 
prazer próprio, deixando assim qualquer possibilidade de plena satisfação de um casal 
por terra. Resultado disso, são pessoas frustradas, desacreditadas, machucadas e 
egocêntricas” (l.16-20) 

 
En6T1V: “ficar é algo que não há sentimentos verdadeiros e que logo após a satisfação 
do ego, virá a sensação de vazio emocional”. (l.18-20) 

 
En10T1V: Acredito que as pessoas devam acreditar no namoro como relacionamento a 
dois. Valorizem mais o encontro “por acaso”, esse que acontece quando menos se espera 
e quando encontramos aquela pessoa especial, com a qual iremos vivenciar momentos 
felizes, amadurecer e trocar experiências. (l.29-34) 
 
En4T24V: “Pode ser normal conhecer várias pessoas numa mesma semana, mas é 
impossível ter intimidade, estabelecer uma  relação de confiança com elas. E é para isso 
que serve o namoro. É uma espécie de aprendizado, em que descobrimos sentimentos, 
conhecemos mais a nós mesmos e nos tornamos mais seguros com relação à vida, aos 
nossos corpos e ao que podemos ou não fazer, onde desvendamos quais são nossos 
limites” (l.13-19) 
 
En5T106PV: “é através do namoro que surge a confiança e o respeito” (l.13-14) 
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En1T109PV: “Sabe-se que namorar é mostrar interesse amoroso por outra pessoa de 
sexo oposto. A partir daí, surge um relacionamento mais sério, ou seja, haverá maior 
interação e integridade entre ambos” (l.1-4) 

 

Note-se que conforme o modelo cultural de causa e efeito de vestibulandos e 

pré-vestibulandos, as pessoas que experienciam o Ficar tornam-se solitárias, vazias 

emocionalmente, frustradas, magoadas, desacreditas e e egocêntricas, enquanto as 

pessoas que experienciam o namoro, pelo contrário, tornam-se pessoas felizes, 

maduras, confiáveis, seguras, amorosas, abertas ao diálogo, a novas descobertas e 

aprendizagens, ao autoconhecimento, inclusive dispostas até a conhecer seus 

próprios limites dentro do relacionamento afetivo-amoroso. 

Em resumo: esses modelos culturais (casamento, virgindade, autoridade do 

pai, construção da família, discurso da saúde e causa-efeito), por um lado revelam 

“esquematizações coletivas, intersubjetivas, como propriedades de grupos, à medida 

que são conhecimentos compartilhados” (FELTES, 2007, p.90), por outro, são 

maleáveis, podendo ser “construídos e reconstruídos de acordo com diferentes 

propósitos” (FELTES, 2007, p.90). 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS 

_____________________________________________   
  RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAANNDDOO  OO  EESSTTUUDDOO  DDAASS  

RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÕÕEESS  DDIISSCCUURRSSIIVVAASS  
 
 

“A língua funciona como ambiente propício de 
interação, como ambiente de expressão e cultivo e 
como meio de registro de valores culturais”. 
                 (FERRAREZZI-JR, 2008, p.238) 

 

 A ATD se configurou como uma perspectiva teórico-metodológica para a 

análise do texto empírico, explicitando, como proposto nos objetivos desta tese (Cf. 

p.17 da Introdução), as representações discursivas de Ficar e Namorar construídas 

por vestibulandos e pré-vestibulandos, por meio das seguintes operações 

semânticas: a referenciação, a predicação, a aspectualização, a localização e a 

analogia, conforme se vê abaixo: 

 

Quadro 08 – Síntese das categorias de análise 

LOCALIZAÇÃO ASPECTUALIZAÇÃO RELAÇÕES 
AFETIVO-

AMOROSAS 

REFERENTES 

ESPAÇO TEMPO 

PREDICAÇÃO 

REFERENTE VERBOS 

ANALOGIA MODELOS 
CULTURAIS 

 
 
 
 
FICAR 

 
pessoas  
jovens  
adolescentes  
parceiros 
companheiro 
moças 
rapazes 
garotas 
meninos 
ficantes  
garanhão 
garotas de 
programa 
manicaca  

 
festa 
/balada 
boate 
motel 
colégio 
⁄escola 
casa de 
show 
danceteria  
bar  
 

 
 
presente 
instantes  
semanas  
dias 
meses 
anos 
 

 
ser  
querer 
conhecer 
experimentar 
curtir  
divertir-se 
etc. 
 

 
sozinhos 
despreparados 
irresponsáveis 
imaturos 
iludidos 
descomprome-
tidos 

 
superficial 
vazio 
fútil 
efêmero 
prazeroso  
interessante  
bom 
melhor  
etc. 

 
Ficar é um 
alicerce 
 
Ficar é uma 
viagem 
... 

 
 
 
 
 
NAMORAR 

   
pessoas 
jovens 
adolescentes 
pré-
adolescentes 
moças 
rapazes 
garotos 
garotas 
companheiros 
parceiros 
casais 
pretendente 
noivo 

 
festa  
casa  
em todo 
lugar 
internet 

 
presente 
e futuro 
semanas 
meses 
anos 
a vida 
inteira 
para 
sempre 

 
ser  
conhecer 
compartilhar  
conviver  
descobrir 
aprender 
ensinar 
amar  
etc.   

 

 
  
maduras 
responsáveis 
sérias 
confiantes 
etc. 

 
duradouro 
estável 
exaustivo 
emocionante 
melhor 
bom 
construtivo 
saudável 
etc. 

 
Namorar é 
a base 
 
Namorar é 
o ponto de 
partida. 
...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
casamento 
família 
autoridade 
do pai 
virgindade 
saúde 
causa-efeito  

Fonte: Corpus de Análise 
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 Em relação à referenciação, ficou evidenciado que os sujeitos recorreram a 

referentes distintos para designar os participantes das Rds de Ficar e Namorar. Em 

sua maior parte, os sujeitos designaram e redesignaram os referentes de Ficar com 

nomes diversos: “pessoas”, “jovens”, “adolescentes”, “parceiros” e “ficantes”, 

fazendo emergir designações próprias para essa forma de relacionamento como 

“garotas de programa”, “garanhões” e “pegadores”. Já os participantes do processo 

namorar receberam outras designações como “pessoas”, “moças/garotas”, 

“rapazes/meninos”, “casal” e “companheiro” mas também designações específicas 

como “namorado” e “pretendente”, não apresentando nenhum termo pejorativo para 

designar os participantes dessa forma de relacionamento. 

 No que se refere à predicação, a maior parte dos verbos ajudam a construir 

uma representação erótica (“curtir”, “divertir-se”, “transar”, “beijar”)  e 

concomitantemente transitória (“Sair”, “despedir-se”) para Ficar e uma representação 

mais afetiva para Namorar (“conhecer”, “aprender”, “amar”) e duradoura (“casar”, 

“construir”) para Namorar. O verbo mais utilizado nos enunciados foi o verbo SER 

para caracterizar o Ficar e o Namorar. 

 Quanto à aspectualização, ficou evidenciado que os referentes do processo 

Ficar receberam, em sua maior parte, qualificações negativas como “irresponsáveis”, 

“imaturos”, “descompromissados”, enquanto os referentes do processo namorar 

receberam, em sua maioria, qualificações positivas como “confiáveis”, “maduros”, 

“sérios”, “responsáveis” e “comprometidos”, talvez essas qualificações estejam 

relacionadas com as formas sociais de ver (representar culturalmente) as duas 

formas de relacionamento: Ficar e Namorar no contexto atual. Contudo, houveram 

qualificações positivas para Ficar (“livre”, “liberal”, “moderno”) e negativas para 

Namorar (“ultrapassado”, “conservador”, “tradicional”). 

 No que tange à localização, os participantes do processo Ficar são situados, 

em sua maior parte, em espaços físicos relacionados à “festa” como “casa de show”, 

“bares” e “danceterias”, onde geralmente ocorrem as “baladas”, sendo destacados 

outros espaços físicos como a “escola/colégio”, espaço onde convergem 

adolescentes e jovens, embora surja outro espaço, inclusive próprio de adultos: o 

“motel”, relacionando o ato de Ficar com sexo. Namorar, por sua vez, ocupa outros 

espaços conforme vestibulandos e pré-vestibulandos. Pode ocorrer em “festas”, 

segundo um dos sujeitos pesquisados, mas normalmente ocorre em “casa”, no 

“ambiente familiar” ou “virtual (internet)”, evidenciando ser esse tipo de 
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relacionamento restrito a um espaço mais convencional, que não mantém 

necessariamente relação com sexo. Do ponto de vista temporal, Ficar é 

representado como um ato “passageiro”, “efêmero”, “transitório”, que pode ocorrer 

em “segundos”, “dias”, “meses” e “anos”, no tempo “presente”, mas sempre chega 

ao fim, enquanto Namorar, pelo contrário, é “duradouro” e “estável”, podendo durar 

“meses” e “anos”, apresentando a mesma relatividade temporal que Ficar, mas com 

uma projeção para o “futuro”, podendo durar a “vida inteira”, como defendem alguns 

sujeitos pesquisados. 

No tocante à analogia, evidenciou-se o uso de diversos tipos de metáforas  

para Ficar e para Namorar (metáforas de restauração, metáforas de percurso, 

metáforas criativas e metáforas naturais). As metáforas utilizadas para Namorar 

apresentaram um tom positivo (“O namoro é o alicerce para o casamento-

En2T115PV”), evidenciando a liberdade que essa forma de relacionamento pode 

trazer, ainda que se trate de uma relação a dois de cunho tradicional. Já as 

metáforas utilizadas para Ficar apresentaram, as vezes, um tom negativo (“Ficar é 

uma onda”), destacando a transitoriedade e a superficialidade, características dessa 

forma de relacionamento na atualidade, refletindo ambas as formas de 

relacionamento as representações construídas pela cultura (FELTES, 2007). 

 Em se tratando dos aspectos cognitivos dos textos, vestibulandos e pré-

vestibulandos praticamente ativaram os mesmos frames para Ficar e, é claro, de 

forma aleatória, construindo, na maior parte dos textos, uma representação negativa 

dessa forma de relacionamento, exceto alguns sujeitos que, por meio dos frames 

evocados, apresentaram a outra face de Ficar: é “moderno”, “liberal”, “livre”, 

“vantajoso” e reflete os novos tempos. Já os frames ativados para Namorar 

confirmam uma representação positiva para essa forma de relacionamento, uma vez 

que se configura em uma forma tradicional, que reflete o modo de viver de uma 

cultura assentada na linearidade das relações afetivas: namoro, noivado, 

casamento, família. No entanto, menos de 1% dos sujeitos pesquisados ativaram 

frames que consideram o processo Namorar como “ultrapassado” e “desvantajoso” 

não refletindo os novos tempos e as novas formas de relacionamento a dois. 

 Por último, pode-se, como proposto no segundo objetivo desta pesquisa 

(Cf.p.17 da Introdução), inferir dos textos produzidos por vestibulandos e pré-

vestibulandos alguns modelos culturais como os do casamento, da construção da 

família, da virgindade, da autoridade do pai, da saúde e de causa-efeito, reflexos 



160 

 

evidentemente de uma cultura assentada sobre a influência da religião ocidental, 

particularmente do catolicismo cristão. 

 Isso posto, convém agora perguntar: quais as implicações desses achados 

para a ATD e para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa?  

 A ATD pode ampliar os estudos teóricos e as análises empíricas sobre as 

representações discursivas construídas em instituições educacionais diversas: 

religiosas, sociais, políticas. acadêmicas etc., e contribuir efetivamente para uma 

compreensão dos fenômenos discursivos (oralidade e/ou escrita), quer seja em nível 

proposicional, quer seja em nível textual, em qualquer gênero de texto. Pode, 

inclusive, estabelecer interfaces com outras disciplinas de áreas afins, se for o caso, 

com vistas a uma compreensão mais global da temática em questão. Algumas 

categorias semânticas para a análise do texto empírico já foram propostas nesta 

tese (Cf. p. 50); outras poderão ser incorporadas, ou ainda repensadas, a luz dos 

novos contextos sociodiscursivos. 

Hoje, os estudiosos da linguagem concordam que o ponto de partida e de 

chegada do estudo da língua portuguesa é a produção textual (GERALDI, 1997; 

TRAVAGLIA, 2002; ANTUNES, 2003), por ser uma atividade que possibilita o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à participação ativa do 

aprendiz da língua na escola e no contexto social. Daí por que discutir sobre a 

produção de texto em sala de aula, com destaque para o papel do professor de 

língua portuguesa, constitui-se em uma necessidade, uma vez que a produção de 

texto está ancorada nas situações reais de interação nas quais os sujeitos fazem 

uso da linguagem, seja na modalidade oral, seja na modalidade escrita. 

Quando se produz um texto, o falante/escritor assume um lugar 

historicamente determinado, cujas marcas linguísticas revelam suas formações 

discursivas e ideológicas, suas representações e intenções e, ainda, o seu repertório 

linguístico. Na produção de textos, “o sujeito articula, aqui e agora, um ponto de vista 

sobre o mundo que, vinculado a uma certa formação discursiva, dela não é 

decorrência mecânica” (GERALDI,  1997, p.136). O que determina a produção de 

um texto é a situação sociocomunicativa exigida pela prática social de linguagem, 

pois quem produz um texto, assim o faz para um interlocutor (interno ou externo), 

movido por um contexto, uma vez que “toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que se 
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dirige para alguém [...] a palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” 

(BAKHTIN, 1992, p. 113). 

No uso oral da língua, o interlocutor se apresenta de forma real ao locutor, 

uma vez que há interação face a face, possibilitando o diálogo entre os participantes, 

mas este também está presente no uso da língua escrita, apesar de o sujeito com 

quem interagimos no ato da escrita não esteja presente na situação de produção 

textual. Na verdade, “a escrita, pelo fato de não requerer a presença simultânea dos 

interlocutores em interação, não deixa de ser um exercício de faculdade da 

linguagem” (ANTUNES, 2003, p. 46). 

Nesse sentido, o dialogismo é inerente à atividade de produção textual, quer 

na oralidade, quer na escrita, possibilitando produzir-se um discurso para o outro, a 

fim de estabelecer um elo de comunicação por meio da linguagem em uso. É na 

prática de linguagem que os sujeitos vão se constituindo, já que “pela língua 

afirmamos: temos um território; não somos sem pátria. Pela língua, enfim, 

recobramos uma identidade” (ANTUNES, 2009, p. 23). Tudo isso se manifesta no 

texto, por meio dos gêneros textuais, tipos relativamente estáveis de enunciados, 

caracterizados pelo conteúdo temático, pela estrutura composicional e pelo estilo 

(BAKHTIN, 2003) e que se manifestam na oralidade e na escrita. 

Em se tratando dos gêneros escritos, convém destacar o artigo de opinião, 

objeto de estudo desta tese, por ser um texto que se fundamenta na opinião do autor 

sobre um determinado tema da atualidade, geralmente de cunho social, político e 

cultural, que apresenta uma sequência argumentativa (ADAM, 2008b). Nesse 

gênero, exige-se do produtor/autor uma série de técnicas e/ou estratégias 

argumentativas, a saber: debater o assunto em questão, utilizar argumentos fortes, 

com vistas a convencer o outro acerca de uma determinada ideia (PERELMAN, 

2002), “influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um processo de 

argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo produtor e de 

refutação de possíveis opiniões divergentes” (BRAKLING, 2002, p. 226). 

Por um lado, o artigo de opinião se constitui em um texto no qual a 

dialogicidade e a alteridade se evidenciam no processo de produção, uma vez que 

“não é possível escrever um texto no gênero se não se conseguir colocar-se no 

lugar do outro, antecipando suas posições para poder refutá-las – negociando ou 

não com ele –, na direção de influenciá-lo e de transformar sua opinião, seus 

valores” (BRAKLING, 2002, p. 227). Por outro, requer a utilização de uma linguagem 
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formal, capaz de assegurar a objetividade e/ou cientificidade do texto que, conforme 

as regras do gênero, também leva a assinatura do autor, que geralmente assume 

uma responsabilidade enunciativa. 

A produção do texto, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

de Língua Portuguesa do ensino básico, está situada no eixo 

USO�REFLEXÃO�USO, ou seja, reflete a dinâmica da interação social: é a partir 

dos usos reais da língua que se pode fazer uma reflexão sobre sua estrutura e 

funcionamento no meio social onde ela é empregada e, com base nisso, possibilitar 

a compreensão e novos questionamentos sobre os seus usos, uma vez que “quanto 

mais dominamos as possibilidades de uso da língua, mais nos aproximamos da 

eficácia comunicativa estabelecida como norma ou a sua transgressão, denominada 

estilo” (BRASIL, 1999, p. 143). 

Dessa forma, a competência discursiva se mostra como horizonte de sentido 

para o aprendiz da língua. Por isso, não se aceita mais, nos dias atuais, uma prática 

voltada para a produção da redação escolar, desvinculada de uma situação 

sociocomunicativa e utilizada apenas como pretexto para impor uma nota 

classificatória e/ou eliminatória do professor de português. Pelo contrário, entende-

se que a produção de texto deve ser desenvolvida a partir das situações 

sociocomunicativas reais dos alunos e com vistas ao domínio das estratégias de 

escrita, tão necessárias à participação efetiva no mundo letrado. 

Nesse sentido é que se compreende o trabalho com os diversos gêneros de 

texto, pois é o contato com os gêneros que circulam socialmente e fazem parte do 

dia a dia do aluno que o aprendiz da língua vai, paulatinamente, aprendendo a 

reconhecer a sua estrutura, o conteúdo temático e o estilo que caracterizam cada 

gênero em particular e, a partir daí, interagir com o outro nas diversas instâncias 

sociocomunicativas, quer na oralidade, quer na escrita. De acordo com Dell’Isola 

(2007, p. 19), as práticas didático-pedagógicas de língua portuguesa “precisam 

considerar a heterogeneidade de textos existentes em nossa sociedade e levar em 

conta a necessidade de tornar nossos alunos proficientes leitores e produtores de 

textos”. 

 Por isso, o trabalho com gêneros diversos possibilita a percepção da 

heterogeneidade de linguagens que perpassa os diversos discursos sociais, 

desenvolvendo competências e habilidades necessárias a uma participação efetiva 

do aluno na escola e na vida social. Dentre essas competências, está a de perceber 
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a língua portuguesa como representação simbólica de experiências humanas, haja 

vista que “a linguagem verbal representa a experiência do ser humano na vida 

social, sendo que essa não é uniforme” (BRASIL, 1999, p. 142). 

 Construir representações requer do interlocutor (produtor de texto) uma série 

de competências, habilidades e estratégias para (re)construir a realidade por meio 

do texto/discurso (oral/escrito). Sabe-se que quem produz um texto/discurso 

(falante/escritor), o produz para alguém (ouvinte/leitor) e assim o faz com base em 

um co(n) texto e a partir de determinadas intenções, considerando suas experiências 

pessoais, sociais, psicológicas, culturais etc., com vistas à comunicação e/ou 

interação social. 

 Então, é sob esse prisma da linguagem como representativa da experiência 

humana que esta pesquisa foi desenvolvida, considerando os sujeitos que atuaram 

discursivamente na construção das diversas representações do real, a partir do lugar 

sócio-histórico e ideológico onde estavam inseridos e de seus conhecimentos 

linguísticos e enciclopédicos sobre a realidade, adquiridos no ambiente familiar ou 

escolar, mediados pelo professor. 

 Na construção dessas representações discursivas, o que se observou foi que 

as Rds são diferentes, porque elas expressam situações históricas e ideológicas 

diversas. São tais situações que vão condicionar a mudança no discurso e ajudar a 

ressignificar as representações discursivas.  

É, pois, o contexto interacional que se estabelece entre os alunos que vai, por 

assim dizer, condicionar a mudança das Rds, pois ele possibilita o jogo 

argumentativo, com vistas à persuasão do outro, que também pode contra-

argumentar e defender o seu ponto de vista e, por consequência, ajudar a 

(re)significar a Rd construída, cabendo ao professor um papel muito importante, pois 

ele não se comporta mais como o “dono do discurso” e a autoridade máxima em 

sala de aula, mantendo uma relação assimétrica com o alunos, mas nesses tempos 

de novas tecnologias, o professor precisa se reconhecer como aquele que está num 

processo de ensino e aprendizagem, isto é, aberto a ensinar e também a aprender, 

sem querer ser o dono da verdade e o poder absoluto em sala de aula. 

Mais do que expor o conteúdo sistematizado do Livro Didático de Português 

(LDP), seguindo as orientações didático-pedagógicas e os princípios relativos ao 

ensino e à aprendizagem, do Ministério da Educação, das Diretrizes Nacionais de 

Educação e de outros regulamentos de caráter educativo, o professor precisa buscar 
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novos conhecimentos, novos horizontes teóricos e metodológicos capazes de: 

transformar a sala de aula em um ambiente onde há simetria na relação professor e 

aluno; promover a discussão sobre temas relativos à vida do aluno e à realidade 

social; e possibilitar ainda que o aluno fale, participe, comente, intervenha, leia, 

apresente o seu ponto de vista de forma democrática e produza textos de gêneros 

diversos. Como diz Prestes (2001, p. 16-17), o “professor deve repensar seu 

trabalho com a leitura e a produção de textos, desenvolvendo-as de maneira 

integrada e estimulando os alunos a serem efetivamente coparticipantes nesse 

processo”. 

Para desenvolver esse trabalho com a leitura e a produção textual, o 

professor precisa buscar uma formação continuada, seja através de cursos 

promovidos pelo MEC, seja através de cursos de pós-graduação realizados pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de atualizar e ampliar seus 

conhecimentos, desenvolver o senso crítico e o espírito de pesquisador, de cientista 

da linguagem, pois “o professor pesquisador não se vê apenas como um usuário de 

conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas se propõe também a 

produzir” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 46). 

Nessa perspectiva, a sala de aula pode servir como lócus de pesquisa, como 

o lugar onde o professor-pesquisador diagnostica problemas de uso da linguagem, 

elabora questões de pesquisa e envereda pelo universo da investigação, a fim de 

encontrar respostas, ainda que provisórias, para as questões de linguagem. Assim, 

é possível mudar a imagem do professor: de professor autoritário para mediador do 

conhecimento. 

Então, pode-se afirmar com Dell’Isola (2007, p. 25) que “os professores 

devem promover oportunidades para um aprendizado igualitário com vistas a vários 

letramentos que levam os aprendizes a compreensões de como funcionam os textos 

nas sociedades”. Isso inclui não só o domínio dos gêneros que circulam socialmente 

mas também a apropriação do sistema de escrita, de suas regras de funcionamento 

e, sobretudo, das diversas práticas de letramento. Só assim, as Rds poderão ser 

(re)significadas dialeticamente e se constituir em versões da realidade histórica e 

cultural do aluno, ainda que sejam de forma parcial e seletiva. 
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ANEXO A- ENUNCIADOS EXTRAÍDOS DE TEXTOS DE VESTIBULANDOS DO 
PSV⁄2008 DA UFRN 

 

En1T1V: “Hoje, as pessoas ‘ficam’ com um, com outro, e no final percebem que estão sozinhas [...] 
porque no “ficar” não há compromisso, assim como sentimento ou envolvimento” (l.1-5) 
 
En2T1V: “No namoro a história é bem diferente, pois é um relacionamento sério e estável, no qual os 
sentimentos são mais verdadeiros e significativos”.(l.5-6) 
 
En3T1V: “Com certeza, o namoro é uma forma de relacionamento mais saudável e construtivo”.(l.7-
8) 
 
En4T1V: “E o que se vê hoje? Jovens banalizando o beijo, o toque, o carinho, quando vão às festas 
em busca de casos passageiros somente para satisfazer seu ego e aumentar sua auto-estima”.(9-12) 
 
En5T1V: “Se as pessoas pararem para pensar, verão que não serão menos atraentes ou interessantes 
se não ficarem com várias pessoas em uma noite, ou simplesmente ficar com alguém na festa”.(15-18) 
 
En6T1V: “ficar é algo que não há sentimentos verdadeiros e que logo após a satisfação do ego, virá 
a sensação de vazio emocional”. (l.18-20) 
 
En7T1V: “Quando duas pessoas, despropositadamente se conhecem, assim, ao acaso e se tornam 
amigos, e quando acabam namorando elas vivenciaram uma oportunidade única: conhecer o 
outro”.(l.21-24) 
 
En8T1V: “No namoro há sentimento e envolvimento e logo também haverá confiança e 
respeito”.(l.24-25) 
 
En9T1V: “De fato, é um relacionamento sério que pode assustar alguns, porém provoca sensações e 
experiências a dois que nenhuma ‘ficada’ proporcionaria”.(l.25-28) 
 

En10T1V: Acredito que as pessoas devam acreditar no namoro como relacionamento a dois. 
Valorizem mais o encontro “por acaso”, esse que acontece quando menos se espera e quando 
encontramos aquela pessoa especial, com a qual iremos vivenciar momentos felizes, amadurecer e 
trocar experiências. (l.29-34) 
 
En1T2V: “Nos tempos hodiernos, a moda é o ficar” (l.1) 
 
En2T2V: “Para mim, o melhor é namorar e ao mesmo tempo ficar” (l.1-2) 
 
En3T2V: “As pessoas mais antigas condenam o “ficar”, mas elas não se lembram que para uma 
pessoa vim a namorar antes tem que ficar para saber se é realmente aquela pessoa que você quer se 
entregar, se apaixonar, de namorar ou até de casar” (l.2-5) 
 
En4T2V: “O termo ficar de certo modo tem as suas vantagens do tipo: descompromisso, liberdade, 
principalmente liberdade é o que todos nós jovens queremos” (l.6-7) 
 
En5T2V: “Existem aquelas pessoas que apostam muito no namoro, dizem que é uma coisa mais séria, 
com compromisso e as vezes ajudam a mudar totalmente e passam a fazer coisas que antes não faziam 
e também criam mais responsabilidade” (l.8-11) 
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En6T2V: “Eu confesso que eu não sei qual dos dois é o melhor se é “namorar ou ficar” Ambos 
possuem suas vantagens e desvantagens, mas o bom mesmo é fazer os dois ao mesmo tempo” (l.12-
14). 
 
En1T3V: “O “ficar” é algo momentâneo, que nem sempre inclui sentimento. As vezes é por puro 
desejo de se conquistar alguém” (l.3-4) 
 
En2T3V: “O namoro, apesar de muitos dizerem que é algo passageiro, implica, quando os dois se 
gostam na mesma intensidade, em uma relação de confiança, afeto e compreensão mútua. Talvez por 
isso tantas moças e rapazes tenham medo do namoro”. (l.5-7) 
 
En3T3V: “A verdade é que não existe receita para saber se o certo é “ficar” ou namorar: cada 
pessoa deve satisfazer da forma que achar mais convencional a si; ou pode não querer um 
compromisso tão cedo, ou encontrar alguém especial e os dois terem um relacionamento um pouco 
mais responsável” (l.12-16) 
 
En1T4V: “Há muito tempo atrás em matéria de relacionamento o caminho era linear: o pretendente 
ia à casa da moça, falava com o pai da mesma, pedia em namoro, tornavam-se noivos e em poucos 
meses já estavam se casando. Era assim não tinha muitas escolhas, principalmente para a mulher” 
(l.1-5) 
 
En2T4V: “Atualmente as coisas mudaram. Vai-se à festas de jovens e estes procuram um par para 
passar apenas aquela noite. Esse é o famoso “ficar”, o terror dos pais conservadores” (l.5-6) 
 
En3T4V: “Eles “ficam” naquele momento; ao final da Festa se despedem e cada um toma o seu 
rumo, eventualmente trocam telefones.(l.8-10) 
 
En4T4V: “Há alguns, porém que são adeptos do namoro. Estes procuram, à partir de uma “ficada”, 
um relacionamento mais estável e duradouro que envolva fidelidade e respeito mútuo” (l.11-13) 
 
En5T4V: “Vale ressaltar, porém, que não há no namoro uma relação intrínseca com o casamento, 
isto é, quem namora não quer necessariamente casar” (l.13-15) 
. 
En6T4V: “As duas formas de relacionamento tem vantagens e desvantagens. A “ficada” é boa para a 
curtição, conhecer gente nova em pouco tempo- se é que nesse espaço de tempo dá para conhecer 
alguém- contudo é mais fácil de se magoar nessa efêmera relação. Já o namoro, mais sossegado, é 
também mais seguro para o coração. Ai, sim, existe a possibilidade de conhecer mais profundamente 
outras pessoas, além de amadurecer bastante os dois parceiros” (l.20-26). 
 
En7T4V: “Para que uma relação verdadeira seja realmente construída é necessário  conhecimento 
profundo, fidelidade e companheirismo, e isso só será alcançado com uma relação mais estável. Cabe 
a você, então, fazer a decisão: é namoro ou ficada?” (l.27-30). 
 
En1T5V: “Na moda atual do ficar separam-se aqueles adeptos do namoro, os que aderira totalmente 
à moda do ficar e os que conciliam as duas coisas” (l.4-6) 
 
En2T5V: “Bem, o ficar é o mais flexível dentre as opções, já que possui muitas variações, 
principalmente de duração: podendo durar o tempo de um beijo ou várias semanas, podendo até 
originar um namoro” (l.8-11) 
  
En3T5V: “[...]esse tipo de relação não pode bem ser considerado uma relação a dois, visto que, na 
maioria das vezes não há uma maior intimidade (sentimental) entre os “ficantes”. Podendo-se 
analisar o ficar apenas como o momento em que ocorre o encontro de duas pessoas que buscam seu 
prazer individual, sem maiores interesses no outro” (l.11-16) 
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En4T5V: Sendo assim, o namoro seria a opção escolhida para aqueles que realmente buscam um 
relacionamento a dois. Pois, neste caso, trata-se de duas pessoas dispostas a dar e receber carinho, 
afeto, atenção e amparo. Consequentemente resultando em maiores responsabilidades para com o 
outro como telefonemas, presentes e comemorações em datas importantes. Dessa forma o casal 
promove um maior respeito e confiança um no outro” (l.17-24) 
 
En5T5V: “Apesar do advento do ficar o namoro não perdeu sua importância na sociedade, pois 
haverão sempre aqueles dispostos a compartilhar suas alegrias com alguém de quem se gosta” (l.29-
32) 
 
En1T6V: É comum você ouvir um jovem dizendo que “ficou” com alguém ou que “pegou” várias 
numa festa. Tais termos referem-se à nova forma encontrada pela sociedade contemporânea para se 
relacionar: a ausência de compromisso” (l.1-4) 
 
En2T6V: “Mas há que milite fervorosamente pelos “ficantes”. A mídia, por exemplo, nos insere 
mensagens do tipo: “só quero ficar, não quero namorar”, induzindo, de certa maneira, às pessoas 
considerarem o fato de um garoto “ficar” com dezenas de garotas numa festa, como sendo normal” 
(l.6-10) 
 
En3T6V: “O namoro é uma relação tão saudável. Você aprende tanto; aprende a ceder, a amar, a 
entender e aceitar as pessoas e a si mesmo como são. É óbvio que há cobranças, brigas, raivas e 
chateações, mas são também (e principalmente) nessas situações que você cresce mais, aprende a se 
controlar, a se entender” (l.14-18) 
 
En4T6V: “Responsabilizo o “ficar” pela decadência da instituição denominada casamento, cansados 
de ouvir que só pensam em “ficar” agora os jovens acham que casando em pouco tempo de 
“relacionamento” conseguirão fugir desse estereótipo e, acabam encontrando outro problema: vêem 
que em poucos meses o “amor” acaba, se separam e só aumentam a visão que a ausência de 
compromisso é a melhor alternativa” (l.21-27) 
 
En5T6V: “Não adianta vestir máscaras e defender o ficar, porque no fundo, mesmo aqueles que se 
dizem contra o compromisso são os que mais sonham encontrar uma pessoa para construir um 
relacionamento sério” (l.30-33) 
 
En6T6V: “O ser humano não consegue viver na solidão que, é a realidade dos “pegadores”: nas 
festas estão com todas, mas é na hora que precisam de um ombro para chorar, de alguém para 
compreender, para conversar, com quem eles estão?” (l.33-36) 
 
En7T6V: “Tirem suas máscaras, homens e mulheres, garotos e garotas, não temam demonstrar o 
mais belo sentimento: o amor. Namorem, se conheçam, curtam a vida junto de quem mereça” (l.37-
40) 
 
En8T6V: “O que você acha que mais te acrescentará: beijar vários (as) que nem o nome você 
pergunta, ou conhecer uma pessoa especial, se descobrir, aprender e ensinar? Esta resposta é sua, 
mas eu “não quero ficar, só quero namorar” (l.40-43) 
 
En1T7V: “A questão de “ficar” ou namorar, é uma forma de expressão de seus sentimentos, porém 
um mais intenso que o outro” (l.3-4) 
 
En2T7V: “Namorar requer mais dedicação, pois implica maior seriedade, e na maioria das vezes só 
acontece quando ambos querem, determinando um maior grau de responsabilidade e maturidade” 
(l.4-7) 
 
En3T7V: ““Ficar” seria beijar, se entregar, mas por aquele determinado instante em que os dois 
querem” (l.7-8) 
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En4T7V: “boa parte das jovens, não se valorizam, e entregam-se por instantes, cabendo isso também 
aos meninos, que iniciam precocemente sua vida sexual, muitas vezes com garotas de programa ou 
até mesmo com garotas que prestam o “papel” (l.13-16) 
 
En5T7V: “O jovem pode “ficar”, mas seria interessante atenção, uma escolha da pessoa certa, que 
haja com sinceridade em atos e palavras, que possa partir posteriormente para um namoro mais sério 
desenvolvendo uma participação para um início de uma família, consolidando valores morais e 
adaptando uma conquista na sociedade: respeito” (l.20-24) 
 
En1T8V: “O ato de “ficar” representa grande banalização dos sentimentos amorosos, pois está 
disassociado ao sentimento, ao gostar. É apenas uma atracão carnal, um impulso momentâneo, que 
cessa ao acabar a noite ou mêsmo a festa. Não exige, não cobra, é de maneira geral melhor visto 
pelos jovens, dada a maior facilidade do ato, que promove saciação da vontade carnal momentânea” 
(l.10-14) 
 
En2T8V: “Já o “namorar”, representa uma elevação do sentimento, está além da atração carnal, é a 
união da harmonia física com a espiritual do casal, exige respeito, compreensão, doação, 
abstinências, amizade entre o casal, é o não se anular em prol do outro, porém entrar em acordo em 
metade das vontades de cada um para que ambos fiquem felizes e completos de modo geral” (l.15-20) 
 
En3T8V: “Portanto, é essencialmente importante que essa banalização seja destruída, para que 
nossa sociedade possa desfrutar de sentimentos verdadeiros não só os amorosos, como os das demais 
origens. E que a escolha pelo namoro prevaleça, já que é uma linda forma de demonstrar e 
presentificar os sentimentos entre as pessoas que estão se relacionando” (l.21-26) 
 
En1T9V: “Atualmente, especialmente no meio dos jovens, muito se tem ouvido do “ficar”. Algo que 
talvez não soe bem aos ouvidos dos mais velhos, mas que faz parte do cotidiano de muitos e chega 
batendo de frente com um outro tipo de relaciona- mento, o namoro” (l.1-6) 
 
En2T9V: “Ficar não exige responsabilidades, é coisa do momento, passageira; verdadeiramente é 
um poço raso, uma interação meramente física, prova disso é  que muitos “ficantes” não sabem nem 
o nome do parceiro com quem ficou” (l.7-11) 
 
En3T9V: “O namoro é algo que pretende ser mais racional; Nesse tipo de relação envolve muito 
mais que atração física, tem afeto, carinho, preocupações, amizade, além de, é claro, as descobertas e 
o prazer” (l.12-16). 
 
En4T9V: “Quem acha que aproveita muito mais ficando, está enganado. No namoro é que se 
aproveita as coisas boas da vida, podendo ter os mesmos prazeres que o “ficante” tem, só que de 
forma mais intensa e duradoura. Além de ter sempre alguém do lado para as mais diversas situações 
da vida” (l.17-23) 
 
En5T9V: “Portanto, namore muito!” (l.23) 
 
En1T10V: “Hoje em dia paira pelo mundo um novo desígnio para relacionamento a dois, a palavra 
“ficar”. Mas, o que é ficar?” (l.1-3) 
 
En2T10V: “Ficar é conhecer uma pessoa e ter um relacionamento sem compromisso e que possui 
curta duração, talvez, até, ambos nunca mais se falem, é uma relação momentânea” (l.4-6) 
 
En3T10V: “Porém, existe também no mundo uma forma de relação bem antiga, o namoro. Neste as 
pessoas vão aos poucos se conhecendo, se apaixonado, se “curtindo”. E é aí que está a magia, pois 
quando se passa a namorar, há um certo comprometimento entre as pessoas, há um maior respeito, 
um maior carinho” (l.7-13) 
 



176 

 

En4T10V: “[...]diferentemente de quando simplesmente se “fica”, porque nesse caso, já que não há 
uma maior seriedade, as pessoas vão se relacionando com várias outras ao mesmo tempo, deixando 
de lado valores e sentimentos, que estão cada vez mais se perdendo no mundo, como o amor, o 
carinho, a atenção, o respeito” (l.13-19). 
 
En5T10V: “Caso as pessoas optem apenas pelo relacionamento “ficar”, onde vai chegar a estrutura 
familiar, já tão debilitada ? como iremos construir aquele lugarzinho aconchegante, cheio de amor e 
amizade, se nem ao menos saberemos se vai haver um reencontro?” (l.20-24) 
 
En6T10V: “Pois é, as pessoas dia após dia distanciam-se mais umas das outras. “Ficando” 
procuram apenas atributos físicos, deixando de lado valores realmente importantes, os valores 
interiores, psicológicos que cada um de nós possui e que devem ser levados em consideração para a 
construção de um mundo melhor com pessoas melhores” (l.25-31) 
 
En7T10V: “Em uma relação mais séria, um namoro, muito se aprende e muito se ensina e isso só é 
possível se cada um de nós dermos mais importância ao ser humano, com suas qualidades e defeitos, 
mas para isso é necessário que as pessoas se conheçam e apenas “ficando” torna-se muito difícil 
conhecer alguém no que de melhor ela possui” (l.32-38) 
 
En1T11V: “Na sociedade atual tudo é muito corrido, por este motivo as pessoas não se preocupam 
em dividir seus problemas, suas alegrias, e acham que é mais prático “ficar” com um hoje, e outro 
amanhã. Isso tornou-se tão comum que se alguém começa a namorar sério já pode até se tornar 
piadinha dentro da turma” (l.1-7) 
 
En2T11V: “O ser humano necessita do outro, conviver com o outro, não só por um momento; 
questão de minutos ou horas, mas uma pessoa que esteja ali presente nos momentos difíceis e também 
nos bons momentos. Mas, tudo tem seu tempo, se “ficar” é bom, namorar é  bem melhor” (l.8-13) 
 
En3T11V: “Portanto, eu acho que as pessoas hoje em dia sentem medo de entrar em um 
relacionamento mais sério, por este motivo preferem “ficar” (l.14-16). 
 
En1T12V: “Nos dias atuais percebe-se cada vez mais o número de casais sem compromisso. Isso se 
deve ao fato dos  jovens não quererem responsabilidades e o meio que eles encontraram para isso foi 
o “ficar” (l.1-4) 
 
En2T12V: “Ficar é ter uma das melhores coisas em suas mãos, no caso um parceiro, e não se 
preocupar com as responsabilidades, que namorados normalmente teriam” (l.5-7) 
 
En3T12V: “Até que ponto é melhor ficar? Essa prática se vê muito em meio aos adolescentes, pois 
estão num período em que os hormônios tornam-se mais ativos. [...] torna se vulgar para uns e até 
orgulhosa para outros” (l.9-12) 
 
En4T12V: “Essa fase de “ficar” para muitos é passageira, pois logo chegam a idade adulta e 
passam a refletir sobre os valores de namorar com o intuito de casar e construir uma família” (l.13-
15) 
 
En5T12V: “Por isso “ficar” é bom, mas por um curto período da vida” (l.16) 
 
En6T12V: “Então nada melhor que um namoro sério, que haja confiança mútua. E mesmo que, por 
qualquer motivo, o namoro não leve ao casamento ele ainda é melhor que “ficar” (l.17-19). 
 
En1T13V: “Boa era a época em que ainda existia o namoro”[...] Ah! A troca de olhares, aquele 
pouquinho de “Amor Platônico” que faz agente ficar pensando no nosso amor o dia inteiro. Não 
sabíamos se daria em casamento ou não, mas era bom ter o amor correspondido de maneira tão forte, 
passear no fim de tarde, tomar sorvete juntos, ir ao cinema” (l.1-6) 
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En2T13V: “Sem sombra de dúvida namorar é melhor. É mais romântico, prazeroso” (l.1-2). 
 
En3T13V: “O namoro é quando há descoberta, um aproveitamento máximo de paixão que faz o 
coração bater acelerado” (l.6-7) 
 
En4T13V: “Olha! Muitos casais gostariam de voltar à época do namoro ou de tornar cada dia de 
casamento um dia de namoro” (l.7-9) 
 
En5T13V: “Estou falando dessa moda de “ficar”, sai, pega e beija, faz algo mais e acaba, 
praticamente um ato promíscuo que mostra como estamos perdendo nossa dignidade como sociedade, 
como pessoa” (l.13-15) 
 
En6T13V: “Entre namorar e “ficar”, o melhor é namorar, dá mais gosto! (l.18). 
 
En1T14V: “Na sociedade contemporânea em que vivemos hoje é bem normal escutarmos a palavra 
ficar, essa palavra da uma idéia de irresponsabilidade quando se fala  de um casal, pois nehum dos 
dois da satisfação um ao outro, tanto o homem  como a mulher podem ficar com outras pessoas, da 
uma idéia de infidelidade no relacionamento” (l.1-8) 
 
En2T14V: “Em um relacionamento a dois é sempre bom quando um pode contar com o outro, dividir 
os problemas, compartilhar momentos de alegria” (l.11-14). 
 
En3T14V: “Então o melhor é namorar e viver o relacionamento responsável” (l.18-19). 
 
En1T15V: “Na sociedade em que vivemos existem várias formas de duas pessoas se relacionarem. 
Namorar e “Ficar” são duas de algumas dessas maneiras de relacionamento, sendo a primeira 
maneira um pouco mais séria que a segunda” (l.1-5) 
 
En2T15V: “O namoro compreende numa relação mais séria que o “ficar”, pois se trata da união de 
duas pessoas que se gostam muito” (l.8-10) 
 
En3T15V: “o ficar não se trata de uma relação muito séria, uma vez que pode-se acabar a qualquer 
momento” (l.10-11) 
 
En4T15V: “Num namoro o casal tanto pode sair junto como também separado, cada um com sua 
vida, ligados somente pelos laços de amor e fidelidade” (l.14-17) 
 
En5T15V: “O “ficar” é bom, porém não é o suficiente para que uma pessoa alcance uma satisfação 
amorosa, não comsegue criar um vínculo mais intenso com uma pessoa  só, e isso pode resultar num 
sentimento de solidão” (l.17-20) 
 
En6T15V: “Assim, vejo que é preferível namorar a “ficar”, uma vez que namorando você “fica” com 
a pessoa que gosta por muito mais tempo, tempo este que pode ser para sempre ou só por uma 
semana, dependendo somente do amor existente entre o casal” (l.21-25) 
 
En1T16V: “Os pré-adolescentes preferem o “ficar” por ser o símbolo da juventude e da 
modernidade, e como eles acompanham todo o lançamento de tecnologias, aderem também o 
“lançamento” dos relacionamentos que é “ficar”. Nessa idade eles não tem muita seriedade, e não 
querem o compromisso, sendo “ficar” a melhor opção” (l.3-7) 
 
En2T16V: “Para os adolescentes e mais “grandinhos”, o ficar também predomina, mas o namoro 
ganha espaço. Nesta fase o jovem prefere optar pela qualidade, e não pela quantidade de pessoas que 
ela tem o relacionamento, acabando por namorar, sendo assim mais sérios, de mais seriedade e não 
tão fúteis” (l.9-14). 
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En3T16V: “Na faixa etária dos 20 anos para cima, os “adultos” mas ainda jovens optam por 
namorar e, consequentemente, o “casar”. Nesta idade, as pessoas acabam por já ter toda a sua 
maturidade e querem constituir família, sendo o casar a melhor forma para isso” (15-19). 
 
En1T17V: “O que é melhor, ficar ou namorar? Passageiro ou duradouro? Gostar ou amar? Um elo 
fraco ou um elo forte? Para responder qual o melhor vamos avaliar cada um” (l.1-4) 
 
En2T17V: “Ficar é assim, você experimenta como seria uma relação entre homem e mulher. Você 
fica, você gosta. Novas sensações, novas descobertas. E pode ficar com alguém que nunca esperasse, 
ou alguém que você pensa que não daria certo ir para uma relação mais íntima” (l.6-10) 
 
En3T17V: “Mas no fundo todos nós observamos que ficar é uma relação pequena” (l.12-13) 
 
En4T17V: “Ficar é apenas algo passageiro, não há o verdadeiro amor, é uma relação de elo fraco” 
(l17-18) 
 
En5T17V: “Quando evolui para esse tipo de namoro ai sim encontra-se o amor e  transforma toda 
relação em algo muito maior” (l.19-20) 
 
 
En6T17V: “Devemos assim ficar quando se quiser experimentar mas namorar quando encontrar uma 
pessoa a qual seus corações batam na mesma velocidade, no mesmo ritmo, da mesma forma” (l.21-
24). 
 
En1T18V: “Por mais que os jovens sempre comentem depois das festas o número de pessoas com 
quem ficaram e achem isso algo bom, há após isso, um sentimento que nasce em alguns junto com 
uma pergunta: “será que isso é importante”?(l.1-4) 
 
En2T18V: “Os jovens de hoje agem nos relacionamentos com uma mistura entre o “ficar” e o 
“namorar”, o primeiro, como anteriormente mencionado, é utilizado quando se quer somente 
diversão a curto prazo, sem maiores comsequências para eles, este último entra em ação quando o 
indivíduo atinge uma certa maturidade e procura um relacionamento sólido e sério” (l.5-9)  
 
En3T18V: “O correto para se ter relacionamentos saudáveis e equilibrado é balancear o “ficar” e o 
“namorar”, já que não se pode sempre estar “acorrentado”, pois uma das vantagens que esta 
geração tem sobre a passada é a liberdade; e também não se pode estar sempre tendo 
relacionamentos sem compromisso, sem responsabilidade” (l.10-14) 
 
En4T18V: “Ao crescer, o jovem passa a tomar atitudes modernas naturalmente, vai para a 
faculdade, conhece alguém interessante, e começa um namoro estável que eventualmente se 
transformará em um casamento, originando uma família” (l15-18). 
 
En5T18V: “Portanto, jovens, lembrem-se que tudo tem seu tempo, não tomem atitudes precipitadas, 
saiba que você ainda tem uma vida toda de emoções pela frente e que, na verdade não importa com 
quantos você ficou naquela  festa, e sim se você se divertiu  nela porque isso que é saudável” (l.19-22) 
 
En1T19V: “Alguns defenderão o “ficar” por ser um relacionamento sem compromisso. Esses são os 
mais liberais. Preferem aproveitar a vida sem ter que, constantemente, dar satisfação a alguém. 
Querem provar várias línguas, sentir novos perfumes, conhecer pessoas diferentes a cada festa” (l.4-
8) 
 
En2T19V: “Outros optarão por só namorar, nunca “ficar” (l.9) 
 
En3T19V: “O namoro é algo mais sério. Denota mais compromisso. Além do mais, parece ser a 
opção que mais pode levar a um futuro casamento” (l.8-11). 
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En4T19V: “Mas, que tal os dois? “Um pode levar ao outro”- muitos vão dizer. Um rapaz e uma 
moça começam só “ficando”, se derem certo no “ficar” estão prontos para namorar. E daí, talvez 
cheguem até o casamento” (l.14-16) 
 
En5T19V: “Quando era adolescente, aprendi que “ficar” era errado. Minha opção era só namorar. 
Cresci, conheci uma moça da mesma idade que eu e pensei em namorar com ela.[...] Hoje, estamos 
com data marcada para o casamento.(17-24) 
 
En1T20V: “A opção ficar vem crescendo cada vez mais no meio dos adolescentes, pois eles buscam 
liberdade e prazer e nada de compromissos” (l.4-6) 
 
En2T20V: “Já a opção namorar, no qual dava início a casamentos “felizes para sempre”, vem 
caindo a máscara, pois as pessoas não querem se prender à alguém e fogem quando o assunto é 
casar” (l.7-10) 
 
En3T20V: “Porém, como todo jogo tem exceção, no jogo do amor existem aqueles que seguem ao 
modelo tradicional, onde adoram namorar pois se sentem seguras e completas” (l.10-12) 
 
En4T20V: “Sendo assim, a moda agora é “ficar e namorar’, a qual você pode curtir, ter liberdade, 
porém quando bater a solidão, a opção é namorar” (l.13-15). 
 
 
En1T21V: “Relacionamentos entre jovens são complicados porque eles não sabem se querem ficar 
ou namorar” (l.6-7). 
 
En2T21V: “Jovens que ficam muito acabam, geralmente, por ficarem carentes, pelo fato de não 
conhecerem uma pessoa a fundo e, portanto, diminuindo as chances de amarem e serem amados” 
(l.8-11) 
 
En3T21V: “O “ficar” deve ser usado apenas como um mecanismo para se iniciar o namoro” (l.11-
12). 
 
En4T21V: “Na jornada pelo amor deve-se conhecer melhor a outra pessoa, necessitando-se portanto, 
namorar” l.11-12) 
 
En5T21V: “o “ficar” pode ser usado, mas apenas para se aproximar melhor de uma pessoa que se 
quer conhecer” (L.16-18) 
 
En6T21V: “Portanto, vê-se que namorar é uma melhor forma de relacionamento que o ficar, uma vez 
que o objetivo central de relacionar-se é amar e conhecer” (l.19-21) 
 
En1T22V: “Alguns dizem que “ficar” não é amor. Mas é errado pensar assim. Um casal nunca 
“fica” sem amar, nem que seja um amor passageiro. “Ficantes” amam-se naquele momento da 
maneira mais simples e espontânea, sem pensar no amanhã, sem preocupar-se em manter controle” 
(l.4-7) 
 
En2T22V: “Ficar é moderno, uma evolução, uma versão “light” do namoro. As linhas de conexão 
são baseadas no desejo. As obrigações não existem. Tem-se o namoro limpo de seus defeitos, só com 
as qualidades” (l.8-10) 
 
En3T22V: “Na correria do dia-a-dia hoje, não podemos nos estressar com um namoro que não está 
dando certo ou com uma suspeita de infidelidade. Ficantes estão livres desta preocupação, pois, se 
algo der errado, nenhuma regra social está os mantendo juntos e os obrigando a conviver com isso” 
(l.11-12) 
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En4T22V: “Portanto, um relacionamento em que somos obrigados a gastar nossos minutos para 
superar dificuldades a fim de “manter o amor” não condiz com a realidade atual” (l.17-19) 
 
En1T23V: “Eles tem preferido “ficar” a namorar, pois essa é uma relação não fixa, passageira, 
questão de momentos, não existe um compromisso sério com uma pessoa, podendo “ficar” com mais 
de uma pessoa no dia, sendo apenas questão de gosto e consciência” (l.6-10) 
 
En2T23V: “Antigamente não existia esse termo “ficar”, a pessoa era pedida em namoro e logo tinha 
que casar, até mesmo sem nem gostar do parceiro. Mas hoje, nem os mais velhos querem saber de 
namorar, seguem a filosofia dos mais jovens” (l.13-17) 
 
En3T23V: “Portanto, esse é o novo “namoro” do século XXI, onde “ficar” é mais interessante e 
prazeroso, independente da idade, é isso que o mundo prefere, pois na realidade em que vivemos nem 
o casamento é duradouro” (l.18-21) 
 
En1T24V: “Apesar de já tão comentado, o tema da psicologia dos adolescentes parece nunca se 
esgotar. Até assuntos amplamente discutidos como ficar ou namorar sempre voltam à baila e trazem 
consigo uma turba de pais à procura de entendimento e orientação” (l.1-5) 
 
En2T24V: “Os adolescentes, estes não estão nem aí, vivem em seus próprios mundos, onde todos 
esses debates não fazem o menor sentido. É assim: uma pessoa encontra outra, ai, tudo bem, gostei de 
você, pronto, fiquei. Viu como é simples? (l.5-9) 
 
En3T24V: “Não é possível achar que esse novo tipo de relacionamento, se é que podemos chamá-lo 
assim, seja tão simples e normal” (l.10-12) 
 
En4T24V: “Pode ser normal conhecer várias pessoas numa mesma semana, mas é impossível ter 
intimidade, estabelecer uma  relação de confiança com elas. E é para isso que serve o namoro. É uma 
espécie de aprendizado, em que descobrimos sentimentos, conhecemos mais a nós mesmos e nos 
tornamos mais seguros com relação à vida, aos nossos corpos e ao que podemos ou não fazer, onde 
desvendamos quais são nossos limites” (l.13-19) 
 
En5T24: “Por isso, os pais deviam fazer uma experiência e contar a seus filhos como era bom o 
tempo dos seus namoros, como suas vidas eram mais alegres. Quem sabe não vira moda?” (l.21-24) 
 
En1T25V: “Os jovens de hoje  em dia estão com espírito de liberdade...Procuram cada vez mais 
curtir a vida ao máximo, com intensidade, e é por isso que, ao invés de terem um relacionamento 
sério, a palavra de ordem é “ficar” (l.1-6) 
 
En2T25V: “Mas, será que vale a pena? Sim,...vale. As pessoas se conhecem, divertem-se juntas, 
conversam, brincam, dançam, namoram...Não existe vergonha, cobranças, nem juras de amor eterno. 
É um namoro, com toda sua verdade, que duram algumas horas” (l.7-12) 
 
En3T25V: “Namorar é muito bom, muito importante, melhora o astral e levanta o ego. Pode ser de 
dia ou de noite, em uma festa ou em casa, verão ou inverno, alegria ou tristeza....Pra todas as horas” 
(l.19-22) 
 
En4T25V: “É por isso que ficar é bom. Mas namorar é bom demais” (l.23-24) 
 
En1T26V: “Para que se descubram a beleza, o sabor dos beijos e a sensação aconchegante de estar 
juntinho do outro, há o “ficar”. É através dele que se conhece, principalmente, fisicamente o outro, 
analisando-se várias características como o cheiro, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, forma do corpo 
etc.” (l.6-9) 
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En2T26V: “Para que se aprenda a gostar do outro, respeitando as diferenças, há o “namorar”. É 
através do namoro que se descobre valores (pensamentos) da companhia, aprende-se a respeitá-los, 
admirá-los e a ser flexível em vários momentos” (l.10-13) 
 
En3T26V: “Portanto, deve-se utilizar equilibradamente os dois recursos disponíveis o “ficar” e o 
“namorar” para que se construa um relacionamento equilibrado, agradável e gostoso de se ter” 
(l.14-16) 
 
En1T27V: “É cada vez mais comum, na sociedade atual, os jovens assumirem diferentes 
posicionamentos quando falamos de relacionamentos. Existem aqueles que não estão “ nem aí” para 
nada e preferem o famoso “ficar” e ainda aqueles mais tradicionais, que não abrem mão do bom e 
velho namoro” (l.1-6) 
 
En2T27V: “Todos os adolescentes passam por diversas “fases”: a  fase do “ficar”, a fase do “não to 
nem aí”, a fase do “santinho”, e por aí vai. Qualquer coisa que aconteça, dizem logo: “É só uma 
fase. Logo passa”. E para assuntos “do coração”, a opinião também varia de acordo com a Fase em 
que ele se encontra” (l.7-12) 
 
En3T27V: ”É certo que a grande maioria dos jovens preferem mesmo “ficar”, pois assim eles tem 
liberdade e não precisam “dar satisfação” a seu ninguém, mas pra mim, bom mesmo é namorar” 
(l.13-16) 
 
En4T27V: “Primeiro, é claro, você “curte” a “fase do ficar” e quando notar que isso não está mais 
sendo legal, muda. Namora, conhece uma pessoa mais profundamente, deixe que ela a conheça, liga, 
conversa....Ame e seja amado” (l.17-20) 
 
En5T27V: “Portanto, não importa se você prefere “ficar” ou namorar, aproveite sua vida e viva 
cada momento intensamente, não deixe que nada e nem ninguém te atrapalhe, busque a todo custo sua 
felicidade agora e para sempre” (l.21-25) 
 
En1T28V: “Antigamente, falar claramente sobre sexo era algo proibido. Hoje em dia a situação é 
diferente, conversar sobre sexo, camisinha, namorados ou “ficantes”, tornou-se algo comum” (l.3-6) 
 
En2T28V: “vejo que em um relacionamento a dois, a  melhor opção é namorar  pois isso implica 
num aprofundamento da relação e num estabelecimento de uma união verdadeira e sólida, podendo 
até gerar uma família” (l.22-25) 
 
En1T29V: “Em um relacionamento cada vez mais competitivo e materialista o espaço para 
relacionamentos duradouros está diminuindo. As pessoas não querem se aprofundar muito, o que 
acaba gerando o inevitável “Ficar” (l.1-5) 
 
En2T29V: “Atualmente se “fica” como se troca de roupa e perde-se a conta da quantidade de 
pessoas que fizeram parte de nossas vidas, mesmo sendo por um minuto (l.6-9) 
 
En3T29V: “Daí as pessoas se questionam: vale a pena namorar? A resposta é sim. O namoro é uma 
ótima oportunidade de aprendermos a respeitar uns aos outros, a nos tornarmos mais maduros. E 
compartilhando essa experiência, mais tarde, poderemos escolher a pessoa que vai estar conosco 
para o resto de nossas vidas” (l.14-19) 
 
En4T29V: “O namoro é uma prova da evolução do homem, que sai da selvageria e se torna 
civilizado” (l.20-21) 
 
En5T29V: “Ficando estamos regredindo na nossa escala evolutiva, e  até mesmo nos apresentando 
em níveis mais baixos em relação a certos animais ( como exemplo o Albatroz Real), que nos dão uma 
prova de união constante, permanecendo com um mesmo parceiro a  ida inteira” (l.21-26) 
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En6T29V: “Assim o namoro, que pode resultar num casamento, está acima da idéia de uma simples 
troca de experiência, podendo alcançar a plenitude da evolução moral do ser humano” (l27-30) 
 
En1T30V: “O namoro é o primeiro passo para o casamento, ou ter uma pessoa fixa em quem possa 
confiar, onde nesse tempo o casal irá se conhecer e avaliar se o relacionamento valerá a pena” (l.1-
4) 
 
En2T30V: “A maioria dos jovens só querem curtir, divertirem-se e estão naquela de “sexo, drogas e 
Rock and Roll”, sem pensar no futuro, só querem ficar sem nenhum relaciona- mento sério” (l.5-8) 
 
En3T30V: “E ter um relacionamento fixo (namoro) é estar tentando se distanciar das DSTs e 
garantir que no futuro você estará bem e ao lado de uma pessoa de confiança” (l.10-12) 
 
En4T30V: “Namorar é o primeiro passo para confiar e conhecer alguém” (l.20-21) 
 
En1T31V: “Todo relacionamento começa com o “ficar”. Este tipo de envolvimento é necessário para 
que as duas pessoas possam se conhecer melhor, saber o que tem em comum, quais idéias convergem 
ou divergem, e o principal, que é saber se entre eles há algum tipo de sentimento” (l.7-10) 
 
En2T31V: “Se tudo der certo, a medida que as duas pessoas vão ficando, começa a surgir mais 
intimidade e um apego por parte de ambos. Consequentemente um sentimento de posse e ciúmes 
surge. Quando isso acontece, já não é mais conveniente para o casal apenas “ficar”, pois “ficar” não 
exige nenhum tipo de compromisso e fica livre para os dois se relacionarem com outras pessoas” 
(l.11-16) 
 
En3T31V: “Então nasce o namoro, um relacionamento mais sério que exige um compromisso de 
ambos. Este é basicamente a fidelidade” (l.17-18) 
 
En4T31V: “Tudo, enfim, gira em torno do sentimento. O casal de “ficantes” sabe a hora certa de 
iniciar um compromisso sério como o namoro. Assim fica fácil decidir o que ser quer de verdade para 
o relacionamento” (l.19-22) 
 
En1T32V: “Uma temática muito discutida na atualidade é a forma de como encarar um 
relacionamento a dois, uns jovens gostam de um relacionamento sério e estável, enquanto outros 
gostam de curtir a  vida e apenas “ficar” sem responsabilidades mais sérias” (l.4-7). 
 
En2T32V: “Hoje é comum os adolescentes que vão para as festas e “ficam” com várias pessoas em 
uma única noite, mas também existe aqueles que preferem “ficar” apenas com uma pessoa e de 
preferência que já conheça” (l.13-16) 
 
En3T32V: “Em um relacionamento a dois, é preciso haver um equilíbrio, muitos ficam para poder 
conhecer as pessoas e depois que encontra a pessoa certa surge a necessidade dos dois estarem juntos 
e comsequentemente nasci o “namoro”, ou seja, um é fruto do outro” (l.17-20) 
 
En4T32V: “Não é necessário ser radical e adotar apenas um ou outro tipo de relacionamento, o 
importante é saber distinguir entre a época certa de “ficar” e “namorar” e fazer os dois no momento 
que a pessoa achar necessário” (l.21-24) 
 
En5T32V: “Sendo assim, quando duas pessoas que se amam estão juntas perde a necessidade de 
apenas “Ficar” e  nasce um namoro. É o tempo quem faz com que as pessoas encontrem e vivam seus 
relacionamentos com intensidade” (l.25-29). 
 
En1T33V: “Muitos namoros acabam com a liberdade dos parceiros, impossibilitando muitas vezes de 
fazermos novos amigos. Uma garota não gosta de deixar o namorado sair sozinho para um bar, mas 
mesmo que seja com os amigos, isso não é uma justificativa que sugira fidelidade” (l.4-8) 
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En2TT33V: “Ficar é a alternativa mais moderna para esse caso, pois “ficar” não é um compromisso 
sério e a liberdade está acima de qualquer coisas nesse caso” (l.9-11) 
 
En3T33V: “Um rapaz ao encontrar uma “ficante”, ele “fica” se der vontade e se ela quiser, porque 
ambas estão se divertindo com os amigos e a festa não se resume a ficar acompanhado a noite toda” 
(l.12-14) 
En4T33V: “Namoro de dois, quatro anos acabam rapidamente. [...] As brigas por ciúmes, as 
cobranças de atenção e a necessidade de querer sempre agradar não são obrigações ou deveres, se 
você está “ficando” com alguém, porém em namoros isso torna-se chato e incômodo. (l.15-23) 
 
En5T33V: “Ter compromisso é bom quando você sente a vontade de abdicar alguns prazeres que a 
vida pode lhe proporcionar. O namoro pode tirar um pouco da sua liberdade, mas “ficar” não” (l.24-
26) 
 
En1T34V: “Uma das frases mais debatidas entre os casais do Brasil e do mundo é a frase: vamos 
namorar ou só “ficar”? Podemos perceber com essa frase que a dúvida entre os casais aumenta cada 
vez mais a medida que conhecem pessoas novas” (l.1-4) 
 
En2T34V: “Hoje a vida a dois entre as pessoas está muito diferente de antigamente. Já  falava nossos 
avós. Antes os meninos não nos escolhiam seus namorados ou “ficantes”, eram os seus pais que 
escolhiam os seus noivos. A verdade é que as coisas eram bem diferentes mesmo, o casamento passou 
para a terceira alternativa, os casais de hoje só comentam sobre “ficar” ou namorar” (l.5-10) 
 
En3T34V: “as pessoas e principalmente os mais jovens pensam só naquele relacionamento rápido, 
durando no máximo uma noite porque na próxima noite já tem outro parceiro esperando pelo 
próprio” (l.14-16). 
 
En4T34V: “A questão do “ficar” parece ser bastante perigosa, a medida em que as pessoas buscam 
um relacionamento rápido, quando na maioria das vezes não conhecem os seus parceiros. Isso pode 
levá-los a problema graves como doenças sexualmente transmissíveis, a filhos na planejados, 
prostituição e até mesmo a violência” (l.17-21) 
 
En5T34V: “É por isso e por outros motivos que devemos concordar sobre a questão do “ficar” e 
namorar não é tão simples como pensamos” (l.22-23) 
 
En1T35V: “Ficar, podem dizer que é legal, moderno só que não estão levando em consideração os 
princípios bíblicos e dos pais” (l.5-6) 
 
En2T35V: “Existem muitos casos de jovens que resolveram “só ficar”, e que estão sofrendo, pois em 
um encontro se apaixonaram, e o outro só queria se divertir, é por isso que ficar é perigoso, pois 
muitos tiram sua própria vida devido a decepção amorosa provocada por só “ficar” (l.6-10). 
 
En3T35V: “No caso das mulheres, é pior pois ficam com um e com outro, passa o tempo elas 
resolvem parar e casar, mas como dizem os jovens “Ficou Rodada”, ou seja, não atrai mais, ficou 
sem valor” (l.10-13) 
 
En4T35V: “No namoro, as coisas são diferentes, pois já é um preparo para o casamento, onde você 
vai conhecer as qualidades e os defeitos, vai analisar tudo. Ao mesmo tempo que vai confiando e se 
encantando cada vez mais” (l.14-16) 
 
En5T35V: “O casamento é um resultado de um namoro bem fundamentado, onde o casal decide viver 
com a pessoa amada” (l.18-19) 
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En6T35V: “na minha opinião, “ficar” é não ter responsabilidade, pois está destruindo as bases 
familiares; pois tudo é permitido, tudo é livre os resultados do “ficar” são: gravidez na adolescência 
e doenças sexualmente transmissíveis” (l.20-23) 
 
En7T35V: “Namorar é a medida mais sensata pois é o preparo para o casamento. E o casamento é 
um fruto de um namoro onde teve respeito, fidelidade e amor” (l.23-26) 
 
En1T36V: “Na sociedade de hoje é muito comum o ficar entre os jovens e os adolescentes” (l.1) 
 
En2T36V: “Os jovens e, principalmente, os  adolescentes de hoje preferem cada vez mais ficar do 
que namorar, isto é, não estão querendo se prender a alguém, não estão querendo relacionamentos 
fixos e duradouros” (l.1-4) 
 
En3T36V: “na minha opinião, eu prefiro namorar ao simples ficar, pois muitas vezes, no  simples 
ficar você não se importa com os sentimentos do outro, ou o outro com os seus, ou até mesmo não há 
sentimento em ambos. Ficam para simplesmente satisfazer o prazer do corpo, da carne” (l.7-10) 
 
En4T36V: “Muitas pessoas ficam também com a desculpa de que estão procurando a pessoa certa. 
Mas eu não acredito que se possa encontrar assim. Pode-se encontrar no conversar, no conhecer 
melhor...Não precisa sair ficando com todo mundo” (l.11-13) 
 
En5T36V: “no namoro você tem seu lado alguém que te ame, que se importe com você, cuide de 
você, te dê carinho, te ajude quando precisar, alguém que te complete” (l.14-16) 
 
En6T36V: “Enfim, acredito em que seja melhor namorar e ter ao lado alguém que te ama, que 
acredita em você, te dá carinho e, até satisfaz seus desejos da carne do que ficar com pessoas, até 
mesmo que você mal conhece, apenas por um ou dois dias somente para satisfazer o prazer carnal” 
(l.17-20). 
 
En1T37V: “Atualmente os jovens preferem ficar a ter um relacionamento mais sério. Mas será que 
ficar é a melhor opção, ou namorar, ou ainda ficar e namorar alternadamente?” (l.1-3) 
 
En2T37V: “Sem dúvida ficar apenas não preenche todos os desejos de um homem como um todo, 
mas para um jovem, um adolescente ficar é um estágio que deve ser levado em conta” (l.4-7) 
 
En3T37V: “Notamos que os jovens preferem ficar para não terem responsabilidades, para não serem 
pressionados pelo companheiro” (l.7-9). 
 
En4T37V: “Porém esse jovem tenhem como indivíduo o sonho, ou pelo menos o desejo de um dia 
construir uma família, nesse contexto “ficar” passa a ter um significado mais importante ainda. Para 
eles “ficar” e “namorar” alternadamente é uma forma de procurar uma pessoa para um 
relacionamento mais sério. Ou seja, é um período de experiência” (l.10-16) 
 
En5T37V: “Concluindo, que um relacionamento a dois deve-se alternar, quando necessário “ficar” e 
“namorar”, pois é estágio na vida do homem contemporâneo, em que o auxílio em suas decisões para 
o presente e o futuro” (l.17-20). 
 
En1T38V: “É muito comum ouvir entre os adolescentes as expressões  ficar e namorar” (l5-6) 
 
En2T38V: “esse moderno modo de relacionamento (ficar) traz em si a marca da irresponsabilidade e 
do descompromisso da juventude, uma vez que a sexualidade passa a ser encarada como uma 
atividade banalizada, trazendo, assim muito desconforto para os jovens e principalmente para sua 
família, pois tornou-se comum, na sociedade de hoje, a gravidez na adolescência e muitos jovens não 
tem interesse em organizar uma família” (l.13-20) 
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En3T38V: “Assim, faz-se necessário que a juventude tenha mais cuidado quando for iniciar um 
relacionamento a dois e dê preferência ao namoro sério e responsável” (l.21-23) 
 
En1T39V: “Em um relacionamento a dois, o “ficar” ou namorar deve ser debatido pelo casal” (l.1-
2) 
 
En2T39V: “Num casal, geralmente de adolescentes, por exemplo, existe no “ficar” o “ficar ficando”. 
Não há compromisso sério” (l.5-6) 
 
En3T39V: “pode-se estar ficando com vários (as), como também com um (a) só, se ver a hora que 
quiserem, liga ou não, fica por muito tempo ou não. Não há, geralmente, cobranças” (l.6-8) 
 
En4T39V: “Se “fica”, normalmente, com alguém, para conhecer novas pessoas, ter novas 
experiências” (l.6-9) 
 
En5T39V: “Há, claro, aqueles que ficam só para sentir o prazer momentâneo, pois sabem que não 
vai haver nada mais sério depois dali. Só “ficaram” por atração física” (l.10-12) 
 
En6T39V: “Não existe mais, hoje, namoros como antigamente, aqueles “encomendados”, escolhidos 
pela família” (l.13-14).  
 
En7T39V: “Não se namora mais sem conhecer o parceiro (ou parceira), ou, ao menos achar que 
conhece. E para se conhecer, tem que “ficar”. Não há namoro sem antes ter acontecido alguma 
experiência (se o casal já não se conhecer)” (l.15-17)  
 
En8T39V: “ Existe aqueles que começam um namoro por uma amizade, são casos mais raros, mas 
ainda existe” (l.17-18) 
 
En9T39V: “Tudo isto depende muito do sentimento que há entre o casal. Se existe amor, sempre dá-
se um jeito, mesmo que eles achem que não dá certo, que não “se entendem”(acontece muito dessas 
coisas). Se há um sentimento forte, não tem motivo para só “ficar”, sem compromisso” (l.19-23) 
 
En10T39V: “Enfim, quando surge o amor, a paixão entre o casal, não há porque barreiras para se 
ficar junto. Até para sempre...” (l.23-24) 
 
En1T40V: “A sociedade em que vivemos, nos permite fazer várias escolhas, entre elas a de “ficar” 
ou namorar, ou “ficar” e namorar” (l.1-3) 
 
En2T40V: “O velho e bom namorar nunca sairá de moda: nele assumimos um compromisso e 
passamos a ter alguém para aprender a amar e para respeitar, alguém que na hora que precisarmos, 
teremos ao nosso lado” (l.6-9) 
 
En3T40V: “contrário do “ficar”, que ao passar o momento de desfrute, só lhe traz arrependimento, 
ambos se sentem usados, e muitas vezes traz consequências irreversíveis, e o pior, no dia seguinte 
você não em alguém para confiar suas emoções” (l.10-14) 
 
En4T40V: “o “ficar” não trará um compromisso, só a desvalorização do eu; Assim o dia em que 
sentir a necessidade de assumir um compromisso sério, terá dificuldades ou não conseguirá” (l.16-
19) 
 
En5T40V: “Namorar é a melhor opção, mesmo que o namoro não dê certo, os dois procuraram ter 
uma atitude de  respeito para com o outro” (l.20-22). 
208-22 
En1T41V: “Um relacionamento a dois, para alguns, consiste na possibilidade de concretizar o 
seguinte anseio da humano: formação de uma família. Porém, o que é uma família? Não será um 
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relacionamento a dois oficializado. Para essa resposta diz-se uma incoerência, já que as uniões atuais 
nem sempre são oficiais. A importância de se ter uma, é o fato do homem buscar sua permanência no 
mundo e negar sua transitoriedade. Hoje, o exemplo maior desta é o ato de ficar” (l.1-6) 
 
En2T41V: “Ficar: verbo sinônimo de permanecer” (l.8) 
 
En3T41V: “Atualmente, adolescentes atribuíram-lhe novo sentido: namorar por um dia, meia hora 
ou até mesmo segundos com alguém, que opcionalmente você pode conhecer ou não, afinal isso não é 
significativo, um mero detalhe, talvez. Pode mesmo não ser fundamental, já que o mundo moderno 
coexiste uma mudança constante das coisas. Por exemplo, o tênis de hoje, amanhã sairá de moda, 
assim como o computador do ano passado ou a pessoa que se “ficou” hoje” (l.8-15) 
 
En4T41V: “A cada mudança de Era surge um novo tormento na humanidade e a grande questão 
dessa nossa, é o melhor tipo de relacionamento: o ficar ou o namorar” (l.16-18) 
 
En5T41V: “O namoro é a vontade de duas pessoas que se gostam muito se conhecerem melhor, 
respeitando os momentos de cada um, acolhendo os anseios do outro e principalmente a esperança 
deste, após ter dado certo, em concretizar o anseio humano da formação da família” (l.20-24) 
 
En6T41V: “É isso que finalmente deve ser acreditado: relacionamento entre pessoas envolve emoção 
e continuidade, não é uma simples questão de transitoriedade, como o ato de ficar” (l.25-27) 
 
En1T42V: “Nos dias atuais, há um conflito gerado entre os pais, que  não entendem  a nova moda de 
seus filhos: “ficar” (l.1-3) 
 
En2T42V: “Para os adolescentes, ficar com alguém implica somente em conhecer novas pessoas 
para descobrir diferentes sensações, podendo assim encontrar algum dia seu par ideal, e então, 
construir sua nova família” (l.4-7) 
 
En3T42V: “Cabe aos pais somente continuar a instruir seus filhos com total dedicação e afeto, pois 
este bem estruturado em sua família optará por relacionamentos adequados, sendo estes namoros ou 
apenas um “ficar” só por uma noite” (l.22-26) 
 
En1T43: “Temos que aprender um pouco mais com os animais, namorar, cotejarmos, conviver mais 
antes de inverter a ordem, o sexo, é consequência de um bom relacionamento” (l.7-11). 
 
En2T43V: “O namoro é uma fase muito importante, pois só assim haverá conhecimento dos usos, 
costumes, gostos, fé e aspirações de ambos, aumentando consideravelmente a probabilidade de dar 
certo, haver harmonia e felicidade para ambos” (l.12-17) 
 
En3T43V: “Portanto para “Ficar para sempre” comece pelo namoro” (l.20-21) 
 
En1T44V: “Verificamos que nos dias de hoje, os jovens têm mais liberdade no que diz respeito a 
relacionamentos. Alguns preferem ficar, outros namorar” (l.1-3) 
 
En2T44V: “os jovens que ficam têm uma maior possibilidade de se iludir e sofrer na relação, pois 
não tem um compromisso sério, mas acabam se apegando ao companheiro. Muitas pessoas são 
vítimas desse amor não correspondido e terminam sozinhos” (l.3-7) 
 
En3T44V: “o namoro é um compromisso mais sério e requer mais fidelidade do casal, o que evita 
ilusões, desenganos e sofrimentos. Além disso, é uma relação mais saudável, com companheirismo e 
afeto. A pessoa passa a ter a companhia de um alguém para ajudá-la no que for necessário, seja para 
um desabafo ou ir ao shopping comprar um jeans” (l.8-13) 
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En4T44V: “O namoro é cumplicidade, carinho, confiança, amizade, e por isso, a melhor opção em 
um relacionamento a dois” (l.14-15) 
 
En1T45V: “Hoje em dia, os relacionamentos a dois ficam cada vez mais descompromissados. 
Enquanto a maioria preferem não ter um relacionamento sério, pensando somente em “ficar”, ou 
seja, se relacionar com alguém durante uma noite, ou até mesmo uma parte dela, sem compromisso. A 
minoria quer assumir algo mais sério, como um namoro que pode durar dias, meses ou anos” (l.1-6) 
 
En2T45V: “O namoro é relacionamento onde há uma maior intimidade entre os dois, podendo assim 
se conhecerem melhor, descobrindo tanto suas qualidades, virtudes, quanto seus defeitos; fazer 
companhia um ao outro, compartilhando problemas e alegrias, vitórias e decepções, ajudando 
também um ao outro a vencer suas dificuldades” (l.7-12) 
 
En3T45V: “Portanto, o namoro é a melhor opção, pois é passando por ele é  que aprendemos, 
ganhamos maturidade e passamos por momentos tristes e felizes que marcam a história de nossas 
vidas” (l.13-15) 
 
En1T46V: “com esse liberalismo exacerbado das famílias deu-se o surgimento de uma nova etapa no 
relacionamento amoroso entre os casais, é o chamado “ficar”(l.5-7) 
 
En2T46V: “Essa nova categoria é tida como inovadora, já que um parceiro não deve muita 
satisfação ao outro. Diferentemente do namoro dito como sério. Nesse há um maior sentimento e 
também uma maior responsabilidade entre ambos” (l.8-12) 
 
En3T46V: “O “ficar” ocorre geralmente entre os mais jovens, até por serem mais “irresponsáveis” e 
chega a durar muitas vezes somente por alguns minutos, e outras nem isso, somente um beijo” (l.13-
16) 
 
En4T46V: “Já no namoro, o tempo de duração é muito maior e não tem idade para acontecer” (l.16-
17) 
 
En5T46V: “O namoro pode até se tornar um casamento, já o “ficar” raramente vira namoro” (l.17-
18) 
 
En1T47V: “Decidir entre ficar e namorar é uma escolha que cada um deve fazer, tudo depende do 
momento em que a pessoa está vivendo” (l.3-4) 
 
En2T47V: “Quando se quer aproveitar a vida, a liberdade sem nenhum compromisso é aconselhável 
ficar, pois a pessoa com quem se fica não irá ficar tão magoada caso aconteça uma traição” (l.4-7) 
 
En3T47V: “Mas, quando se quer ter alguém que esteja sempre com você, alguém que divida os 
momentos bons e ruins, quando se achar alguém especial de verdade é melhor namorar” (l.8-10) 
 
En4T47V: “Ficar e namorar é muito bom, mas, pesando ambos e analisando os pós e os contra 
concluo que namorar é melhor, pois estar com alguém que se gosta, dar um beijo apaixonado e fazer 
amor com a pessoa amada é a melhor coisa do mundo” (l.11-14) 
 
En1T48V: “Os relacionamentos a dois, atualmente são muito diferentes dos relacionamentos de 
décadas atrás” (l.1-2) 
 
En2T48V: “os casais se conheciam melhor depois que já estavam casados, daí se houvesse algo que 
não agradasse ao marido e a esposa não havia muitas opções, ou separava ou vivia infeliz” (l.3-6) 
 
En3T48V: “hoje em dia existe uma progressão até o casamento, “ficar”, namorar e depois casar, 
onde os primeiros são indispensáveis para o último ser pleno e feliz” (l.6-9) 
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En4T48V: “O “ficar” é importante, mas namorar é importantíssimo, porque é namorando que os 
casais realmente se conhecem melhor, passando a conviver  e trocar confidências, do namoro se 
houver amor, nasce também a amizade e a cumplicidade do casal aumenta, dificilmente, para pessoas 
que pensam em casar, tendo um namoro estável e sem grandes conflitos, após o casamento, a vida 
mudará muito, será apenas um namoro registrado” (l.10-16) 
 
En5T48V: “É melhor somente namorar, pois é com o namoro que realmente se conhece alguém e 
namorando o casal convive e é com a convivência que se põe em prática o amor, pois namorar não é 
somente “provar” algumas horas como é no “Ficar” e sim usufruir ao máximo todos os dias de 
convivência. (l.18-23) 
 
En1T49V: “A história dos relacionamentos a dois retrata os costumes sociais de cada época e, na 
sociedade contemporânea, eles ganharam mais liberdades e várias formas como “ficar” e 
“namorar”. O primeiro, observa-se a ausência de sentimentos de carinho, de respeito um pelo outro, 
embora haja intimidades exageradas. E o segundo, faz parte de um processo de conquista do 
conhecimento entre o homem e a mulher, sendo a intimidade um passo posterior à aquele processo” 
 
En2T49V: “Na atualidade, porém, o que se observa é que a mulher ganhou liberdade para escolher 
seus parceiros e para optar pela melhor forma de se relacionar. Nesse contexto, surgiu o “ficar” que 
é definido pelos jovens como a união que pode durar uma noite ou horas de uma festa, não havendo 
compromisso um com o outro” (l.12-16) 
 
En3T49V: “a ‘ficada’, muitas vezes, termina em relação sexual e no outro dia, cada um vai para o 
seu lado como se nada tivesse ocorrido. Um exemplo dessa situação pode ser observada na novela 
“Malhação”, cujo enredo mostra, costumeiramente, jovens ficando num dia e no outro, tendo 
relações sexuais. Isso evidencia o descompromisso, o desrespeito entre o casal em relação aos 
sentimentos do ser humano” (l.18-23) 
 
En4T49V: “no namoro é possível o casal se conhecer; descobrir os gostos um do outro; ir 
conquistando aos poucos; fazer surpresas com flores, chocolates; assistir a um filme romântico 
comendo pipoca. Tudo isso é a base de um relacionamento saudável, respeito que culminará no 
desejo de aprofundá-lo até a decisão, ou não, de se casarem” (l.24-27) 
 
En5T49V: “Sendo assim, o namoro supera o “ficar” tanto em termos de qualidade, quanto em 
relação a valorização do ser humano, pois evita-se consequências danosas como o arrependimento, 
por exemplo e aborda os sentimentos com mais seriedade” (l.29-32) 
 
En1T50V: “Nos tempos atuais, onde cada vez mais as pessoas estão perdendo os valores éticos e 
morais, surge uma nova onda o “ficar”, que consiste na ação de duas pessoas manterem um 
relacionamento amoroso que pode durar alguns minutos ou até meses, é uma espécie de namoro 
banalizado sem o compromisso de fidelidade” (l.1-6) 
 
En2T50V: “A onda do “ficar” está tomando espaço do, hoje careta, namoro que é uma relação mais 
duradoura e compromissada” (l.7-9) 
 
En3T50V: “O ato de “ficar” pode se tornar promíscuo, a pessoa não sabe com quem está se 
relacionando, não tem exclusividade na parceria, podendo até mesmo contrair doenças naquela noite 
em que a pessoa “ficou” (l.12-14) 
 
En4T50V: “Já o namoro por ter um tom mais responsável, ou seja, se conhece o parceiro, há uma 
exclusividade de parceria, é o mais recomendado atualmente” (L.16-18) 
 
En5T50V: “Sendo assim, “ficar” é um ato efêmero e namorar é a ação mais correta e segura para se 
manter um relacionamento amoroso” (l.19-21) 
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En1T51V: “O início de um namoro é quase sempre perfeito, nenhum dos dois enxergam o defeito do 
outro, ou se enxergam procuram esconder para evitar brigas ou rompimentos” (l.1-5) 
 
En2T51V: “Em todo relacionamento, é necessário que os casais passem pela etapa do “ficar”, ou 
seja, eles precisam conhecer as qualidades e os defeitos de cada um, e se ao final dessa etapa eles 
continuarem admirando e respeitando um ao outro é o momento certo de iniciar o namoro” (l.11-16) 
 
En3T51V: “O “ficar” foi uma maneira encontrada pelos jovens para, justamente, conhecer melhor a 
pessoa a qual ele irá se envolver em um relacionamento mais sério” (l.20-23) 
 
En4T51V: “o namoro é uma convivência, uma amizade, e a pessoa precisa está segura de que gosta 
realmente da outra, para que futuramente não venha s desrespeitá-la ou magoá-la” (l.23-26) 
 
En5T51V: “Passar pela etapa do “ficar” não significa dizer que o namoro não poderá acabar um 
dia, porém a amizade, sinceridade e respeito não se perderá, pois estes são os sentimentos que dão 
vida e alma ao namoro, que alterna-se com o “ficar” nos relacionamentos de pessoas que buscam o 
par ideal” (l.27-32) 
 
En1T52V: “É comum nos dias de hoje ouvir um jovem falando que “ficou”. É como se fosse uma 
moda e várias pessoas estão aderindo a ela” (l.1-2) 
 
En2T52V: “Ficar resume-se a um relacionamento sem compromisso algum, também pode durar 
meses, mas ninguém deve satisfação” (l.4-5) 
 
En3T52V: “Já o namoro, que também pode durar meses, anos, pode até terminar em casamento, é um 
compromisso, uma troca de sentimentos, onde duas pessoas precisam ter responsabilidade, 
cumplicidade” (l.5-8) 
 
En4T52V: “Na minha opinião não há o melhor ou o pior. “Ficar” é bom, pois “ficando” você tem a 
oportunidade de conhecer a pessoa, de ver se ela é o que você realmente quer. E  namorar também é 
muito bom, porque se você está namorando, é porque você gosta, e  é muito bom estar ao lado da 
pessoa que se gosta” (l.11-15) 
 
En1T53V: “Vê-se que atualmente, um dos temas mais polêmicos na sociedade é o novo tipo de 
relação que os jovens adotaram: o “ficar”. A maioria deles baniu o namoro e passou a ter um 
relacionamento extremamente passageiro. Mas será que eles estão agindo corretamente?” (l.1-5) 
 
En2T53V: “Este moderníssimo tipo de relação realmente não deve ser a melhor das opções. Além de 
ser algo em que os adolescentes passam a serem vistos como meros objetos de desejo, também ficam 
expostos a vários riscos. Ficam sujeitos principalmente às doenças sexualmente transmissíveis que, 
por não conhecerem seu parceiro, se tornam alvo fácil para estes perigos” (l.6-11) 
 
En3T53V: “É necessário que os adolescentes se conscientizem de que “ficar” não é algo vantajoso, 
que namorar, apesar de não ser tão moderno, ainda continua sendo a melhor opção” (l.17-19) 
 
En1T54V: “Atualmente os relacionamentos amorosos são constantemente discutidos, seja na mídia, 
seja no dia-a-dia. E ficamos nós, os adolescentes, pensando se é melhor ser “livre” e 
descompromissado e apenas ficar, ou se é mais vantajoso ter uma companhia, um namorado...” (l.1-
6) 
 
En2T54V: “As pessoas prezam muito a liberdade e por isso acham que ficar é a melhor saída, mas 
namoro só tira a liberdade de quem não sabe manter um relacionamento com respeito às diferenças” 
(l.6-9) 
 
En3T54V: “Se formos pensar bem, quem namora também fica, já quem fica não namora” (l.9-11) 
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En4T54V: “Se o medo de namorar está na falta de liberdade, então ficar deveria causar o medo da 
solidão. Afinal, não é sempre que se tem alguém para ficar” (l.11-14) 
 
En5T54V: “Talvez os casamentos atuais não durem tanto como os de antigamente, porque não há 
mais o na moro que havia antes” (l.15-17) 
 
En6T54V: “Como é que uma pessoa é capaz de conhecer outra a fundo só ficando? Isso não é 
possível” (l.17-19) 
 
En7T54V: “O namoro é fundamental para que duas pessoas comecem um relacionamento conjugal. 
Os jovens precisam pensar nisso, até porque não somos jovens para sempre” (l.20-23) 
 
En1T55V: “No Brasil, hoje, a maioria dos jovens prefere “ficar” a assumir um compromisso de 
namoro. Essa tendência é mais um fruto da crescente inversão de valores que ocorre em nossa 
sociedade” (l.1-4) 
 
En2T55V: “O “ficar” é resultado do pensamento consumista e egoísta que vem sendo disseminado 
principalmente por meio de comunicação maciça e está produzindo adolescentes e jovens cada vez 
mais irresponsáveis e inseguros” (l.5-8) 
 
En3T55V: “Outra péssima consequência do “ficar” é a falta de respeito pelo ser humano, já que a 
falta de envolvimento entre as pessoas que têm um relacionamento desse tipo vai tornando-as mais e 
mais insensíveis e menos atentas às necessidades e aos sentimentos do outro” (l.9-13) 
 
En4T55V: “Já o namoro, por ser uma opção mais estável, gera jovens verdadeiramente maduros” 
(l.14-15) 
 
En5T55V: “No namoro, convivendo constantemente com qualidades e defeitos do outro, cada um 
aprende a valorizar e respeitar as diferenças que há e isso se reflete no relacionamento com outras 
pessoas” (l.16-19) 
 
En1T56V: ““Ficar implica em curtição, farra, momento, enquanto namorar implica em 
compromisso, responsabilidade, fidelidade” (l.1-3) 
 
En2T56V: “Se você está sozinho e quer apenas ser feliz por uma noite, os bares e danceterias estão 
cheios de jovens com a mesma finalidade. “Ficar” apenas requer um bom papo e atração mútua, sem 
levar em conta o dia seguinte. Amanhã é outro dia e você poderá conhecer uma nova pessoa que 
esteja com a mesma intenção que você, apenas “ficar. Sexo e drogas fazem parte desse círculo 
vicioso, onde muitas vezes a inconsequência desse ato leva a problemas futuros desastrosos, como por 
exemplo, uma gravidez indesejada” (l.7-12) 
 
En3T56V: “Namorar é mais romântico, consequente, sonhador. Geralmente quando se estar 
namorando pensa-se em casamento, vida a dois, companheirismo, família. É uma relação serena e de 
muita cumplicidade. Nesse convívio dá para conhecer a pessoa realmente e se ela corresponde aos 
seus anseios” (l.13-17) 
 
En4T56V: “Enfim, seja qual for sua opção respeite os sentimentos da pessoa em questão, pois 
certamente ela está buscando em você algum vínculo ou necessidade afetiva. A pessoa certa 
provavelmente aparecerá, quer seja pra “ficar, quer pra namorar” (l.22-26) 
 
En1T57V: “Há algum tempo os jovens criaram um relacionamento chamado “Ficar” que pode 
significar não ter compromisso sério, obrigação ou cumprimento de regras, ou seja, tudo aquilo que 
os jovens desejam” (l.1-4) 
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En2T57V: “Existe também garotos e garotas discordando desse tipo de relacionamento, acham que 
namorar é o melhor caminho para ter um relacionamento a dois” (l.4-7) 
 
En3T57V: “Acho que por isso as pessoas preferem “Ficar” ao invés de namorar, ou seja, não se 
apegar para evitar sofrimento e decepção” (l.15-17) 
 
En4T57V: “Enfim, esse  é um assunto polêmico, vai de cada pensa mento a escolha entre “Ficar” ou 
namorar” (l.18-19) 
 
En1T58V: “Hoje, existe a opção “ficar” (Atualmente, é o que há de mais moderno em 
relacionamentos) e a tradicional namorar” (l.3-5) 
 
En2T58V: “Há quem diga que a opção “ficar” é  a melhor, pois existe mais liberdade, Não há 
responsabilidade na relação e para muitos o que vale é a quantidade” (l.5-7) 
 
En3T58V: “Já o tradicional namoro é o oposto daquele, para os românticos você encontrou a sua 
cara-metade, não tem olhos para mais ninguém e há grandes chances de ocorrer o casamento” (l.7-
11) 
 
En4T58V: “Só que, atualmente, “ficar” e namorar andam muito próximos, na verdade, para 
namorar deve-se antes “ficar”, pois para assumir um namoro, muitos passam antes pelo: “Há tôo só 
ficando” (l.11-15) 
 
En5T58V: “Portanto, “ficar” e namorar são na verdade etapas dos relacionamentos de hoje” (l.16-
17) 
 
En1T59V: “Atualmente, forma-se uma polêmica com relação aos relacionamentos passageiros onde 
o que vale é a atração física e prazeirosa do parceiro ou da parceira, isso feito sem nenhum vínculo 
sentimental. Essa idéia tomou conta da juventude que esquece dos pontos negativos que essa polêmica 
pode causar, além das doenças sexualmente transmissíveis que a atual incidência dessas moléstias 
aumentam a cada ano, entre os jovens por falta de conscientização e, também pela prática do “ficar” 
ou se relacionar sexualmente com vários parceiros diferentes” (l.6-16) 
 
En1T60V: “É comum hoje em dia vermos jovens e adolescentes optarem pela opção do “ficar”, que é 
uma forma rápida e mais moderninha, de se relacionar, ter um relacionamento” (l.1-3) 
 
En2T60V: “Já namorar, é um relacionamento sério (o que não vemos isso no ficar)no qual duas 
pessoas se conhecem e apaixonam-se um pelo outro” (l.4-6) 
 
En3T60V: “Para mim, a melhor forma de relacionar-se é o “namorar” (l.5-7) 
 
En4T60V: “O “namorar” é a forma clássica de relacionar-se a dois, pois mostra o jeito mais usado 
com que se relacionam duas pessoas” (l.8-10) 
 
En5T60V: ““O “namoro” é um relacionamento duradouro porque o casal vive intensamente o amor 
que existe entre os dois” (l.10-12) 
 
En6T60V: “Portanto, a melhor maneira para se relacionar, embora exista  o “ficar”, continua sendo 
o” namorar”, somente “namorar” (l.13-15) 
 
En1T61V: “Hoje muitas pessoas preferem ficar pois preferem não ter nenhum tipo de compromisso. 
Outros preferem namorar e assumir um compromisso e talvez até casar” (l.1-4) 
 
En2T61V: “Ficar é um tipo de relacionamento passageiro e superficial pois pode durar uma festa ou 
apenas um momento” (l.8-9) 
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En3T61V: “Namorar é um tipo de relacionamento duradouro, com compromisso, alguns duram dias, 
meses e anos, talvez pra uma vida inteira, pois, vem o casamento” (l.10-12) 
 
En4T61V: “Ficar é só um momento, tudo acaba ali” (l.12) 
 
En5T61V: “Namorar é assumir um compromisso, algumas responsabilidades” (l.13-14) 
 
En6T61V: “Namorar é melhor, pois, se você está com a pessoa que você ama, então estará feliz, 
mesmo que enfrente alguns desafios, mais você saberá que a pessoa que estará com você vai ajudá-
lo” (l.15-17) 
 
En1T62V: “O tipo mais comum de relacionamentos, o ficar, é o mais curto deles, relacionamento que 
dura no máximo um dia e sem grande compromisso” (l.4-6) 
 
En2T62V: “Logo em seguida vem o relacionamento entre namorados, que já é mais duradouro e 
implica uma maior responsabilidade” (l.6-8) 
 
En3T62V: “Namorar é um relacionamento que com o tempo gera segurança” (l.8) 
 
En4T62V: “Já o tipo mais comum de relacionamento, o ficar, é mais inseguro e isso gera 
desconfiança, o que é constrangedor” (l.8-10) 
 
En5T62V: “o namoro pode abrir espaço para a construção de pérolas, como a construção de uma 
família” (l.11-12) 
 
En6T62V: “Já o “ficar” não leva a muita coisa” (l.12-13) 
 
En7T62V: “Sendo assim, o namoro é um relacionamento mais adequado, pois é mais seguro e pode 
nos levar a bonitas construções, como  a de uma família” (l.14-16) 
 
En1T63V: “Namorar, hoje em dia, é muito complicado, pois existem muitos problemas referentes a 
isso” (l.1-2) 
 
En2T63V: “ficar é um relacionamento muito mais fácil de se conviver e além de tudo é simbolo da 
modernidade” (l.2-4) 
 
En3T63V: “Em um namoro, muitas vezes você arranja um namorado(a) ciumento (a) e o proíbe até 
mesmo de sair com os amigos, além de vigiar a  sua vida, que já basta os pais para exercer essa 
função, e que fica junto a você o tempo todo, às vezes, chegando até a sufocá-lo (a)” (l.5-9) 
 
En4T63V: “Além  disso, namorar ocasiona muitos gastos como por exemplo: conta de telefone alta, 
presentes de natal, aniversário, páscoa, dia dos namorados, primeiro mês de namoro e em outras 
ocasiões especiais” (l.9-13) 
En5T63V: “Já no “ficar” a pessoa não deve satisfação de sua vida à um namorado (a), com isso, 
possui mais liberdade para sair com os amigos para um show, uma boate” (l.16-18) 
 
En6T63V: “Como não possui compromisso algum, pode ficar com indivíduos diferentes a cada festa 
que vai ou até mesmo ficar com mais de uma pessoa na mesma festa; além disso, não sofre problemas 
de traição e nem muitos gastos emocionais e financeiros” (l.18-23) 
 
En7T63V: “Por isso, o “ficar” é o relacionamento do momento, em que o namoro está para o 
passado, assim como o ficar está para o presente” (l.24-26) 
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En1T64V: “Em um relacionamento a dois o melhor é que ocorra um processo gradativo, ou seja, 
inicialmente “ficar” e por consequência disso, posteriormente namorar. Mas vale a pena citar que 
ainda à muitos que preferem só ficar” (l.1-4) 
 
En2T64V: “Geralmente a maioria dos enamorados já foram ficantes. Começam a “ficar” e logo 
estão namorando. Essas pessoas são de um modo geral mais centradas e procuram um 
relacionamento mais estável, além disso procuram uma boa companhia, não só para namorar, ou 
para conversar, mas para viver todos os seus bons e maus momentos ao seu lado” (l.5-9) 
 
En3T64V: “Para aqueles que preferem só “ficar” é normal que vá à festas só para curtir” (l.10-11) 
 
En4T64V: “muitos garotos apostam com seus amigos quem vai “pegar” mais gatas, “pegar” é o 
termo utilizado por esses jovens para denominar “ficar”. (l.11-12) 
 
En5T64V: “Os garanhões, além de ter como alternativa os programas online destinados à paquera, 
também conta com programas via telefone, como é o caso do chat line, que além de servir para 
conhecer novas pessoas, marca encontros e dá até para “ficar” com os pretendentes” (l.13-16) 
 
En6T64V: “No entanto, é importante frizar que não só os homens que participam desses programas e 
que aderem a idéia de só “ficar”, hoje, com a emancipação da mulher, é cada dia mais visível o 
número delas que dizem ser independentes e que não querem se apegar a ninguém” (l.17-20) 
 
En7T64V: “Portanto, é de cada indivíduo a decisão de “ficar” ou namorar, cada um sabe o que quer 
e o que combina mais com o seu jeito de ser” (l.21-22) 
 
En1T65V: “Imagine a possibilidade de conhecer e se envolver com varias pessoas sem se preocupar 
com o que vai acontecer se sua namorada ou namorado descobrir. Não ter que dar satisfações, não se 
preocupar com a hora de voltar, não ter que ouvir o famoso “onde era que você estar até uma horas 
dessas”?, poder jogar as suas coisas pela casa sem ninguém reclamar. É por essas e outras razões 
que é preferível não namorar e somente ficar” (l.1-10) 
 
En2T65V: “Um relacionamento duradouro a dois, requer uma série de preocupações e 
responsabilidades por parte do casal, e as vantagens desse relacionamento não compensam as 
desvantagens” (l.10-13) 
 
En3T65V: “O importante é aproveitar um relacionamento a dois sem preocupações e 
responsabilidades, portanto, ao invés de namorar, o melhor é “ficar” (l.14-16) 
 
En1T66V: “Atualmente tem-se falado muito a respeito do “ficar”.  Será que essa é a melhor opção 
de um relacionamento ou o melhor ainda é o tradicional namoro?” (l.1-4) 
 
En2T66V: “Hoje o namoro é considerado um pouco ultrapassado principalmente no meio dos jovens 
inovadores do relacionamento a dois” (l.5-7) 
 
En3T66V: “Um namoro requer sacrifícios, limites, às vêzes você e impossibilitado de conhecer novas 
pessoas, novos lugares simplesmente por ter alguém, de quem você gosta, que não adimite isso” (l.12-
14) 
 
En4T66V: “Nesse contexto surge o “ficar”, ele não é exigente como o namoro, é superficial e não 
requer sacrifícios” (l.16-18) 
 
En5T66V: ““Ficar” permite que você esteja com alguém mas não tenha a obrigação de dar 
satisfações” (l.18-19) 
 



194 

 

En6T66V: “É bem verdade que “ficar” é muito bom, mas todo jovem sonha com um relacionamento 
sério, mas é sonho, ou seja, algo para o futuro” (l.20-22) 
 
En7T66V: “É por esse motivo que “ficar” antes de namorar é vantajoso, aproveitar o 
relacionamento sem compromisso e, somente quando sentir-se preparado investir em um namoro pois 
para isso terá que sacrificar desejos individuais” (l.23-27) 
 
 
En1T67V: “Em um relacionamento a dois, qual a melhor posição para se assumir? Você cobra ou 
deixa livre para experimentar novas emoções? Se você procura só o momento, prefere só ficar, mas 
por outro lado se gosta de estar sempre sabendo o que acontece ao seu redor com a pessoa escolhida, 
sem sombra de dúvidas você opta pelo certo ou seja namorar” (l.1-5) 
 
En2T67V: “quem só fica  não quer nada sério com a outra pessoa” (l.7-8) 
 
En3T67V: “Já conhecemos de longa data as características do namorar, que significa um respeito 
mútuo e uma cumplicidade maior, é você saber que pode contar com aquela pessoa nos bons e maus 
momentos” (l.8-11) 
 
En4T67V: “o ficar é só um relacionamento efêmero, que as vezes as pessoas não sabem nem o nome 
de quem se estar ficando” (l.11-13) 
 
En5T67V: “O ficar é mais dos artigos da modernidade ou seja da televisão, internet e das famosas 
“baladas”, para não ter compromisso sério com a outra pessoa ou para ficar na moda as pessoas 
optam por ficar” (l.14-16) 
 
En1T68V: “Para mim, se é uma relação a dois, então é melhor namorar” (l.1) 
 
En2T68V: “O namoro é uma relação de verdade, pois existe  a troca de compreensão, cumplicidade 
e algum afeto” (l.1-3) 
 
En3T68V: “O “ficar” é muito superficial” (l.3) 
 
En4T68V: “Atualmente, afirmam alguns, ninguém namora sem ficar, isto é, sem tocar ou beijar 
primeiro. Mas não é bem assim. O que acontece é que, às vezes o “ficar” acaba em namoro porque os 
dois estão se conhecendo, e conforme o grau de compatibilidade, pode ser que dê certo” (l.3-7) 
 
En5T68V: “A “relação” de ficar é uma situação estranha, sem vínculo, sem expectativas. Somente os 
mais jovens aderem esse tipo de “compromisso” e na maioria das vezes em festas, o que acaba 
virando um passatempo e motivo de competição entre “quem pode mais”. Para os mais adultos, que 
são mais maduros e “bem-resolvidos”, o ficar pode ir além do beijo e do passeio” (l.10-14) 
 
En6T68V: “Alguns não querem envolvimento sério nem na fase adulta e preferem apenas satisfazer 
às suas necessidades viris, ficando” (l.17-18) 
 
En7T68V: “É claro que um relacionamento tem um começo, ficar é um começo e ao mesmo tempo 
uma maneira de saber se o sentimento é na verdade amor ou só uma paixão arrebatadora. Porém eu 
insisto: não deve existir o medo de se criar laços, pois um relacionamento só tem sentido se houver 
um” (l.20-24) 
 
En1T69V: “Atualmente, há uma grande discussão entre os membros da sociedade sobre o modo de 
relacionamento adotado pelos jovens. Alguns preferem “ficar”, já outros adotam uma atitude mais 
conservadora e tradicional de namorar. Afinal, qual dessas formas de relacionamento é a ideal?(l.1-
4) 
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En2T69V: “Em festas de amigos, shows, confraternizações em que há uma predominância de público 
jovem, é muito comum a percepção de trocas de beijos e carinhos entre moças e rapazes. A atração 
que ocorre entre eles é puramente física, ou seja, é feita apenas uma avaliação de traços pessoais, ou 
simplesmente pela roupa e tênis “de marca” que esteja sendo utilizado” (l.5-9) 
 
En3T69V: “Há aqueles que preferem conhecer seu parceiro ou parceira de modo mais profundo, 
tornando relevante todas as características da pessoa, tanto fisicamente como psicologicamente, o 
que possibilita o início de um namoro, que é um relacionamento mais sensato e correto, onde há uma 
confiança recíproca entre os dois seres” (l.11-15) 
 
En4T69V: “É no namoro que as pessoas envolvidas se conhecem, aprendem um com o outro e 
tornam-se fortalecidos para encarar a vida dentro da sociedade” (l.15-16) 
 
En5T69V: “A consciência entre todos não é igualitária, porém cabe a cada pessoa analisar as 
formas de relacionamento e adotar aquela que julgue ser  a mais correta” (l.17-18) 
 
En1T70V: “Hoje temos várias opções de relacionamentos para todos os gostos. Entre elas estão 
apenas “ficar”, somente namorar ou “ficar” e namorar e em algumas vezes esquecendo ainda da 
opção de casar” (l.2-6) 
 
En2T70V: “Boa parte das pessoas, principalmente os jovens, preferem  o “ficar”, devido ao fato de 
não ser necessário ter compromisso e nem exigência da outra pessoa” (l.7-9) 
 
En3T70V: “Já outras, pessoas mais maduras, preferem o namorar,  pois desta forma podem se 
conhecer melhor e algum dia até pensar em se casar” (l.10-12) 
 
En4T70V: “O “ficar” e  o só namorar é mais aceito pelos jovens e adolescentes, pois alegam serem 
muitos jovens para ter compromisso sério e se casarem, ou então que preferem adquirir experiência 
para depois pensarem nisso” (l.16-20) 
 
En5T70V: “O correto é namorar para se conhecer melhor e depois com o aprofundamento do 
conhecimento resolver se querem se casar” (l.21-23) 
 
En1T71V: “Nesse período bem racional da sociedade, a juventude lançou o termo “Ficar”, que 
mesmo representando uma evolução de pensamento, traduz que o ser humano ainda tem sentimento” 
(l.9-11) 
 
En2T71V: “Como hoje tudo é passageiro, os jovens também criaram esse relacionamento rápido em 
que o casal “Fica” junto apenas por algumas horas, trocam beijos e, às vezes, partem para momentos 
mais íntimos. Há casos em que a pessoa fica com várias em apenas um período” (l.11-16) 
 
En3T71V: “o conceito do namoro ser um relacionamento mais sério, que necessita de uma “prévia”; 
no caso, o Ficar” (l.16-18) 
 
En4T71V: “analisando-se o ato de ficar de forma reflexiva, o jovem está apto a escolher se é mais 
vantajoso ficar ou namorar” (l.25-27) 
 
En1T72V: “ficar é um ponto de partida para namorar” (l.3) 
 
En2T72V: “É a partir da famosa “ficada” que se descobre se há afinidades para gerar algo mais 
sério: o namoro” (l.4-5) 
 
En3T72V: “Ficar não exige obrigação, exigências ,mas se “pintar o clima” transforma-se em um 
namoro, que tem como principal lema o comprometimento do casal” (l.9-11) 
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En4T72V: “O problema é quando o ficar vira uma forma de colecionar beijos, pessoas...mas isso 
está mais relacionado com algo intrínseco e individual, o que aconteceria do mesmo jeito se estivesse 
namorando, casado, o que seria bem pior” (l.13-17) 
 
En4T72V: “A verdade é: ficar exige saber o que se procura e por incrível que pareça seriedade” 
(l.18-19) 
 
En1T73V: “O termo ficar assume diversas conotações dentro da sociedade, mas farei uso do sentido 
mais difundido que é: um tipo de relacionamento em que não há obrigações entre os parceiros, o 
envolvimento é superficial. Esse tipo de relacionamento é perfeito para pessoas que enfatizam a 
liberdade, gostam de experienciar situações diversas ou preferem não desenvolver nenhum vínculo 
afetivo com outrem” (l.6-13) 
 
En2T73V: “Um namoro exige maior responsabilidade, maior comprometimento e até certos 
compromissos sociais. Os sentimentos, a família e o parceiro são fatores que devem ser para pessoas 
que vivam (ou estejam) em uma fase estável, que almejem compromisso e consideração” (l.14-18) 
 
En3T73V: “Acredito que a forma como as pessoas devem se relacionar deva estar em coerência com 
o momento psíquico vivido por ela. Se o instante for de calmaria, opta-se pelo namoro, se for de 
agitação, ficar” (l.19-22) 
 
En1T74V: “Os meninos com essa mania de “ficar”, não querem mais assumir um relacionamento 
sério com ninguém, e com isso elas acabam fazendo da mesma forma com eles, acabam se 
acostumando e passam a não querer mais nada sério com ninguém” (l.2-6) 
 
En2T74V: “As pessoas passam a colocar na cabeça que namorar é complicado, que não dá certo... E 
isso é uma coisa que não acontece, namoros dão certo sim, basta você querer. Agora o problema é 
que vocês não conseguem ficar só com uma pessoa” (l.7-10) 
 
En3T74V: “Namorar não é um bicho de sete cabeças, não coloque na sua cabeça que isso é um 
casamento, namoro não é para muda sua vida ou para te deixar com problemas é para te fazer feliz” 
(l.11-14) 
 
En4T74V: “Mas se você estivesse namorando as coisas seriam bem diferentes, haveria um respeito 
um com o outro, você não teria só um namorado e sim um amigo, um companheiro...” (l.18-20) 
 
En5T74V: “E essa história de ficar e namorar não dá certo, pois, açaba que um terá respeito e o 
outro não, ou você assume algo sério ou então com a vida de “solteiro” só ficando, agora depois não 
reclame quando estiverem te chamando de “galinha ”que préfere ficar mais do que namorar acaba 
nisso. Um verdadeiro (a)galinha” (l.21-26) 
 
En1T75V: “Agora, o jovem pode optar entre “ficar”, namorar ou fazer os dois alternadamente. Mas, 
em um relacionamento a dois, qual a melhor opção a ser feita?” (l.4-5) 
 
En2T75V: “ficar com várias pessoas, apesar de parecer incorreto, permite descobrir com qual delas 
o adolescente se identifica mais e isso tem um papel muito importante na hora de escolher com qual 
se quer assumir um relacionamento mais sério, como namorar” (l.11-14) 
 
En3T75V: “O namoro é importante para o amadurecimento. Gostar de outra pessoa, conviver com 
ela, dividir alegrias, tristezas, problemas e soluções são fundamentais e é algo que o “ficar” não 
possibilita tanto quanto o namorar” (l.15-18) 
 
En4T75V: “Ficar”, porém, tornou-se indispensável ao namoro: antes de namorar, fica-se e, caso 
seja bom, pode levar ao relacionamento” (l.19-20) 
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En5T75V: “Logo, o melhor é optar por  “ficar” e namorar, alternadamente” 9l.24-25). 
 
En1T76V: “O mundo contemporâneo abriu espaço para várias formas de relacionamento a dois, 
entre elas estão o “ficar” e o namorar” (l.1-3) 
 
En2T76V: “Para a maioria dos jovens é bem mais prazeroso o “ficar”, talvez pelo simples fato de 
imaginarem que namorar exige muitas responsabilidades e compromissos que consideram desa- 
gradáveis” (l.5-9) 
 
En3T76V: “O namoro, por ser um relacionamento mais duradouro , oferece a oportunidade de 
analisar melhor com quem se está envolvido, podendo aproveitar a vida de forma mais tranquila” 
(l.17-20) 
 
En4T76V: “Namorar é bem mais interessante até mesmo pelo fato de ter sempre alguém confiável 
por perto quando precisar de apoio ou sentir-se só. Ter alguém para conversar, compartilhar as 
alegrias e até mesmo dividir as tristezas” (l.23-27) 
 
En5T76V: “Por tudo isso e muito mais, namorar é mais interessante do que “ficar”. (l.28-29) 
 
En1T77V: “O jovem vive em meio a vários dilemas e entre eles está um de vital importância, a 
liberdade sexual:  a opção entre “ficar” e namorar” (l.1-3) 
 
En2T77V: “Num mundo onde as doenças relacionados ao contato humano, como o beijo e o sexo, 
está em um crescente exponencial, o “ficar” torna-se perigoso, uma vez que ocorre, em grande parte, 
sem um conhecimento profundo entre o casal” (l.4-8) 
 
En3T77V: “namorar pode ser uma decisão que trará inúmeros contratempos: descubrir que o 
parceiro não é  a “pessoa certa” e passar pelo constrangimento de dizer um não” (l.10-13) 
 
En4T77V: “o “ficar” não exclui o namoro. É um processo: conhecer bem um parceiro, ficar e se 
possível namorar, posteriormente” (l.15-17) 
 
En1T78V: “No mundo atual, os jovens estão cada vez mais confusos no que diz respeito ao 
tradicional namorar ou o conveniente e não tão menos liberal “ficar” (l.1-3). 
 
En2T78V: “São intermináveis pontos positivos e negativos para querer sustentar uma relação, seja 
ela supostamente mais seria, até passar pelo menos comprometido e superficial “ficar” (l.4-7) 
 
En3T78V: “Ficar esse por uma noite, um momento, uma festa. Será que vale a pena?” (l.7-8) 
 
En4T78V: “É complicado querer entender o que se passa dentro de cada um, mas há ainda de forma 
clara e evidente que, apesar desse mundo moderno e louco, não existe nada mais belo do que um 
casal de mãos dadas assistindo um filme no sofá” (l.22-25) 
 
En1T79V: “As festas e shows são hoje as principais formas de se começar um relacionamento. Os 
jovens vêem nesses lugares algo especial que os fazem felizes e tornam o amor mais fácil” (l.1-3) 
 
En2T79V: “Alguns preferem “ficar” outros desejam levar o relacionamento a sério, mas afinal, qual 
é a melhor escolha?” (l.3-5) 
 
En3T79V: “O “ficar” realmente não é a melhor escolha, você não gosta daquela  pessoa, você não 
sente amor por ela” (l.6-7) 
 
En4T79V: “O “ficar” exprime muito a questão do desejo, e não do amor” Outro fato a ser levado em 
questão: é muito rápido, é passageiro. (l.7-9). 
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En5T79V: “A sempre alguém que gosta realmente de você, e não que só deseja te dar um beijo, além 
do que o namoro exige responsabilidades, e os jovens irão precisar disso, mais cedo ou mais tarde, 
então, por que não namorar e começar a aprender isso” (l.11-14) 
 
En1T80V: “O mundo de hoje está muito radical e a cada dia que passa parece que tudo fica pior, e 
as pessoas trocam de parceiros como trocam de roupa e nem se importam mais com os outros” (l.7-9) 
 
En2T80V: “Ficar ou namorar? Eis a questão você já pensou em ter um dia uma família, um marido 
dedicado, uma esposa amorosa e uma casa com muito amor e carinho?” (l.12-14) 
 
En3T80V: “um namoro pode lhe dar tudo isso, e como é bom poder ter um companheiro ou 
companheira ao lado, para poder compartilhar as alegrias e tristezas da vida” (l.15-17) 
 
En4T80V: “Em um relacionamento a dois o mais importante mesmo é o respeito por si próprio, e 
pelo outro e esse respeito só é alcançado em um namoro” (l.18-19) 
 
En5T80V: “Ficar com alguém pode até trazer algum prazer, mas depois esse mundo que você achava 
ser maravilhoso vai se tornando cada vez mais vazio, por que você não se sente totalmente feliz” 
(l.20-22) 
 
En1T81V: “O tempo da minha bisavó, casava-se aos 15 anos ou ficava para “titia”. Beijo na boca só 
com aliança no dedo” (l.2-3) 
 
En2T81V: “Hoje em dia, qualquer adolescente que assiste televisão ou acessa a internet, acompanha 
as tendências mundiais e são facilmente contaminados[...]Vivem os jovens um grande dilema: ficar ou 
namorar- fruto dessa contaminação cultural (l.7-13)) 
 
En3T81V: “Ficar para quem não sabe é o simples ato de beijar, sem sentimento, por euforia, talvez” 
(l.13-15) 
 
En4T81V: “Já namorar, não é só ficar, tem carinho, amor, preocupação, futuro, compromisso, quem 
sabe” (l.15-16) 
 
En5T81V: “Mesmo sabendo da cumplicidade da personalidade humana, a você meu leitor aconselho 
que em um relacionamento a dois, escolha o mais duradouro, o que pode lhe trazer mais felicidade, 
uma família. Escolha como eu namorar” (l.17-21)   
 
En1T82V: “Parece frase de vendedor de boutique, mas é sobre os relacionamentos amorosos que 
vamos tratar. E entre as várias vertentes existentes, um está tomando conta das mentes de, 
principalmente, adolescentes e jovens: eu “fico” ou namoro?” (l.1-5) 
 
En2T82V: “O “ficar” é a mais nova forma de se relacionar com o outro (a) no qual não há nenhum 
compromisso em- ter as partes e que pode ser momentâneo ou não” (l.6-8) 
 
En3T82V: “Já o namoro, todo mundo já conhece fidelidade incondicional ao parceiro (a)” (l.8-10) 
 
En4T82V: “Viver sem ter que dar satisfação é um fato que atrai dez em cada dez pessoas, concorda? 
Isso faz com que o “ficar” tenha se tornado mania em festas, escolas, todo lugar” (l.11-13) 
 
En5T82V: “Pensando nisso, alternar entre os dois é o mais viável, visto que reflete a fase no qual 
você atravessa adequando-se as suas necessidades sentimentais” (l.17-19) 
 
En1T83V: “Não entendo essa lógica de em uma só festa beijar na boca de dois, três, quatro ou mais 
rapazes” (l.1-2) 
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En2T83V: “Na minha concepção, namorar é a melhor opção em um relacionamento a dois” (l.2-3) 
 
En3T83V: “Namorando conhecemos melhor a pessoa escolhida, compartilhamos ideias e nos 
sentimos protegidos” (l.3-5) 
 
En4T83V: “Namorar é, na maioria das vezes, o primeiro passo para a formação de uma família” (5-
6) 
 
En5T83V: “Quando namoramos os laços de amor, carinho e respeito, principalmente, começam a ser 
construídos. Criamos um maior senso de responsabilidade e começamos a fazer parte também de uma 
outra família, a do nosso namorado” (l.7-10) 
 
En6T83V: “Namorar às vezes é difícil, quando por exemplo o namorado resolve “pular a cerca” em 
algum final de festa, ficando com uma garota qualquer que nem sabe  nome” (l.10-13) 
 
En7T83V: “Apesar disso, namorar não se compara a “ficar”. Ficando com várias pessoas, você 
corre grandes riscos. O risco de “ficar” com um maníaco que possa te violentar sexualmente, nada é 
improvável! O de ficar com o marido de uma amiga que ainda não foi apresentado (olhe o problema!) 
e várias outras coisas que podem acontecer” (l.14-19) 
 
En8T83V: “Como eu não tenho coragem de “ficar”, prefiro continuar no meu velho namoro. 
Namoro este que eu não troco nem por um beijo de Brad Pitt” (l.21-23) 
 
En1T84V: “Namorar. Algo que atualmente é uma decisão de apenas duas pessoas sem a prévia 
participação dos dois. Algo que, em gerações antepostas a esta, era como uma coisa demasiadamente 
séria e que os dois tinham importante participação com tortuosas vigílias para o casa. Situação que 
era substituída quase sempre pelo casamento e  que hoje, em sua grande maioria, não ultrapassa um 
ano” (l.1-6) 
 
En2T84V: “Ficar. Algo que era considerado de moças impuras e que esse nome não tinha. Algo que 
é praticado a todo tempo pelos jovens do nosso milênio. Ato que, as vezes, transforma o ato de um 
homem e uma mulher se beijarem banal. Mecanismo que surgiu para legalizar coisas que, até então, 
eram proibidas, negadas pela sociedade” (l.7-11) 
 
En3T84V: “Existem regras para “ficar” e para namorar que aos poucos foram sendo escrituradas 
nas mentes dos adolescentes” (l.12-13) 
 
En4T84V: “Hoje não se pode namorar sem antes ter “ficado” (l.13-14) 
 
En5T84V: “O namoro continua sendo um relacionamento sério e de dedicação mútua, todavia, 
acredita-se hoje, entre os jovens, que não se pode estabelecer um compromisso tão importante quanto 
esse sem antes ter a total certeza de que é isso mesmo que se quer” (l.18-21) 
 
En6T84V: “para evitar frustrações que é preciso antes ficar e só depois decidir se se deve namorar 
ou não” (l.21-22) 
 
En7T84V: “Sendo assim, a melhor alternativa é mesclar as duas coisas, namorar e ficar. Mas é 
importante sempre lembrar que o objetivo de tudo isso é ser feliz ao lado de alguém e amar, 
independente das maneiras e das regras” (l.23-26) 
 
En1T85V: “Quem é só corpo “fica” e se contenta com  o prazer que isto tras, quem deve um pouco 
ou bem mais” (l.1-3) 
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En2T85V: “Ficar é a melhor opção para pessoas que não querem um relacionamento duradouro, 
que não desejam se comprometer ou se resumir a um só parceiro, pessoas que querem ser livres para 
escolher com quem e quando querem “ficar” juntos” (l.4-9) 
 
En3T85V: “Namorar é algo mais substancial, que pode durar para a vida toda, ou por um bom 
tempo, quando se namora pretende-se crescer junto, aprender junto, não se torna momentâneo  mas a 
ser investido afinal alguém namora, porque gosta e ama” (l.10-15) 
 
En4T85V: “Enfim entre “ficar” e namorar sem dúvidas “ficar” não é  a melhor opção para quem 
quer mais que uma única noite” (l.16-19) 
 
En1T86V: “Atualmente, o termo “ficar” é tão comum que aquela idéia da pessoa ficar mal-falada 
não existe mais. É uma atitude não-comprometedora, não tendo nada sério; se você vai a uma festa e 
“fica” com alguém, se foi só por curtição, no dia seguinte você finge não saber mais nem quem é, 
aquilo foi só momentâneo; porém se “rolou” algo sério, ambos se interessaram, houve uma troca de 
telefones; isso já pode ser o início de um namoro.(l.1-7) 
 
En2T86V: “Pessoalmente, a idéia de “ficar” para depois namorar seria  a melhor opção, pois se 
você está em uma festa e “ficar”, se ela faz seu tipo, e ela lhe agradar; você já se interessa por ela e 
já vai conhecendo um pouco mais, para depois você começar a namorar” (l.8-12) 
 
En3T86V: “claro que só aquele tempo que você “ficou”, não será necessário para dizer se aquela 
pessoa é a que você iria se casar ou é a pessoa perfeita; isso só o tempo de namoro iria revelar” 
(l.13-16) 
 
En4T86V: “Enfim, o que mais se vê nas festas de hoje são só jovens, em maioria, “ficando”, 
apagando aquela idéia dos velhos tempos de só namorar e em pouco tempo casar” (l.17-19) 
 
En1T87V: “Hoje cada vez mais a pessoas buscam sua individualidade, em busca de seus objetivos, 
em um mundo cada vez mais capitalista e competitivo. Isso acaba refletindo diretamente nos 
relacionamentos amorosos onde as pessoas alternam entre o “ficar” e o namorar” (l.1-4) 
 
En2T87V: “O “ficar” embora  seja superficial e passageiro é assim apenas nos primeiros encontros, 
pois pode ser tornar mais sério com o tempo. A medida que o respeito pela pessoas crescem o 
relacionamento torna-se mais sério e o compromisso mais formal até que se chegue a um namoro” 
(l.7-10) 
 
En3T87V: “Já o namoro se trata de um relacionamento mais formal onde existe uma consideração 
por parte dos dois em compartilhar suas tristezas e alegrias ou seja, existe mais cumplicidade” (l.11-
13) 
 
En4T87V: “Em vistas disso e que as duas possibilidades de relacionamento são boas as duas podem 
chegar a unir as pessoas por horas, dias e meses, mas  não é o tempo que importa. O que realmente 
importa é a intensidade em como se vive e a boas lembranças que ficam de pessoas que embora o 
destino as separe nunca se esquece de pessoas a fizeram felizes” (l.18-22) 
 
En1T88V: “Em um relacionamento a dois, é necessário haver cumplicidade, compromisso, respeito, 
carinho e amor” (l.1-2) 
 
En2T88V: “O “ficar”, por ser um relacionamento “relâmpago” só satisfaz a uma situação 
momentânea, não  leva a nenhuma forma de compromisso e respeito com o outro” (l.10-13) 
En3T88V: “Já o namorar remete ao compromisso e  a cumplicidade, onde duas pessoas agora 
passam a compartilhar, buscar e viver coisas novas juntas onde o carinho aflora na preocupação com 
o outro, o respeito surge em confessar que estão juntos e para completar esta maravilhosa evolução 
surge o amor, construído um pouco a cada dia” (l.14-20) 
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En1T89V: “O mundo globalizado banalizou o amor e as emoções através do ficar, que nada mais é 
do que a falta de compromisso e a consciência dos envolvidos” (l.1-3) 
 
En2T89V: “As pessoas estão cada vez mais egoístas, preocupando-se somente  com elas mesmas e 
esquecendo do próximo, essa é a grande razão do número de ficantes aumentar tanto” (l.5-9) 
 
En3T89V: “Já namorar é totalmente o contrário, é você se doar, se dividir , saber ouvir o que 
alguém tem a dizer, e, principalmente, dar e receber amor” (l.10-11) 
 
En4T89V: “Namorar exige tempo e atenção dos envolvidos, coisas que o mundo globalizado vem 
extinguindo do nosso cotidiano” (l.17-19) 
 
En1T90V: “A mais nova forma de relacionar a dois, surgida neste século, é o “ficar”. Este 
relacionamento baseada simplesmente num momento. E a opção mais polêmica. Polêmica porque não 
estabelece laços de aproximação ou união duradouros; e se de repente você se apaixonar? O 
problema é que o que mal começou já acabou” (l.5-10) 
 
En2T90V: “Entretanto, o “ficar” abre um leque de possibilidades para encontros que mais tarde. 
Poderão lugar ao namoro. Somente namoro?!” (l.10-12) 
 
En3T90V: “O tradicional namoro em meio a essa revolução que vem ocorrendo nas diversas 
maneiras de se conhecer, como por exemplo via internet, propiciou curiosidades e desejos em 
conhecer pessoas diferentes. É a chamada aventura amorosa” (l.13-16) 
 
En4T90V: “Assim, o “ficar” fornece meios para “entrar nessa viagem” em busca de um 
relacionamento duradouro ou não” (l.17-18) 
 
En5T90V: “Assim, o melhor em um relacionamento a dois é estar com um pé no presente e outro no 
futuro. É namorar enquanto o relacionamento for recíproco, satisfazendo a ambas (podendo se tornar 
um sentimento mais profundo ou não) ou “embarcar numa viagem”, conhecendo pessoas diferentes: é 
o “ficar” (l.19-24) 
 
En1T91V: “ficar surge como uma forma de relacionamento que permite isso profundidade 
acompanha a dinâmica da modernização das relações sociais e comunicação, que permite uma maior 
e mais eficiente troca de informações entre diferentes povos, crenças e culturas” (l.5-9) 
 
En2T91V: “A falta de compromisso adotado por relacionamentos baseados em ficar, já si faz 
presente em diversas culturas, sendo apresentada como uma maneira de conhecer diferentes culturas, 
até encontrar a certa com quem possivelmente se assumiria um compromisso mais sério” (l.10-13) 
 
En3T91V: “o namoro torna-se um sinônimo de compromisso sério, um que teoricamente o casal 
envolvido teriam um interesse maior de se conhecer. É comum ouvirmos histórias de casamentos 
feitos, antigamente,  a base de namoros arranjados pelos pais, não importando o sentimento dos filhos  
e sim o acordo comercial, sem direitos a escolhas ou conhecimentos prévios” (l.14-18) 
 
En4T91V: “Mais a melhor forma de relacionamento é o ficar com um possível namoro 
posteriormente, já que a convivência do casal possibilitará liberdade de ações com o parceiro e os 
defeitos e qualidades de cada um serão analisadas, podendo de tal relação, assumir um compromisso 
mais sério ou não, se é um sentimento passageiro ou amor” (l.19-23) 
 
En5T91V: “Assim, antes de qualquer compromisso o ficar é essencial já que essa é uma alternativa 
de amadurecer gradativamente um sentimento que muitas vezes engana ou surge de forma a causar 
estranheza” (l.24-26) 
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En1T92V: “Hoje em dia os jovens e até mesmo adultos, entrarão na onda do “ficar”, mas será que 
esta é a melhor opção?” (l.1-2) 
 
En2T92V: “Todo e qualquer relacionamento de hoje se começa “ficando”, depois de muitas ficadas 
é que se começa o namoro, mas  existem namoros em que os casais estão indecisos, enquanto um diz 
que esta namorando, o outro diz “não a gente tá só ficando” (l.2-5) 
 
En3T92V: “As pessoas depois desse termo “ficar” estão ficando mais fáceis, ouço os comentários 
“ontem fiquei com cinco”, isso está passando dos limites” (l.6-7) 
 
En4T92V: “essa história de “ficar” esta acabando com a moralidade das pessoas, há jovens que 
fazem uma competição para ver com quantas garotas vão ficar na noite e se chegar a transar com 
alguma, algo que não é muito difício, este será idolatrado no dia seguinte, este é o “ficar” 
provocando a sexualidade do jovem cada vez mais cedo” (l.8-12) 
 
En5T92V: “Em um fim de semana, um rapaz fica com uma garota e no outro fim de semana com 
outra e assim vai”(l.13-14) 
 
En6T92V: “ficar hoje  ainda pode ser passar a noite beijando em uma festa, mas também ser ter 
passado a noite em um motel” (l.14-16) 
 
En7T92V: “Por isso defendo o namoro, além de você esta com quem gosta, com quem te entende e te 
da atenção você ainda corre menos ricos de pegar uma doença sexualmente transmissível” (l.17-19) 
 
En8T92V: “Por isso pais não proíbam seu filhos de namorarem e sim de “ficar”, e a vocês jovens ou 
adultos que “ficam”, “fiquem” cada vez mais, mas com uma pessoa que você goste, ou seja, um 
namorado” (l.20-22) 
 
En1T93V: “Atualmente, os jovens estão em busca de relacionamentos que não exigem compromisso 
sério, eles querem “aproveitar” sua juventude sem ter esse tipo de preocupação, então só resta 
“ficar” (l.1-3) 
 
En2T93V: “Os jovens simplesmente não querem se sentir presos a nada nem a ninguém, então 
preferem “ficar” em vez de namorar” (l.4-5) 
 
En3T93V: “Mas é extremamente desnecessário que um adolescente “fique” com várias garotas em 
uma mesma noite e isso acaba por denigrir a imagem do adolescente perante a outra” (l.5-8) 
 
En4T93V: “Os pais desses jovens já estão aceitando essa idéia com muito mais naturalidade do que 
em outras épocas até porque isso faz parte de uma fase pois ninguém quer só “ficar” durante toda a 
sua vida” (l.9-11) 
 
En5T93V: “Assim, concluímos que tudo de forma moderada só traz benefícios e que o “ficar” e um 
momento na vida que todos devem aproveitar, pois há uma época em que a própria pessoa sente a 
necessidade de um relacionamento sério a partir do momento que pensa em se casar e construir uma 
família, substituindo o “ficante” pela  namorada” (l.13-16) 
 
En1T94V: “Algumas pesquisas já foram feitas a respeito desse assunto e os resultados só confirmam 
que a maioria não quer um relacionamento definitivo. Uns dizem que não querem ter essa 
responsabilidade com o companheiro (a) e ainda outros por preferirem conhecer (“ficar.com”) vários 
(as), para decidir com quem prefere namorar sério ou se não demonstra continuar sempre assim, só 
“ficando” por não se identificar com ninguém” (l.5-11) 
 
En2T94V: “já que o namoro exige uma grande responsabilidade de ambos não seria uma atitude 
certa ser amado e esse amor não ser correspondido ou o contrário. Nesse caso, o melhor a fazer é 
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não enganar ou magoar a pessoa que ama e confessar tudo que sente sem ferir os sentimentos e 
apartir  daí conhecer seu companheiro (a) pela sua essência para ter certeza do que quer decidir para 
sua vida” (l.19-26) 
 
En1T95V: “o título desse texto não é sobre superlotação de presídios e sim sobre o dilema vivido 
pela maioria dos jovens num relacionamento a dois: ficar ou namorar” (l.3-5) 
 
En2T95V: “A maioria das pessoas já devem ter ouvido o termo “ficar” e a sua conotação. Trata-se 
de uma relação amorosa de curta duração: uma noite, uma festa, um intervalo entre aulas do colégio, 
que isenta os “ficantes” de curiosidade, fator que interessa principalmente os rapazes” (l.6-9) 
 
En3T95V: “Namorar requer uma maior  cumplicidade, fidelidade, uma relação com amor que não 
necessariamente exista no “ficar”- um passo anterior ao casamento- sendo assim, uma relação mais 
demorada e preferida pelo sexo feminino” (l.9-11) 
 
En4T95V: “A liberdade condicional que o “ficar” representa dá aos jovens a chance de 
experimentar, de preparar o jovem para uma relação duradoura, entretanto, diminui o senso de 
responsabilidade” (l.12-14) 
 
En5T95V: “o regime fechado do namoro traz essa responsabilidade, porém priva o jovem de 
experimentar” (l.14-15) 
 
En6T95V: “O ideal é estabelecer um regime semi-aberto em que o jovem durante a sua plenitude, 
alterne entre ficar  e namorar até encontrar o seu verdadeiro amor” (l.16-18) 
 
En1T96V: “Esses relacionamentos passageiros,  podemos chamar de “ficar”. Ele é o mais 
procurado e desejado atualmente, porque não se troca intimidade com as pessoas. Se “fica” pela 
aparência física e não pelo seu caráter” (l.6-9) 
 
En2T96V: “O namorar, já é considerado uma forma de ter um relacionamento mais rápido. Onde há 
uma troca de intimidade entre ambas as partes. Podendo levar até a construção de uma família” 
(l.10-13) 
 
En3T96V: “Portanto, deve-se procurar o relacionamento mais adequando, para que não ocorra 
arrependimentos futuros por causa de decisões tomados” (l.19-21) 
 
En1T97V: “Uma palavra que simboliza essa mudança de pensamento se chama FICAR” (l.10-11) 
En2T97V: “Ficar é um relacionamento que isenta qualquer pessoa de ter um compromisso amoroso 
alicerçado com alguém” (l.11-14). 
 
En3T97V: “Ficar, diferentemente do namoro, visa única e exclusivamente  o benefício e prazer 
próprio, deixando assim qualquer possibilidade de plena satisfação de um casal por terra. Resultado 
disso, são pessoas frustradas, desacreditadas, machucadas e egocêntricas” (l.16-20) 
 
En4T97V: “A  pessoa que fica com outra está sujeita a todo e qualquer tipo de risco. Furto. Morte. 
Roubo. Estupro. Doenças” (l.20-22) 
 
En5T97V: “Além do que já foi exemplificado, falta ao ficar o glamour e o sonho que só um namoro 
possa trazer. O desejo de construir uma família feliz, mesmo sendo difícil em dias como hoje. O ficar 
se isenta dessa responsabilidade” (l.20-28) 
 
En6T97V: “Embora possa também trazer alguns problemas futuros o namoro rejuvenesce, trazendo 
mais vida aos cansados do presente tempo” (l.30-31) 
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En1T98V: “Os jovens do mundo contemporâneo estão vivendo a era do “ficar”, um tipo de 
relacionamento a dois, superficial, que dura apenas um dia” (l.1-3) 
 
En2T98V: “Antigamente o relacionamento mais vivido pelas pessoas era o namoro, que é mais 
duradouro e profundo que o primeiro” (l.3-5). 
 
En3T98V: “Então, qual a melhor opção: namorar ou “ficar”? No primeiro caso, as pessoas 
realmente se gostam, tem uma relação sentimental, se respeitam e se admiram. Caso o namoro acabe, 
geralmente as pessoas se tornam amigas posteriormente. Já no segundo caso, as pessoas geralmente 
não se conhecem, não tem qualquer relação sentimental e às vezes, desconhecem até os nomes das 
outras pessoas. O principal objetivo do  “ficar” é satisfazer os desejos sexuais delas” (l.5-13) 
 
En4T98V: “Portanto, observa-se que o ideal seria que os jovens namorassem para que haja maior 
respeito entre eles e menores frustrações entre todos os familiares, já que o “ficar” pode resultar em 
gravidez ou em doenças sexualmente transmissíveis” (l.14-18) 
 
En1T99V: “Atualmente, fala-se muito em “ficar” e muito pouco em namorar. O primeiro é um 
relacionamento bastante superficial e o segundo pode vir a ser o resultado do primeiro, com raras 
exceções” (l.4-7) 
 
En2T99V: “Faz-se necessário haver uma maior seriedade por parte das pessoas em relação aos seus 
sentimentos, principalmente em se tratando de  “ficar”, pois, normalmente, depois disso, o resultado 
é algo vazio para ambos” (l.14-18) 
 
En3T99V: “Namorar ainda é a melhor maneira de um homem e uma mulher se conhecerem e de 
compartilharem sentimentos que os façam crescer como pessoas” (l.22-25) 
 
En1T100V: “Hoje na modernidade todos tem o direito de escolha e de opinar por cada 
relacionamento. Existem três tipos de relacionamento que podemos escolher: ficar, namorar e casar” 
(l.1-3) 
 
En2T100V: “A maioria dos jovens modernos preferem ficar, pois não é um relacionamento sério, 
hoje “fica” amanhã nem se vê” (l.4-6) 
 
En3T100V: “já namorar é uma relação que une duas pessoas e compartilham carinho, amor, 
fidelidade e pensamentos opostos que as vezes dá certo e outras vezes não, depende de cada 
companheiro (a)” (l.5-8) 
En4T100V: “Quando um homem fica com uma mulher pode ser apenas um dia, uma noite ou em uma 
festa, existindo muito a superficialidade, pois as vezes nenhum sente nada pelo outro” (l.9-11) 
 
En5T100V: “em um namoro ou um casamento tem que existir o amor, por isso é considerado mais 
sério, e tem que se doar de corpo e alma para o seu namoro ou casamento” (l.11-14) 
 
En6T100V: “Enfim, uns são felizes ficando, outros namorando e outros casando, mas o que importa é 
que todos façam o que gosta sem prejudicar outra  pessoa” (l.15-17). 
En1T101V: “Um famoso ditado popular diz que “A diferença entre o remédio e o veneno está na 
dose” e ele se aplica em muitos ocasiões da nossa vida como também ao tema que será abordado 
neste texto: “ficar” ou namorar” (l.1-4) 
 
En2T101V: “Devemos concordar que “ficar” não é uma situação de equilíbrio, contudo representa a 
busca pelo mesmo” (l.8-9) 
 
En3T101V: “É interessante conhecer pessoas novas, verificar se elas combinam com você, e isso é a 
essência do “ficar” é como se esse fosse o estágio inicial de quem busca um relacionamento sério” 
(l.9-12) 
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En4T101V: “Namorar já é mais sério exige confiança e cumplicidade, não podemos sair namorando 
com qualquer um, só se namora quando se gosta” (l.15-17) 
 
En5T101V: “Existe quem é contra o namoro, essas pessoas devem nunca ter se apaixonado, pois 
quem gosta quer estar perto sempre, e isso que é namorar, uma situação constante e apesar de não 
raro existirem desentendimentos um sempre está feliz na presença de outro” (l.17-21) 
 
En6T101V: “Quem só “fica” não consegue sentir a felicidade do equilíbrio amoroso e quem só 
namora tem uma vida muito monótona, sem novidades, e assim tão preso a uma só pessoa fica mais 
vulnerável a decepções” (l.22-24) 
 
En7T101V: “Talvez se os adultos tivessem experimentado mais o “ficar” os casamentos de hoje não 
acabariam tão fácil e rapidamente” (l.26-27) 
 
En8T10P: “Está certo que devemos seguir o nosso coração, no entanto no amor deve haver um 
equilíbrio nunca “ficar” ou namorar demais é bom” (l.29-31) 
 
En1T102V: “O novo sentido do verbo “ficar” ganha mais popularidade a cada dia. Os jovens com 
seu ímpeto de liberdade, recusam cada vez mais o outro verbo em desuso: “namorar”. Mas será que 
realmente “namorar” virará um arcaísmo?” (l.1-5) 
 
En2T102V: “Há momentos em nossa vida- lembre quanto você acabou aquele relacionamento de três 
anos- que é melhor “ficar”(entendido também como conhecer novas pessoas)” (l.7-9) 
 
En3T102V: “até os que “ficam” bastante às vezes é preciso assumir um compromisso sério 
(entendido como compartilhar sentimentos, afinidades, dentre outros)” (l.10-12) 
 
En4T102V: “Aqueles que defendem o “ficar” alegam que não suportariam alguém “pegando no pé” 
todos os dias” (l.13-14) 
 
En5T102V: “Já os que preferem namorar, contestam dizendo que nem todo fim de semana tem 
“balada” ou pessoas disponíveis para “ficar” (l.14-16) 
 
En6T102V: “Acredito que deve haver um equilíbrio entre os dois tipos de relacionamento, já que 
ambos são igualmente “saudáveis” como às vezes “prejudiciais” (l.18-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 

 

ANEXO B- ENUNCIADOS EXTRAÍDOS DE TEXTOS DE PRÉ-VESTIBULANDOS 
DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK, ASSÚ⁄2008 

 
 
En1T103PV: “Hoje em dia quando os jovens começam a namorar eles  pensam que está fazendo a 
coisa mais importante de sua vida” (l.1-3) 
 
En2T103PV: “, muitos jovens  se depara com o namoro antes de saber o que é o amor” (l.3-4) 
 
En3T103PV: “Vários adolescentes é influenciado por amigos que já tem experiência com namoro”  
(l.4-5) 
 
En4T103PV: “Muitos casos acontece quando um jovem passa por problemas familiares e logo quer 
sair de casa para encontrar amigos e saí para baladas pra tentar esquecer tudo que passou-se em sua 
casa e acaba se  embriagando e até se drogando ou mesmo se prostituindo muitas vezes por influência 
de amigos que já passou por o mesmo problema” (l.6-11) 
 
En5T103PV: “O problema dos jovens de hoje é que eles não pensam antes de tomar qualquer 
decisão; se encontra uma garota em uma festa acha ela linda. Fica logo iludido pela sua beleza e já 
quer ficar com a garota, nem mesmo procura saber nada sobre sua vida, pensa logo em ficar com ela; 
e no outro dia contar para seus amigos que ficou com uma linda garota” (l.13-20) 
 
En6T103PV: “Mas não é assim que se começa uma relação, temos que conhecer bem a pessoa que 
queremos ficar para namorar e casa dividindo problemas e alegrias, que todos casais enfrentão em 
uma vida a dois” (l.20-24) 
 
En1T104PV: “a fase da adolescência, onde começa as transformações hormonais, os amores a 
primeira vista, as ficadas. Os namoros firmes. A adolescência é um processo contínuo” (l.9-12) 
 
En2T104PV: “Os jovens não ligam praticamente para nada a não ser algo que lhes interesse como: 
festas, sair com os amigos, ficar com várias pessoas de diferentes opções sexuais numa determinada 
oportunidade. Colocando em risco à própria saúde, como a de quem participou de uma relação 
sexual, podendo acarretar uma gravidez precoce, atrasando  a vida de ambas as partes” (l.12-19) 
 
En3T104PV: “Os adolescentes têm que ter consciência do que estão fazendo, refletir sobre as ações 
por eles desenvolvidas. Procurar adicionar princípios em suas vidas como: companhias que não 
sejam alternadamente trocadas dias após dias; estabelecendo uma relação firme e conseqüentemente 
duradoura” (l.20-25) 
 
En1T105PV: “Namorar é uma forma simples de se conhecer, em que o casal vai se descobrindo, com 
bastante dialogo. Depois vem o abraço, o beijo, a troca de carinho, para depois vim o casamento” 
(l.1-4) 
 
En2T105PV: “Muitos acreditam que o mais importante é namorar, porque só amamos uma pessoa 
depois de passar algum tempo com ela” (l.4-6) 
 
En3T105PV: “Ficar é um momento passageiro que vivemos e que dura poucos instantes. Isso ocorre 
devido a um sentimento chamado de atração” (l.8-10) 
 
En4T105PV: “Mas, muitas vezes o ficar, pode se transformar em namorar e daí por diante” (l.10-11) 
 
En5T105PV: “Portanto, ambos os tipos de relacionamento são essenciais na vida das pessoas, já que 
são simples estágios que encaminham para um bom convívio entre casais” (l.12-14) 
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En1T106PV: “Hoje em dia, o namoro deixou de ser uma coisa freqüente na vida dos jovens. Eles 
estão vivendo a fase do ficar” (l.1-2) 
 
En2T106PV: “Namorar, conhecer alguém para poder ter relação sexual, é uma coisa em que nem se 
pensa mais” (l.3-4) 
 
En3T106PV: “as pessoas ficam por ficar sem ao menos se conhecerem, trocam beijos, carícias e 
inicião suas relações sexuais e o pior de tudo, muitas vezes não se previnem” (l.4-7) 
 
En4T106PV: “Namorar é mais importante que ficar” (l.13) 
 
En5T106PV: “é através do namoro que surge a confiança e o respeito” (l.13-14) 
 
En6T106PV: “É certo lembrar que muitos namoros começam com um ficar, mais é com o namoro 
que se aprende que a dois deve antes do sexo se ter amor, carinho, companheirismo, confiança e 
respeito” (l.14-18) 
 
En1T107PV: “O que se passa na cabeça de um adolescente que se entrega em um relacionamento ou 
namoro, como ele lidaria com essa situação?” (l.1-4) 
 
En2T107PV: “Um namoro fixo na adolescência é muito conturbado, pois os adolescentes se acham o 
máximo e na maioria das vezes acabam metendo os pés pelas mãos” (l.5-9) 
 
En3T107PV: “No final os jovens ficam cheios de dúvidas que só passam quando eles já estão mais 
aptos a receber conselhos e muito diálogo por parte de pais e amigos, é só assim eles irão criar um 
pouco de responsabilidade para compreender o namoro da forma correta” (l.17-24) 
 
En1T108PV: “Num relacionamento como o namoro é importante termos confiança” (l.1-2) 
 
En2T108PV: “Quando ficamos não temos tanta confiança porque, às vezes, nem conhecemos as 
pessoas que estamos ficando” (l.3-5) 
 
En3T108PV: “Quando estamos namorando pensamos que conhecemos a pessoa mas não 
conhecemos” (l.6-7) 
 
En4T108PV: “Ficar sem compromisso serio muitos jovens querem, mais depois vem as 
consequências porque acabam engravidando precocemente é muitos adolescentes não sabem o que é 
ser o pai ou mãe” (l.8-12) 
 
En1T109PV: “Sabe-se que namorar é mostrar interesse amoroso por outra pessoa de sexo oposto. A 
partir daí, surge um relacionamento mais sério, ou seja, haverá maior interação e integridade entre 
ambos” (l.1-4) 
 
En2T109PV: “O namoro possibilita, ainda, obter de certa forma conhecimentos a respeito da 
conduta do parceiro, ou vice-versa” (l.5-6) 
 
 
En4T109PV: “É hora de pôr fim nesses acontecimentos tão fúteis como ficar, que só tem contribuído 
para intensificar a inversão de valores sofrida em nossa sociedade. Porém, é de suma 
responsabilidade nossa, cooperar com a mesma, resgatando seus primórdios, fazendo com que os 
adolescentes dêem ênfase ao namoro, e em consequência do casamento, originando então uma 
sociedade fundamental. (l.17-24) 
 
En1T110PV: “É muito comum entre os jovens adolescentes, o namoro e o ficar. Mas qual dêssas 
táticas é a mais prática e a melhor?” (l.1-3) 
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En2T110PV: “Namorar é assumir um compromisso” (l.3-4) 
 
En3T110PV: “E ficar é o namoro corporal sem o compromisso social” (l.4-5) 
 
En4T110PV: “Os jovens se tocam, se mexem, se beijam, mas a falta do compromisso, componente 
básico, é a maneira de ficar” (l.5-7) 
 
En5T110PV: “Na maioria das vezes, essas táticas podem andar juntas, ou seja, o garoto fica com a 
garota e se rolar uma química eles podem se namorar, isso funciona como um tipo de experiência. 
Mas em alguns casos eles ficam apenas por ficar, não rola uma química maior como no namoro” (l.8-
13) 
 
En6T110PV: “o ficar é uma forma que os jovens encontraram para descobrir melhor os seus 
sentimentos” (l.14-16) 
 
En7T110PV: “o namoro é a comprovação de um sentimento existente entre ambos” (l.16-17) 
 
En8T110PV: “Por isso é muito importante que o namoro e o ficar andem sempre juntos” (l.17-18) 
 
En1T111PV: “O “ficar” está na moda, o divertimento sexual, junto com as drogas e bebida é o que 
eles, muitas vezes desejam” (l.21-24) 
 
En2T111PV: “Para resolver esse problema que afeta esses jovens, tem que haver além da presença 
da escola, a presença dos pais ensinando, aconselhando e orientando os filhos que a vida sexual é de 
responsabilidade e compromisso e dentro do casamento” (l.21-30) 
 
En1T112PV: “Relacionamentos sem compromisso passeiam entre a juventude do passado e de hoje 
com o termo “ficar”. São descritos na sociedade moderna como algo normal ou haleio, concluindo de 
maneira iresponsável é desviando da ótica social um evidente relacionamento no estilo de 
reconhecimento progressivo com o parceiro, que é o namoro” (l.1-4) 
 
En2T112PV: “Um compromisso delimita, definitivamente, as escolhas, porque é exclusivo, num 
compromisso de namoro é a mesma coisa, os parceiros devem comprometer-se permanente e 
exclusivamente um com o outro, não fica sendo algo jogado ao espaço como esse hábito muito usado 
entre a juventude, o “ficar” (l.5-11) 
 
En3T112PV: “O namoro desenvolve uma forma de caráter para a vida no relacionamento, que 
requer tempo e determinação para desencadear a cada dia mais conhecimento do seu parceiro” (l.9-
11) 
 
En4T112PV: “Um namoro é perfeito quando estabelece o compromisso dos parceiros, com 
responsabilidade e sabedoria, pois é um passo a cada dia” (l.11-12) 
 
En5T112PV: “O termo ficar é adquirido como hábito na juventude como um meio de  evitar a dor 
emocional. Para eles o namoro é algo distante, fora de moda, eles buscam sexualidade e não 
compromisso o que somente os levam a  abisurdos e sofrimentos” (l.18-21) 
 
En6T112PV: “Precisamos ensinar a nossos filhos o que é namoro e não deixar mentes infantis 
fascinar e manipular-los” (l.22-23) 
 
En1T113PV: “Os jovens de hoje não querem namorar sério, eles só querem ficar, pois acham que 
ficar seria uma boa opção para quem não quer namorar. Isso seria bom, se eles não extrapolassem 
muito no ficar” (l.1-4) 
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En2T113PV: “Se perguntarmos a um jovenzinho de 11 a 12 anos o que é ficar, certamente eles 
saberiam definir, dizendo que ficar é conhecer uma pessoa hoje, conversar, abraçar, beijar e para por 
ai pois se o outro não estiver mais a fim tudo bem, parte-se para outra” (l.5-11) 
 
En3T113PV: “No ficar não há envolvimento sentimental, encontra-se numa boa, sem envolvimento e 
sem compromisso” (l.9-10) 
 
En4T113PV: “Há muito preconceito contra a mulher nesse caso de ficar, pois a mulher fica mal 
vista, as pessoas comentam e descriminam, mas isto com o passar do tempo tem mudado e as pessoas 
já acham normal ficar, pois muitas vezes esse ficar pode virar namoro” (l.11-15) 
 
En5T113PV: “O namoro também tem seu lado ruim, quando a família é contra e só atrapalha 
fazendo com que o casal termine o namoro. Mas quando amamos alguém, não há nada que atrapalhe, não a 
família, não há distância, ao menos que ambos não se queiram mais. (l.16-20)”. 
 
En6T113PV: “Por isso em um relacionamento a dois a melhor opção é ficar e namorar, porque ao 
ficar com alguém pode-se conhecer melhor o outro e pode rolar um namoro sério e despertar uma 
grande paixão e consequentemente um grande amor” (l.21-24) 
 
En1T114PV: “Ao começar falar deste assunto, percebemos que o significado do namorar é um 
relacionamento de confiança” (l.1-2) 
 
En2T114PV: “namorar é sério, é dar confiança um ao outro é está juntos nos momentos de alegria e 
dores, é colaborar com o outro” (l.3-5) 
 
En3T114PV: “E ficar, é ter relacionamentos sem compromisso, é uma pessoa ficar com um aqui e 
outro acolá, ou seja, com um hoje outro amanhã, são estes os significados registrados dentro deste 
assunto que é comum nos dias de hoje e por isso os jovens pensam desta forma” (l.6-11) 
 
En4T114PV: “Mais já nos tempos de nossas avós o sentido de ficar era uma palavra feia, ou seja, 
ficar para eles já era transar” (l.12-14) 
 
En1T115PV: “Entre o casal existe uma fase muito importante que é a do conhecimento. Alguns  
decidem namorar, outros optam por ficar” (l.1-3) 
 
En2T115PV: “O namoro é algo mais sério, podemos dizer que é o alicerce para o casamento” (l.4-5) 
 
En3T115PV: “O ficar é curtir uma pessoa apenas por algumas horas, sem compromisso, muitos 
nem se conhecem e depois de “ficarem” cada um segue seu rumo” (l.7-10) 
 
En4T115PV: “O namoro é mais importante para o casal que o “ficar”, visto que é através do 
conhecimento e do ato de compartilhar que nasce o verdadeiro amor, e não de uma simples noite” 
(l.11-15) 
 
En1T116PV: “nessa transição em busca do amadurecimento, os adolescentes estão se distanciando 
de estabelecer um relacionamento sério, pois o modismo implica no “ficar”, ou seja, não é o ato 
sexual como antigamente, mas sim como nas festas, uma pessoa conhece alguém e namora apenas 
naquela noite” (l.5-9) 
 
En2T116PV: “para a jovem não fica bem visto “ficar” com 3 ou mais rapazes a cada festa que 
forem, como acontece normalmente” (l.10-12) 
 
En3T116PV: “o “ficar” pode ser o primeiro passo para assumirmos um compromisso, pois ao 
namorarmos estamos nos conhecendo melhor, deixamos de admirar apenas o superficial, valorizando 
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o que a pessoa tem de melhor, construindo o verdadeiro amor nas pequenas coisas compartilhadas no 
dia a dia, na preparação para o possível casamento” (l.13-18) 
 
En1T117PV: “Namorar ou ficar? Eis a pergunta a ser discutida entre os jovens” (l.1-2) 
 
En2T117PV: “Ficar é um modo de se divertir entre os jovens e de passarem um momento de festa 
juntos e depois esquecer o que passou” (l.3-6) 
 
En3T117PV: “o ficar é um aproveitamento entre o homem com a mulher, ou seja, o homem não dá 
valor a mulher que quer só ficar, ou então vice-versa” (l.6-9) 
 
En4T117PV: “Namorar é uma preparação para o casamento” (l.10-11) 
 
En5T117PV: “Namorar é muito importante é ao contrário de ficar, porque não se aproveita e nem é 
para se divertir e sim para se conhecer” (l.12-15) 
 
En6T117PV: “O mais importante para se construir um relacionamento entre duas pessoas é namorar 
e não ficar, aos poucos vão se conhecendo e que poderá no futuro construir uma família” (l.16-20) 
 
En1T118PV: “Nos dias de hoje, por incrível que pareça, namorar é considerado fora de moda” (l.1-
2) 
 
En2T118PV: “Ficar acaba tornando-se atraente para a maioria das pessoas que imaginam ser 
possível curtir apenas o lado bom de namorar. Sem responsabilidades, cobranças ou compromissos” 
(l.4-7) 
 
En3T118PV: “Podemos dizer que os resultados positivos do “ficar” superam os negativos, já que 
“ficar” possibilita que as pessoas avaliem maior número de parceiras (os) do que se tivessem que 
namorá-las (os)” (l.11-14) 
 
En4T118PV: “Namorar é bom, mas tem que ser alguém legal, que goste de você e tenha experiências 
e opiniões para compartilhar” (l.18-19) 
 
En5T118PV: “se achar que apenas ficar não está fazendo bem, é melhor não ficar com ninguém, 
apenar ter calma e estar aberto para conhecer novas pessoas” (l.20-22) 
 
En1T119PV: “Namorar é muito mais importante” (l.1) 
 
En2T119PV: “ficar também é legal é uma relação sem compromisso que você pode si divertir sem si 
preocupar em dar satisfação a ninguém e passar algum tempo curtindo essa pessoa de repente e pode 
até começar um namoro” (l.1-5) 
 
En3T119PV: “Muitas pessoas começam um relacionamento mais forte depois de ter ficado algumas 
vezes” (l.6-7) 
 
En4T119PV: “Ficar é muito bom, por um certo momento” (l.11-12) 
 
En1T120PV: “O namoro na adolescência, atualmente não é conveniente porque os adolescentes 
estão pensando que o namoro é só ficar” (l.1-3) 
 
En2T120PV: “Mas não é assim, um relacionamento é uma coisa muito séria que eles devem saber a 
importância do namoro, é um compromisso sério que exige valores  um do outro” (l.4-7) 
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En3T120PV: “Percebe-se que não é a melhor escolha para os jovens pensar em ficar, mas é o 
período em que o adolescente estar tendo um aprendizagem que leva-os a só pensar em ficar” (l.12-
15) 
 
En4T120PV: “os jovens  não sabem a importância do namoro pois é algo muito sério que levam a ter 
um  maior compromisso como por exemplo, um casamento” (l.15-18) 
 
En5T120PV: “Para algum deles não é importante o namoro, mas eles pode muda não sabem que o 
namoro pode até chega em um casamento” (l.19-21) 
 
En1T121PV: “Nos últimos anos os jovens vem agindo de forma absurda em relação a ficar ou 
namorar” (l.1-3) 
 
En2T121PV: “O namoro que era um passe adiante de uma relação a dois, pouco se vê nos dias de 
hoje” (l.3-5) 
 
En3T121PV: “A opção do parceiro é o famoso ficar. O que é ficar?” (l.5-6) 
 
En4T121PV: “Ficar é uma forma de relação a dois sem compromisso, é uma maneira nova de 
conhecer o outro, foi a opção que os jovens encontraram para encontrar seu grande amor” (l.7-10) 
 
En5T121PV: “O namoro, ao contrário do ficar, é muito importante” (l.11-12) 
 
En6T121PV: “Mas a opção dos jovens de ficar sem ter uma relação séria é uma forma descontraída 
para encontrar um parceiro (a) ideal para o seu convívio” (l.16-19) 
 
En7T121PV: “por isso o ficar nos dias de hoje é tão natural entre os adolescentes” (l.19-21) 
 
En1T122PV: “Num relacionamento é importante termos confiança e respeito com a pessoa que está 
o nosso lado, e isso só é conquistado quando há uma convivência mais próximo entre o casal, e isso e 
adquirido num namoro” (l.1-5) 
 
En2T122PV: “Embora alguns jovens não queiram saber de namorar sério, esses não sabem como é 
bom ter uma pessoa em que podemos confiar, amar, construir um futuro” (l.6-9)  
 
En3T122PV: “Quando ficamos com uma pessoa, estamos  sujeita a nos decepcionar pelo simples fato 
de não conhecê-los bem” (l.10-12) 
 
En4T122PV: “Ficar significa presente, pois não sabemos o que  vai acontecer no futuro” (l.12-13) 
 
En5T122PV: “ficar é um risco que os jovens corre em busca de aventuras” (l.14-15) 
 
En6T122PV: “O namoro nos dar mais segurança mostra que somos importante e que podemos 
contar com  a pessoa que está ao nosso lado a qualquer hora. E  assim pensar num futuro ao lado 
dessa pessoa que amamos” (l.16-21) 
 
En1T123PV: “Namorar ou ficar hoje em dia para os jovens e adolescente é comum pois isso e 
conhecido já em todo mundo” (l.1-3) 
 
En2T123PV: “Para os mais velhos ficar e dormir junto mas para os adolescentes não é um bicho de 
sete cabeça basta se conhecerem um olhar atraente é assim vai ocorrendo um beijo um abraços” (l.4-
8) 
 
En3T123PV: “Seja como for o fato de ficar até agora, produz resultado mais benefícios que nocivos” 
(l.18-20) 
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En1T124PV: “O namoro na sociedade por jovens adolescentes que não querem saber em namoro 
fixo” (l.1-2) 
 
En2T124PV: “a onda dessas pessoas adolescentes e adultos agora é ficar e namorar” (l.2-3) 
 
En3T124PV: “Jovens que ficam com um e outro e eles não estão nem ai, mais isso é muito feio tanto 
para o homem como para a mulher” (l.3-5) 
 
En4T124PV: “Antigamente era raro essa idéia de ficar mais sim um namoro fixo e bom para os dois 
que estão se relacionando” (l.5-6) 
 
En5T124PV: “Uma relação a dois não é só ficar e namorar, mas sim é ter carinho, amor amizade, 
um bom companheirismo e uma ótima convivência e sem desconfiança de seu parceiro” (l.7-9) 
 
En6T124PV: “E ficar sem prazer algum com um companheiro desconhecido fica sem graça” (l.11-
12) 
 
En1T125PV: “os jovens acabam optando pelo ficar, até mesmo correndo o risco de se expor somente 
para satisfazer as suas necessidades fisiológicas” (l.12-15) 
 
En2T125PV: “o namoro é uma situação diferente levando um relacionamento mais aberto ao 
diálogo, com propósito de se conhecerem e juntos descobri- rem um amor puramente verdadeiro” 
(l.15-19) 
 
En1T126PV: “Para que um sentimento se torne igual a outro, não basta só ficar, é importante 
também assumir um compromisso” (l.1-3) 
 
En2T126PV: “O namoro é uma relação a dois que irá tornar confiança, o casal irá desenvolver 
fundamentos particulares surgindo um bom conhecimento capaz de algo melhor no futuro” (l.7-10) 
 
En1T127PV: “Acreditamos que essa história de ficar traz alguns benefícios como o início de um laço 
de amizade entre duas pessoas” (l.1-4) 
 
En2T127PV: “só ficar não basta, tem que conhecer o companheiro ou a companheira o bastante” 
(l.6-9) 
 
En3T127PV: “Mas o ficar ou namorar na adolescência pode também trazer malefícios como, por 
exemplo, a gravidez na adolescência” (l.10-13) 
 
En4T127PV: “Os jovens não ver o ficar como  início de um relacionamento, pois para eles não 
importa com quem e com quantos vão ficar” (l.19-23) 
 
En1T128PV: “Falar de relacionamento é bastante importante na vida dos adolescentes 
principalmente, a questão de ficar e namorar” (l.1-3) 
 
En2T128PV: “Alguns jovens conhecem uma pessoa em uma festa ou em outro lugar, depois já estão 
ficando, apenas nesse momento, sem saber totalmente nada dessa pessoa, é o que mais acontece da 
vida dos adolescentes” (l.4-8) 
 
En3T128PV: “cada dia que passa meninos e meninas querem namorar menos e ficar mais” (l.9-10) 
 
En4T128PV: “Caso prefiram namorar, terão mais tempo de conhecer melhor a pessoa que está 
convivendo diariamente” (l.11-13) 
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En5T128PV: “A escolha é sua, você quer decidi a questão de namorar e ficar se decidir namorar 
ganhará a oportunidade de conhecer melhor o outro é conviver em sintonia em um relacionamento 
com confiança” (l.18-23) 
 
En1T129PV: “Namorar seria o serto?  A princípio sim seria o serto, mas nuns dias de hoje isso tem 
mudado um pouco as pessoas já não namora como antigamente, isso vem cendo uma preocupação 
para os nossos pais, na verdade e os jovens que não são como antigamente” (l.1-7) 
 
En2T129PV: “Hoje a idéia inicial é o ficar sem se preocupar com o dia de amanhã” (l.8-9) 
 
En3T129PV: “namorar nem em pensamento isso é o que acontece com a maioria dos jovens hoje” 
(l.10-12) 
 
En4T129PV: “o ficar no meu concentimento é a busca de um amor em especial a pessoa serta pra 
namorar, casar e viver o resto da vida com pessoa serta” (l.14-17) 
 
En5T129PV: “Por isso namorar ou ficar o que ta acabando nos dias de hoje e o momento a situação 
em qual  o jovem se passa” (l.17-20) 
 
En1T130PV: “Existe dois tipos de namoro, um é aquele em que se conhecem em algum ambiente 
virtual e decidem se aproximar. O outro acontece quando outras pessoas se conhecem e começar  a 
namorar” (l.1-5) 
 
En2T130PV: “o modo de relacionamento mais comum entre adolescente e jovem é o ficar” (l.6-8) 
 
En3T130PV: “A internet também é o meio onde se conhecem muita gente, que também as vezes 
começam um relacionamento pela internet, que é namorar ou ficar” (l.9-12) 
 
En4T130PV: “Hoje em dia muitos jovens só pensa em ficar com uma e com outra não quer nada 
sério com ninguém” (l.13-15) 
 
En5T130PV: “A melhor opção a ser feita é o namorar que se passa um relacionamento mais sério” 
(l.16-18) 
 
En1T131PV: “Nos dias de hoje nós jovens devemos levar a sério um relacionamento com uma pessoa 
que gostamos de verdade e ir mais além, conhecer a pessoa melhor durante o namoro, conhecer sua 
família, saber o que ele quer de verdade com nós” (l.1-5) 
 
En2T131PV: “Se essa pessoa quer só ficar; só apega a essa pessoa se apaixona e ai? Essa jovem não 
vai querer namorar com você, então devemos, pensar mais, errar menos e agir melhor” (l.6-9) 
 
En3T131PV: “Muitos jovens adolescentes sofrem, e na maioria das vezes é por causa desse ficar, 
elas ficam, no momento é tudo muito bom, mais as consequências vem depois, por exemplo, um 
falatório, ficou com você depois não te procurou fingiu que nem te conhecia e se nos momentos que 
ficaram foram mais profundos, viram como uma gravidez indesejada ou uma doença por não ter 
usado o preservativo” (l.10-16) 
 
En4T131PV: “Então o melhor é namorar, se conhecerem bem e se casar formar uma família por que 
é assim que Deus quer para cada um de nós” (l.18-20) 
 
En1T132PV: “Não deve-se ficar com uma pessoa só por ficar, se estiver a fim procure conhecê-lo 
melhor” (l.16-18) 
 
En1T133PV: “O namorar é uma relação mas séria, fixo no cotidiano, um compromisso entre dois 
indivíduos” (l.1-3) 
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En2T133PV: “o ficar é tudo ao contrário, é uma fase de conhecimento de que seja passageiro ou 
fixo, depende do desenvolvimento da relação entre ambos, se os mesmos senti uma atração maior pelo 
outro passa a ter um relacionamento mais intenso, exige uma atenção maior e consequentemente 
passa a ser namoro” (l.3-8) 
 
En3T133PV: Ao comparar o namoro com um lugar privado entre dois, isolado da sociedade, o mundo só 
existe os dois, pela qual a liberdade é perdida e tenta buscar no seu companheiro, o mundo, sua liberdade para 
fingir não ser só, e o casal está propício a uma dependência social ao seu companheiro (l.09-13) 
 
 
En4T133PV: “Os adolescentes dos tempos atuais prefere  o “ficar” uma tipologia de relacionamento 
mais aberto sem responsabilidade” (l.16-18) 
 
En5T133PV: “os jovens vão para balada e não quer qualidade, vai buscar quantidade, ao ficar com 
várias moças, rapazes em uma noite” (l.18-20) 
 
En6T133PV: “Concluo que ambos tem suas vantagens e desvantagens, mas o namorar é uma opção 
melhor, mas sério, mas confiável, e o indivíduo tem que gostar. O ficar é apenas um princípio de um 
relacionamento, uma fase de conhecimento” (l.22-25) 
 
En1T134PV: “Hoje em dia o relacionamento entre os jovens são alternado um dia eles ficam e outro 
dia namoram” (l.1-3) 
 
En2T134PV: “No decorrer do tempo os jovens ficam na dúvida se devem só ficar ou assumir algo mais 
sério como o namoro” (l.4-6) 
 
En3T134PV: “Muitos deles só querem curtição ficar ficar e ficar” (l.7-8) 
 
En4T134PV: “já o namoro é diferente temos que ter um parceiro sincero, amá-lo e compreendê-lo 
para que no futuro possam formar uma família” (l.10-13) 
 
En5T134PV: “Os jovens devem pensar e analisar que o melhor a escolher é o namoro pois nele 
encontraram a melhor forma de vida ao lado da pessoa que ama” (l.14-17) 
 
En1T135PV: “Nos dias atuais muitos jovens não querem ter um namorado (a), seria, pois hoje eles 
querem só ficar, sem responsabilidade e respeito uns com os outros” (l.1-5) 
 
En2T135PV: “Namorar, primeiramente, tem que ter companheirismo, amor, carinho e 
principalmente respeito” (l.13-15) 
 
En1T136PV: “Há jovens que não querem namorar. Pois não querem um relacionamento sério mais 
sim ficar sem compromisso, só beijar por beijar” (l.1-3) 
 
En2T136PV: “O amor é fundamental pra si dar bem no namoro” (l.7-8) 
 
En3T136PV: “Um trabalho é fundamental para quem tem seu namorado pós tem que pensar também 
no futuro a dois” (l.10-12) 
 
En4T136PV: “Muitos só querem ficar” (l.12) 
 
En5T136PV: “muitos dizem que ficar e já ir ao ponto de uma relação sexual” (l.12-14) 
 
En6T136PV: “O namoro e bom mais precisamos conhecer bem as pessoas” (l.18-19) 
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En7T136PV: “Por isso que eu não ficaria com uma pessoa só por ficar poderia rola se agente se 
conhecese melhor e poderíamos ficar ou até namorar” (l.19-22) 
 
En1T137PV: “Ficar é algo que as pessoas mesmo se conhecerem sente uma atração, ou um desejo de 
ficar com aquela pessoa e se entregar de corpo e alma sem pensar nas consequências” (l.5-8) 
 
En2T137PV: “O ficar também depende de ambas as partes, porque quando um homem vai ficar com 
uma mulher, existe uma certa insegurança de um ou do outro, mais neste caso um deles tem um 
interesse mais profundo de até mesmo pensar que naquele ficar vai surgir algo mais, por isso segue 
em frente” (l.9-14) 
 
En3T137PV: “Namorar já é um começo de um relacionamento de duas pessoas que realmente já 
querem se conhecer melhor” (l.15-17) 
 
En4T137PV: “namorar é ótimo porque é daí, que ao passar do tempo você vai saber se realmente 
essa pessoa te merece” (l.17-19) 
 
En5T137PV: “No ficar e no namorar também não sou de acordo porque já que você está com o 
namoro firme realmente, é uma coisa mais séria daí pode surgir o noivado e até mesmo o casamento” 
(l.20-23) 
 
En1T138PV: “Os jovens de hoje só pensam em ficar, porque não querem responsabilidade com nada 
até mesmo com um (a) namorado (a)” (l.1-3) 
 
En2T138PV: “o ficar é mais comuns entre os jovens, com medo do que as pessoas vão falar” (l.12-
13) 
 
En3T138PV: “o namoro representa igualdade, cumplicidade, afeto, respeito entre duas pessoas se 
elas realmente se amam.” (l.13-15) 
 
En1T139PV: “Uma relação seria hoje em dia é um pouco difícil pois as pessoas têm o medo da 
decepção e preferem a segunda opção: o ficar, ele é mais freqüente pois os adolescentes vão há um 
lugar conhece uma pessoa gosta dela e por alguns instantes “fica” com ela” (l.5-12) 
 
En2T139PV: “Namorar é uma ótima opção e  melhor pois você passa a conhecer a pessoa melhor, a 
fazer planos para o futuro” (l.20-23) 
 
En1T140PV: “ficar não é uma escolha sábia pois ficando nunca irá conhecer um pouco mais de 
alguém que pode vir a construir um futuro ao seu lado” (l.2-5) 
 
En2T140PV: “Namorando e se tendo respeito aprendemos um pouco mais a construir uma nova 
vida” (l.6-7) 
 
En3T140PV: “O namoro é uma aprendizagem para um futuro relacionamento  a dois” (l.7-9) 
 
En1T141PV: “Para nós nos relacionarmos bem precisamos de uma pessoa que confiamos para está 
no nosso lado, por exemplo, uma namorada” (l.7-9) 
 
En2T141PV: “Quando nós namoramos dividimos a nossa vida, nossas conversas, o nosso 
compreensão, dividimos nossas opiniões” (l.10-12) 
 
En3T141PV: ““Ficar”, um momento impar a que não passa de uma aventura, de um momento 
passageiro, sem nenhum tipo de responsabilidade um com o outro” (l.13-16) 
 
En4T141PV: “É importante namorar mas com responsabilidade” (l.23-24) 
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En1T142PV: “A questão namorar ou ficar é opinião sua mas primeiro veja todos os fatores que ta 
acontecendo hoje” (l.19-20) 
 
En2T142PV: “Ficar rola muitas coisa que não interessa ao sentimento” (l.20-21) 
 
En3T142PV: “namorar é um sentimento muito forte. Por isso ame muito e seja amado” (l.21-23) 
 
En1T143PV: “Época do “ficar”, onde as relações afetivas são pobres” (l.1-2) 
 
En2T143PV: “Manter um relacionamento sério, namorar sempre fica como segunda opção” (l.11-
12) 
 
En3T143PV: “Atualmente, a melhor opção é namorar, manter um relacionamento sério, prevalece o 
amor a moda antiga, com canções, flores e poesias, mantendo em consideração a fidelidade, o 
carinho, os planos para o futuro” (l.20-24) 
 
En1T144PV: “Atualmente, o ficar é cada vez mais comum entre nossa juventude impedindo 
praticamente a ocorrência de namoros duradouros” (l.6-8) 
 
En2T144PV: “O ficar é importante” (l.8-9) 
 
En3T144PV: “o namoro é bem mais importante pois o mesmo proporciona  um melhor conhecimento 
entre o casal possibilitando um possível casamento no futuro” (l.9-11) 
 
En4T144PV: “o  ficar pode ser uma forma de divertimento o qual não substitui e nunca substituirá o 
bom e velho namoro convencional” (l.16-18) 
 
En1T145PV: “Na sociedade em termos de relações afetivas entre homens e mulheres existe o namoro 
e o ficar” (l.1-2) 
 
En2T145PV: “Ficar hoje em dia é mais para aproveitar o momento e adquirir experiências” (l.3-4) 
 
En3T145PV: “O namoro é algo mais sério por ser complexo” (l.5) 
 
En4T145PV: “O ficar é mais superficial por não haver compromisso sério e sim aproveitar o 
momento de ambas as partes, essa relação se destaca muito mais na classe jovem” (l.8-10) 
 
En5T145PV: “Namoro é mais sólido e estável” (l.13) 
 
En6T145PV: “Mas hoje nem tudo é simples, jovens ficam por pensarem que não estão prontos para 
ter compromisso” (l.17-18) 
 
En7T145PV: “O namoro é mais complicado por ser mais complexo em que há regras  imposto por 
ambas as partes, onde o rompimento pode de acarretar instabilidade se a regra for violada por uma 
parte” (l.19-21) 
 
En1T146PV: “Hoje em dia o namoro é algo muito importante para descobrir se a pessoa com quem 
estamos namorando é a pessoa certa para compartilhar nossas alegrias e tristezas” (l.1-4) 
 
En2T146PV: “Namorar não é algo que assim que conhece a pessoa  vai logo se entregando, mas sim 
aquele que conhece a pessoa a anos e sabe como fazer a pessoa amada feliz” (l.10-14) 
 
En3T146PV: “O ficar é algo que a pessoa mesmo sem conhecer fica com ela e se entrega de corpo e 
alma sem saber o que irá acontecer depois” (l.15-18) 
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En4T146PV: “Muitos homens hoje em dia quando fica com uma jovem sai falando dela dizendo o 
que fez e o que não fez” (l.19-21) 
 
En5T146PV: “Entre o ficar e o namorar, o namoro é o mais importante porque é daí que surge a 
confiança, o respeito e o carinho entre os dois sendo assim indo em ponto ao casamento” (l.24-27) 
 
En1T147PV: “Ficar é apenas por aquele momento enquanto namorar representa um compromisso 
mais sério” (l.2-4) 
 
En2T147PV: “O ficar está mais presente em nosso cotidiano” (l.5-6) 
 
En3T147PV: “O namorar é um compromisso mais sério, e onde você constrói um amor que é o 
sentimento mais forte” (l.10-12) 
 
En4T147PV: “Ficar, namorar e amar está tudo ligado a  um sentimento e uma atração” (l.22-23) 
 
En1T148PV: “Nos dias atuais quando um grupo de jovens se reúnem para um evento, um show ao ar 
livre. Lá, o objetivo é beijar várias pessoas, quantas conseguir, sem qualquer compromisso; o que 
importa é apenas a atração física” (l.1-4) 
 
En2T148PV: “Muito raramente essas “ficadas evoluem para um namoro, pois muitas vezes, nem se 
sabe o nome da pessoa que se beijou” (l.5-7) 
 
En3T148PV: “Cada vez mais os jovens vem queimando etapas do seu desenvolvimento. Por conta de 
uma falsa liberdade em que se pensa que “ficando” com várias pessoas na mesma noite ou até mesmo 
com uma só, desde que não evolua pra nada mais sério” (l.8-12) 
 
En4T148PV: “Até mesmo o namoro que tanto dispertava a curiosidade dos jovens tem perdido 
espaço para o “ficar” (l.13-14) 
 
En5T148PV: “A atração pelo sexo oposto é perfeitamente normal, o que não significa que se deva 
“ficar” somente por isso” (l.18-19) 
 
En6T148PV: “A amizade pode evoluir para um namoro, em que o importante é o conhecimento do 
caráter um do outro, a relação sexual está reservada para o casamento conforme está escrito na 
Palavra de Deus” (l.20-23) 
 
En7T148PV: “O sonho de formar uma família feliz tem de estar no coração dos jovens que devem 
fazer de tudo para atingir esse objetivo, que é o plano de Deus para o ser humano” (l.24-27) 
 
En1T149PV: “Ficar ou namorar? Hoje em dia são umas das alternativas que os adolescentes 
escolhem para um relacionamento” (l.1-3) 
 
En2T149PV: “No momento todos querem ficar, porque ficar não tem nada sério, nenhum 
compromisso” (l.4-5) 
 
En3T149PV: “todos ficam com qualquer pessoa, numa festa” (l.5-6) 
 
En4T149PV: “os jovens não querem namorar hoje em dia, mas tem uns que querem ter um 
relacionamento sério, porque namorar já é aquele compromisso que um vão para casa do outro” (l.6-
9) 
 
En5T149PV: “Mas a melhor opção a ser tomada, deve ser feito de acordo com que as duas pessoas 
sentem uma pela outra, quem quiser “ficar” ou namorar que fiquem, a gente via pelo que gosta” 
(l.10-13) 
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En1T150PV: “Numa relação a dois, existe sempre um elemento surpresa, hoje você está namorando 
e amanhã você pode nem estar mais, “ficar” e namorar é a opção certa” (l.1-4) 
 
En2T150PV: “No namoro a relação é fixa, pois, é um compromisso de fidelidade e ás vezes, de 
amor” (l.5-7) 
 
En3T150PV: “já “ficar” é uma relação mais aberta, não se tem compromisso com ninguém” (l.7-8) 
 
En4T150PV: ““ficar” é uma maneira de namorar sem precisar ter compromisso, é como a frase 
“ninguém é de ninguém” (l.11-13) 
 
En5T150PV: “As vezes, é melhor “ficar” do que namorar” (l.14) 
 
En6T150PV: “num namoro a gente se apega demais e na maioria dos casos, o jovem acaba se 
decepsionando, com uma traição ou até mesmo com a personalidade do parceiro” (l.15-17) 
 
En7T150PV: “ficando a gente não precisa passar por todos os problemas que um namoro traz” (l.19-
21) 
 
En1T151PV: “O namoro na adolescência é um pouco exaustivo, cansativo, e pode ser até 
emocionante, pois na adolescência o jovem por pensar que está apaixonado comete loucuras: mente 
para os pais, nunca dizendo aonde vai, fingindo que não quer namorar sério, para os pais não dizer, 
traga para casa, moça, tras para casa, ai o adolescente sai confundindo a cabeça dos pais, e a sua 
própria também” (l.1-7) 
 
En2T151PV: “se o jovem pensar em só ficar sem compromisso, os riscos são muito poucos, de tantas 
loucuras cometer” (l.9-10) 
 
En3T151PV: “Namorar não é tão ruim, mas ficar sem compromisso é melhor ainda pois no outro dia 
cada um vai para sua casa, sem compromisso de ligar no dia seguinte” (l.15-17) 
 
En1T152PV: “Temos que diferenciar o ficar do namorar para que mais tarde possamos conciliar os 
dois” (l.3-5) 
 
En2T152PV: “O “ficar” é a base por onde o casal passa a conhecer o seu companheiro ou a sua 
companheira” (l.6-8) 
 
En3T152PV: “Diferente do ficar o namorar requer mais responsabilidade dos dois” (l.10-11) 
 
En4T152PV: “Ficar é se conhecer ser livre” (l.11-12) 
 
En5T152PV: “namorar é compromisso e quando é bastante sério existem possibilidades de no futuro 
terem um belo casamento” (l.12-14) 
 
En6T152PV: “A melhor opção a ser feita é conciliar o ficar com o namorar” (l.15-16) 
 
En1T153PV: “Em nossa fase de adolescente procuramos companheiras para curtir e para dividirmos 
partes de nossas vidas. E onde entra a pergunta: ficar ou namorar” (l.1-5) 
 
En2T153PV: “O ficar para muitos de nós é uma fase antecedente ao namoro em que ainda os 
companheiros não se conhecem ou seja surgiu uma atração entre os dois” (l.6-10) 
 
En3T153PV: “A fase do ficar pode até durar alguns dias ou apenas um” (l.11) 
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En4T153PV: “O namoro já é a fase que os dois já estão se conhecendo e estão dividindo partes de 
suas vidas” (l.17-19) 
 
En5T153PV: “Para os jovens o ficar e  namorar é muito importante para o relacionamento a dois, 
porque é preciso conhecer a pessoa que vai compartilhar a sua vida” (l.25-28) 
 
En1T154PV: “Hoje em dia nós adolescentes só pensamos em ficar, porque muitos não querem algo 
sério ou acham bom ficar hoje com uma e a manhã com outra, e a sim os adolescentes têm a chance 
de conhecer pessoas e criar novas amizades” (l.1-6) 
 
En2T154PV: “Mais o serto é primeiramente ficar porque você ficando com uma pessoa você vai ter a 
chance de conhecer essa pessoa, e ver como ela é se é carinhosa, extrovertida, meiga e daí desse 
relacionamento pode sair um namoro” (l.7-11) 
 
En3T154PV: “Já com o namoro percebe-se que no passado ficando com aquela pessoa foi muito 
bom, que daquele relação saiu um namoro, muitos começaram assim e hoje em dia estão casados e 
felizes” (l.14-16) 
 
En1T155PV: “No namoro você vai se descobrindo o prazer de amar uma pessoa” (l.1-2) 
 
En2T155PV: “a vantagem de namorar é essa o amor nos deixa mais felizes sorridentes a auto-estima 
lá pra cima” (l.4-5) 
 
En3T155PV: “Já esse negócio de ficar não é coerente pessoas sair beijando todo mundo só por 
prazer, ficam com pessoas que algumas vezes nem conhecem e nunca viu, nunca falou, ficam e depois 
nem fala mais” (l.7-10) 
 
En4T155PV: “Há pessoas que dizem que namorar o ser humano fica preso a outra pessoa não” 
(l.11-12) 
 
En5T155PV: “namorar é mais seguro e confiante que ficar” (l.16-17) 
 
En1T156PV: “Quando se analisa o fato de namorar ou ficar nos questionamos o principal objetivo 
em nossa vida” (l.1-3) 
 
En2T156PV: “O ficar é uma maneira que os jovens de hoje encontram para conhecer várias 
pessoas” (l.6-8) 
 
En3T156PV: “Hoje em dia rapazes e moças têm muita facilidade com o ficar e por isso não querem 
assumir uma responsabilidade de um namoro mais sério” (l.8-11) 
 
En4T156PV: “Já o namoro, é uma forma de um casal se conhecer melhor, aprender um com as 
diferenças um do outro e quem sabe no futuro pensar num casamento” (l.12-15) 
 
En5T156PV: “Dessa forma, tanto o namoro quanto o ficar são passos importantes na formação de 
adolescentes que no futuro serão adultos responsáveis” (l.18-21) 
 
En1T157PV: “todos falam no tal do “ficar”, mas o que é melhor “ficar” ou namorar?” (l.7-9) 
 
En2T157PV: “Na opinião de muitos estudantes eles falam que, ficar é muito melhor por que é sem 
nenhum compromisso” (l.12-14) 
 
En3T157PV: “outros já exageram eles ficam só para dizerem que é “pegador” (l.14-15) 
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En4T157PV: “Há outros que não assumem o namoro, ficam com uma só pessoa por muito tempo 
para não se comprometer” (l.16-18) 
 
En5T157PV: “namorar será sempre a melhor escolha pois os jovens passam a ser mais felizes” (l.26-
28) 
 
En1T158PV: “Em algumas ocasiões é melhor um namoro que tem com quem contar nas horas 
difíceis com quem se abrir nos momentos de desespero alguém com quem possa desabafar contar 
como foi o seu dia e ter um compromisso sério” (l.1-7) 
 
En2T158PV: “O tema “ficar” é mais diferente, pois você não tem compromisso com ninguém provar 
outros sabores pessoas diferentes sem dar explicação a ninguém” (l.7-11) 
 
En3T158PV: “Nos dias atuais ninguém quer namorar sério, a moda é só ficar” (l.15-16) 
 
En4T158PV: “Namorar e ficar são coisas totalmente diferentes” (l.26-27) 
 
En5T158PV: “E por isso prefiro ter um relacionamento sério namorar, somente namorar” (l.24-26) 
 
En1T159PV: “Para ficarmos com alguém só basta uma oportunidade” (l.11-12) 
 
En2T159PV: “ficar com uma pessoa nem sempre significa uma paixão” (l.12-13) 
 
En3T159PV: “No momento que inicia um namoro, muda bastante a vida de alguém, se você 
realmente for dedicada a pessoas que você namora” (l.13-15) 
 
En4T159PV: “Eu penso o seguinte, para gostarmos de alguém não precisa de namorar, mas temos 
de darmos atenção e companheirismo as pessoas que nos convive” (l.15-18) 
 
En1T160PV: “Os jovens atualmente pensam mais em ficar do que namorar” (l.1-2) 
 
En2T160PV: “ficar é mais interessante pois é sem compromisso e namorar se comprometem” (l.2-3) 
 
En3T160PV: “O ficar é bem diferente que o namorar” (l.4) 
 
En4T160PV: “o ficar não tem compromisso, hoje podemos ficar com um cara aqui e amanha com 
outro sem nenhum tipo de problema” (l.5-7) 
 
En5T160PV: “O namoro é um relacionamento mais sério, com compromisso” (l.8-9) 
 
En6T160PV: “Para começarmos um relacionamento devemos primeiramente ficar, conhecermos a 
outra pessoa bem melhor e de pois de conhecer e pensar em namorar, pois é importante para os dois 
ficar e namorar” (l.14-17) 
 
En1T161PV: “Os jovens de hoje buscam no ficar conhecer a si mesmo” (l.4-5) 
 
En2T161PV: “os jovens ficam por ficar, no ficar muitas vezes não tem um sentimento como no 
namoro” (l.5-7) 
 
En3T161PV: “Os adolescentes de hoje querem apenas ficar, é uma coisa sem muito compromisso” 
(l.8-9) 
 
En4T161PV: “através desse ficar pode nascer um sentimento verdadeiro que é o namoro” (l.12-13) 
 
En5T161PV: “o namoro é um compromisso sério que assumimos com uma pessoa” (l.13-15) 
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En1T162PV: “Ficar ou namorar não é tão simples como pensamos, ainda mais quando se trata de 
uma  questão onde se encontram perigos e rebeldias por parte dos adolescentes” (l.11-12) 
 
En2T162PV: “Ficar é uma decisão que os jovens tomam para conhecer uma pessoa melhor antes de 
ter qualquer compromisso sério com uma determinada pessoa, tais como: namorar ou até mesmo 
casar” (l.12-15) 
 
En1T163PV: “a maioria não está pensando em namorar só pensam em ficar. Poucos se apaixonam e 
namora firme querendo algo mais sério” (l.2-5) 
En2T163PV: “Poucos jovens querem alguma coisa séria mais quando fala no ficar a maioria dos 
jovens querem pensando porque o ficar não é um relacionamento sério” (l.6-9) 
 
En3T163PV: “ O ficar não acontece só gravidez, também pode causar doença” (l.15-16) 
 
En4T163PV: “nos que somos jovens devemos pensar bastante sobre o ficar com qualquer garota (o) 
e agir sempre com maior responsabilidade” (l.18-20) 
 
En1T164PV: “Para se iniciar um namoro hoje em dia, o essencial para alguns jovens é “ficar”, que 
é se divertir com alguém sem compromisso e se, de repente, acontecer algo a mais o “ficar” pode se 
tornar um namoro” (l.1-4) 
 
En2T164PV: “A maioria dos jovens só querem se divertir e aproveitar cada momento e o “ficar” sem 
compromisso é mais usado entre eles” (l.5-7) 
En3T164PV: “Mas o que fazer se hoje a opção mais usada entre os jovens é o “ficar” (l.7-8) 
 
En4T164PV: “Em festas, o interesse dos jovens é irem curtir, se divertir e, é claro, “ficar” com 
alguém só por ficar, sem compromisso ou responsabilidade” (l.9-11) 
 
En5T164PV: “quando o “ficar” com uma pessoa vai se tornando freqüente e um dos dois, ou os dois, 
já se sentem a vontade em relação ao outro, decidem levar o relacionamento a sério e começam a 
namorar fixamente com aquela pessoa” (l.12-16) 
 
En6T164PV: “Entre as opções, “ficar” e namorar, os dois são boas ótimas opções, pois com o 
“ficar”, o jovem pode perceber se aquela pessoa é certa para ele, e se for ele decide namorar” (l.18-
21) 
 
En1T165PV: “os adolescentes vão há um lugar conhecer uma pessoa, gosta de ela  e por alguns 
instantes fica com ela” (l.6-9) 
 
En2T165PV: “Namorar é uma ótima opção pois você passa a conhecer a pessoa fazer planos para o 
futuro e  é o primeiro passo para o casamento” (l.10-13) 
 
En1T166PV: “Os jovens tem medo de iniciarem relacionamentos sérios e se decepcionarem 
futuramente e por isso, muitos jovens querem apenas ficar, outros acham melhor ficar, para depois 
iniciar algo mais sério” (l.2-5) 
 
En2T166PV: “Todos os adolescentes são inseguros em relações desconhecidos. Por muitos não 
sabem à respeito da vida, acabam querendo apenas ficar” (l.6-8) 
 
En3T166PV: “Existem alguns que sofreram decepções e tem medo de se decepcionarem novamente 
com futuros parceiros. Esses, preferem ficar, apenas curtir a vida” (l.8-10) 
 
En4T166PV: “A minoria dos jovens querem relacionamentos sérios, esses, sem dúvida são maduros 
a ponto de perceberem, que namorar é a melhor maneira para construir um alicerce amoroso . É um 
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estágio de preparação para futuramente ocorrer uma união e a construção de uma nova família” 
(l.11-15) 
 
En5T166PV: “Portanto, a melhor maneira para os jovens construírem melhores relacionamentos é 
namorar. Pois, o ficar é algo que não é construtivo para suas vidas” (l.16-18) 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


