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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investigou os usos do item até em blogs baianos a fim de observar se 

as funções desempenhadas por ele indiciam um caso de gramaticalização, um 

fenômeno compreendido como um processo através do qual, itens ou construções 

lexicais, em determinados contextos, assumem funções gramaticais, e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais (HOPPER; 

TRAUGOTT, 2003). No quadro teórico da corrente funcionalista, esse tipo de 

mudança só pode ser captada se levar em consideração a situação comunicativa da 

qual faz parte o falante (NEVES, 1997). Por isso, nosso corpus foi constituído de 

textos autorais de blogs produzidos por homens e mulheres de diferentes regiões da 

Bahia. Os resultados revelaram três diferentes usos do até, que vão de um domínio 

cognitivo mais concreto (preposição indicando limite espacial e temporal) para um 

domínio cognitivo mais abstrato (operador argumentativo), evidenciando, assim, o 

continnum de abstratização, ESPAÇO > TEMPO > TEXTO, conforme Heine et al 

(1991), bem como o cline de mudança proposto por Baião e Arruda (1996): ATÉ 

espacial > ATÉ temporal > ATÉ inclusivo > ATÉ contraexpectativa.  

Palavras-chave: Até, mudança, gramaticalização.  
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ABSTRACT 

 

 
This research aimed to investigate the uses of the item até in blogs in Bahia in order 

to observe whether the functions performed by this item indicate a case of 

grammaticalization, a phenomenon understood as a process through which lexical 

items or constructions, in certain contexts, have grammatical functions, and, once 

they are grammaticalized, continue to develop new grammatical functions (HOPPER; 

TRAUGOTT, 2003). In the theoretical framework of the functionalist approach, this 

kind of change can only be perceived if the communicative situation which the 

speaker is involved is taken into account (NEVES, 1997). Therefore, our corpus 

consisted of texts from blogs produced by men and women from different regions of 

Bahia. The results showed three different uses of até, ranging from a more concrete 

cognitive domain (preposition indicating spatial and temporal boundary) to a more 

abstract cognitive domain (argumentative conjoins), thus, revealing the continuum of 

abstractization, SPACE > TIME > TEXT, according to Heine et al (1991) and the 

cline of change proposed by Baião and Arruda (1996): ATÉ Spatial > ATÉ temporal > 

ATÉ INCLUSIVE > ATÉ contraexpectativa.  

 

Key-words:  Até, change, grammaticalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos linguísticos de base funcionalista compreendem a linguagem sob 

uma perspectiva interacional, logo, a língua tem como função primária a 

comunicação/interação. Nesse sentido, estudar a língua implica considerá-la numa 

situação real de uso, como um produto coletivo resultante de fatores sociais e 

interpessoais. Sob essa ótica, investigadores funcionalistas procuram entender e 

explicar as relações existentes entre as formas e as funções, partindo do 

pressuposto de que são as funções que influenciam as estruturas gramaticais. 

Função, aqui, corresponde ao papel social-comunicativo que a linguagem representa 

na vida dos indivíduos. Portanto, ao analisar uma determinada forma linguística, 

deve-se levar em consideração um contexto real de comunicação do qual o falante 

faz parte. 

Dentre as várias temáticas pesquisadas por estudiosos que assumem 

pressupostos da corrente funcionalista, está a gramaticalização, um fenômeno 

compreendido como um processo através do qual itens ou construções lexicais, em 

determinados contextos, assumem funções gramaticais, e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais (HOPPER; 

TRAUGOTT, 2003). Esse tipo de fenômeno só pode ser entendido, segundo a 

concepção funcionalista, se considerarmos efetivamente a língua em uso, pois é do 

contexto real que podemos captar a dinamicidade das estruturas usadas pelos 

indivíduos.  

Com o intuito de investigar esse tipo de mudança na língua portuguesa, 

elegemos como objeto de estudo o item até, pois, em situações reais de uso, ele 

tem assumido funções que vão além daquelas estabelecidas por gramáticas de 

orientação normativa (cf. ALMEIDA, 2003; BECHARA, 2009; CUNHA; CINTRA, 

2008; entre outros). Essas, basicamente, categorizam esse item como preposição 

essencial, isto é, palavra que tem a função específica de relacionar dois termos 

oracionais, e, dessa relação, no caso do até, implicar movimento espacial e 

temporal. No entanto, essas mesmas gramáticas, ao lado de gramáticas de 

orientação linguística (como a de Neves, 2000, por exemplo), já sinalizam sobre a 
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possibilidade de esse item desempenhar, em alguns contextos, outras funções além 

daquelas consideradas prototípicas.  

Baião e Arruda (1996), ao pesquisar as novas funções do até, explicam que o 

sentido inclusivo é enquadrado no grupo dos operadores argumentativos, elementos 

esses que funcionam como orientadores do discurso. No caso desse novo valor, ele 

é usado para indicar um último argumento considerado, muitas vezes, o mais forte, 

numa escala de força argumentativa. Desse valor de inclusão, pode ser depreendido 

um outro, o de contraexpectativa, cuja função é “manter ou não a expectativa do 

ouvinte quanto à determinada informação” (BAIÃO; ARRUDA, 1996, p. 256). Ao 

desempenhar essas novas funções, o até adquire um significado +abstrato, 

evidenciando, assim, a trajetória de abstratização, ESPAÇO > TEMPO > TEXTO.  

A propósito da função de operador argumentativo com valor demarcador de 

contraexpectativa, Martelotta (1993, p. 102) assinala que esse uso “implica uma 

comparação entre o que é dito e o que se espera, ou o que se pressupõe, ou o que 

se assume como norma”. Ele adverte que as novas funções assumidas pelos itens, 

no processo de gramaticalização, só podem ser compreendidas se analisadas sob 

uma perspectiva de base pragmático-discursiva, pois os falantes empregam o até 

não simplesmente com o propósito de relacionar orações, mas, principalmente, dar 

uma orientação argumentativa ao discurso. 

Partindo do pressuposto de que o até tem um comportamento multifuncional 

na língua portuguesa, investigamos se os seus usos configuram um caso de 

gramaticalização. Para tanto, verificamos a sua frequência de uso, bem como 

analisamos suas funções considerando aspectos linguístico (as relações semânticas 

estabelecidas) e extralinguístico (o fator sexo). 

A propósito de nosso corpus, blogs baianos, vale dizer que são textos em que 

os autores relatam seus pensamentos, desabafos e opiniões sobre temas diversos. 

A escolha do mesmo se justifica, uma vez que a maioria das pesquisas publicadas 

sobre gramaticalização utiliza, como corpus, textos de língua falada.  Acreditando 

que a mudança atinge também a língua escrita, propomos a investigação no sentido 

de evidenciar que as diversas funções assumidas pelo item são decorrentes dos 

usos variados que os falantes fazem deles em suas práticas comunicativas. 

Portanto, a escrita, mesmo sendo uma prática que se diferencie da língua falada 

quanto às condições de produção, pode também manifestar reflexos das mudanças 

que atingem a modalidade oral. 
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Sobre a relevância desta pesquisa, acreditamos que, a partir do momento que 

reconhecemos as funções variadas do item até, estamos comprovando que os 

falantes são, de fato, os responsáveis pela dinamicidade da língua; afinal, são eles 

quem escolhem, dadas as intenções comunicativas, as formas linguísticas e, 

consequentemente, atribuem a elas as funções que lhes são convenientes durante o 

processo interacional.  O trabalho se justifica, também, porque visa difundir e 

incentivar a pesquisa sobre gramaticalização. 

 Para fins práticos, a dissertação está organizada em três capítulos: no 

primeiro, inicialmente, apresentamos alguns dos pressupostos que caracterizam a 

corrente funcionalista. Depois, tratamos efetivamente da gramaticalização, desde os 

primeiros conceitos aos princípios que permitem identificar esse tipo de mudança.  

 No segundo capítulo, abordamos o estatuto da preposição, desde sua origem, 

nos casos latinos, às gramáticas de orientação normativa e descritiva, onde 

encontramos descrições que contemplam propriedades bastante diversificadas das 

preposições, ora dando destaque a aspectos mais formais, ora mais funcionais. 

Nesse mesmo capítulo, apresentamos algumas pesquisas sobre gramaticalização 

do até no português brasileiro.  

 No terceiro capítulo, empreendemos a descrição e análise dos dados, cujos 

resultados contemplam a trajetória de abstratização proposta por Heine et al (1991) - 

ESPAÇO > TEMPO > TEXTO - e o cline de mudança proposto por Baião e Arruda 

(1996) - ATÉ espacial > ATÉ temporal > ATÉ inclusivo > ATÉ contraexpectativa.  

Finalizamos esse capítulo aplicando os princípios de Hopper (1991) aos usos do até, 

uma vez que esses princípios permitem identificar os limites difusos entre elementos 

lexical e gramatical, bem como atestar o grau de gramaticalização.  

 Por fim, as conclusões e as referências encerram este trabalho. 
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CAPÍTULO 1: DA CORRENTE FUNCIONALISTA À GRAMATICALIZAÇÃO 

 

1.1 Introdução 

 

 

 Neste capítulo, apresentamos, em primeiro lugar, alguns pressupostos 

básicos da corrente funcionalista, no intuito de esclarecer a vertente teórica que nos 

guiou no desenvolvimento de nossa pesquisa. Dentre os princípios básicos dessa 

corrente, está o pressuposto de que a explicação para os fatos linguísticos deve ser 

dada a partir da relação entre linguagem e uso no contexto social. Em segundo, 

tratamos da gramaticalização, um tipo de mudança responsável pela constante 

renovação do sistema de uma língua, que tem sido, nas últimas décadas, objeto de 

pesquisas que seguem princípios funcionalistas. 

 

 

1.2 A corrente funcionalista: alguns pressupostos básicos 

 

 

O Funcionalismo Linguístico, corrente associada diretamente à Escola 

Linguística de Praga, fundada em 1926, surgiu como um movimento particular 

dentro do Estruturalismo, com autores que defendiam uma visão de linguagem sob 

uma perspectiva interacional, voltando seus interesses para uma investigação 

linguística que ultrapassasse os limites das estruturas gramaticais, buscando, na 

situação comunicativa, as motivações para os fatos da língua (CUNHA, 2008) 1. 

Caracterizar o Funcionalismo não é uma tarefa fácil, pois diferentes modelos foram 

sendo propostos ao longo do tempo 2 . Segundo Castilho (2012, p. 21), “o 

                                                           
1
 Vale dizer, no entanto, que esse funcionalismo a que referimos aqui, a partir da Escola de Praga, é 

tido como moderno, pois antes mesmo da Linguística se firmar como ciência, autores como Whiitney, 
Von der Gabelentz e Hermann Paul, já defendiam o pressuposto de que, para explicar a estrutura 
linguística, era necessário considerar aspectos psicológicos, cognitivos e funcionais (DELANCEY, 
2001, apud PEZATTI, 2007). 
2
 Dentre os modelos que se destacam nos estudos funcionalistas atuais, está o da linha americana 

que, segundo Cezario (2012), tem como principais representantes: Givón, Heine, Hopper e 
Thompson, dentre outros. No Brasil, são representantes dessa corrente: Naro, Votre, Rios de Oliveira, 
Martelotta, Furtado, entre outros. 
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funcionalismo não é uma abordagem monolítica; ao contrário, ele reúne um conjunto 

de subteorias”, que, no seu interior, apresentam semelhanças, por exemplo, no que 

diz respeito às concepções de linguagem, língua e gramática.  

A propósito, linguagem é compreendida sob uma perspectiva interacional, um 

instrumento de comunicação que não pode ser compreendido fora de contextos 

concretos. Para Prideaux (1987, apud NEVES 1997, p. 16), um aspecto que 

diferencia o funcionalismo do estruturalismo americano “é exatamente o 

reconhecimento de que a linguagem não é um fenômeno isolado, mas, pelo 

contrário, serve a uma variedade de propósitos, dos quais ‘efetuar a comunicação’ 

não é o último”. Nas palavras de Pezatti (2007, p. 168), “a linguagem é vista como 

uma ferramenta cuja forma se adapta às funções que exerce e, desse modo, ela 

pode ser explicada somente com base nessas funções, que são, em última análise, 

comunicativas”.  

Nessa perspectiva, língua é concebida como instrumento de interação social, 

com propósitos comunicativos, um sistema funcional que se adapta constantemente 

a novos usos, novas funções. Ganha destaque, nessa concepção, a chamada 

competência comunicativa, definida como “a capacidade que os indivíduos têm não 

apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar 

essas expressões de uma maneira satisfatória” (NEVES, 1997, p. 15). Com essa 

propriedade, os falantes usam a língua como um sistema de práticas por meio do 

qual atuam e expressam suas intenções comunicativas. Nesse sentido, deve se 

entender que “a língua desempenha funções que são externas ao sistema linguístico 

em si” e que “as funções externas influenciam a organização interna do sistema 

linguístico” (CUNHA 2008, p.158). 

 Vale destacar que o termo função, aqui, está relacionado ao papel ou à 

utilidade de um elemento estrutural no processo comunicativo. Neves (1997, com 

base em Dillinger (1991)), explica que esse termo, na linguística, não apresenta o 

mesmo significado que tem nos estudos matemáticos, pois, naquele âmbito, a 

palavra função assume valor semântico de relação, acrescentando que esse termo 

pode designar as seguintes relações: a) entre uma forma e outra (função interna); b) 

entre uma forma e o seu significado (função semântica); e, c) entre o sistema de 

formas e seu contexto (função externa).  

 Compreender esta última função é um dos objetivos da chamada Gramática 

Funcional, um dos modelos teóricos desenvolvidos a partir de princípios da corrente 
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funcionalista.  Na base desse modelo, está a hipótese de que existe uma relação 

não arbitrária entre o uso real da língua e a sistematicidade da estrutura da mesma. 

Ou seja, a compreensão das estruturas gramaticais está relacionada diretamente 

aos seus usos efetivos, pois a forma da língua deve refletir de alguma maneira a 

função que exerce dentro de uma estrutura. Portanto, analisar uma determinada 

estrutura implica considerar os diferentes contextos comunicativos em que ela é 

usada, pois é, no espaço sociocomunicativo, que a gramática da língua é 

constituída. Descrever a linguagem, nessa perspectiva, implica considerá-la não 

como um fim em si mesmo, mas como uma necessidade pragmática da interação 

verbal, na qual falante e ouvinte exercem papeis singulares. 

No que se refere ao modelo da chamada Gramática Funcional, Dik (1978, 

apud NEVES, 1997, p. 25) afirma que ela constitui “uma teoria de componentes 

integrados, uma teoria da sintaxe e da semântica, a qual, entretanto, só pode ter um 

desenvolvimento satisfatório dentro de uma teoria pragmática, isto é, dentro de uma 

teoria da interação verbal”. Entretanto, Dik reconhece, também, a importância da 

sintaxe para o funcionamento eficiente da linguagem. 

Cunha (2008), por sua vez, afirma que “há um forte vínculo entre gramática e 

discurso: a sintaxe tem a forma que tem em razão das estratégias de organização 

da informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva” 

(p.163). Nessa perspectiva, gramática e discurso devem ser compreendidos como 

entidades que não podem ser estudadas separadamente, pois, segundo Du Bois 

(1993a, apud NEVES, 1997, p. 29), as relações entre discurso e gramática se 

estabelecem da seguinte forma: “a gramática é feita à imagem do discurso”, 

entretanto, “o discurso nunca é observado sem a roupagem da gramática”. Nessa 

dinâmica, o processo de construção da gramática é constante, gradual e sempre 

orientado pelo contexto discursivo. 

É o contexto, então, um dos elementos determinantes para as escolhas 

linguísticas dos falantes, que, a partir da sua competência comunicativa, aciona a 

produtividade da língua, permitindo-lhe usar e interpretar os itens linguísticos, de 

forma satisfatória, no processo comunicativo. Nesse intuito, o falante pode negociar 

e adaptar funções e formas para fazer com que sua mensagem seja codificada e 

decodificada. E, na tentativa de promover uma interação eficaz, ele pode criar novas 

estratégias para a construção do discurso, que, se frequentemente repetidas, viram 

rotina e passam a fazer parte da gramática da língua.  
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A constante renovação do sistema linguístico, percebida, sobretudo, pelo 

surgimento de novas funções para formas já existentes e novas formas para funções 

já existentes, traz à tona a noção de "gramática emergente", proposta por Hopper 

(1987) a fim de explicar como novos significados e novas funções emergem no 

discurso. Para ele, as formas da língua não podem ser vistas como modelos fixos, 

mas negociáveis no ato de interação verbal, devendo as mesmas refletir o 

conhecimento de mundo e as avaliações dos falantes em suas práticas 

comunicativas.  

Quanto à interação verbal, Dik (1989) defende que ela é uma forma de 

atividade cooperativa e estruturada. Cooperativa porque necessita de, no mínimo, 

dois participantes para atingir seus objetivos comunicativos; e estruturada porque é 

governada por regras, normas e convenções. Basicamente, são dois os tipos de 

regras envolvidas na produção das expressões linguísticas: as que regem a 

formação dos enunciados (semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas) e as 

que regem os padrões de interação verbal (pragmáticas). Essas regras, por sua vez, 

são consideradas instrumentais em relação aos propósitos comunicativos. 

Na visão desse mesmo autor, as expressões linguísticas, quando produzidas, 

dependem da intenção e da informação pragmática do falante, como também da 

antecipação que ele faz da interpretação do ouvinte. Este último, por sua vez, para 

compreender o que foi dito pelo falante, depende da expressão linguística, da 

informação pragmática que ele (ouvinte) tem e da hipótese que faz da intenção 

comunicativa do falante. Durante o processo de comunicação, a relação entre a 

intenção do falante e a interpretação do ouvinte é mediada pela expressão 

linguística, que, a depender dos usos, assume um caráter multifuncional. 

A propósito, a multifuncionalidade revela que as estruturas são flexíveis, 

dinâmicas e estão sujeitas a reelaborações constantes, influenciadas diretamente 

pelas pressões do uso por parte dos falantes. Disso, resultam, por exemplo, as 

mudanças linguísticas, entre elas, a chamada gramaticalização, conforme veremos 

na seção a seguir.  
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1.3 Gramaticalização: do surgimento aos princípios norteadores  

 

1.3.1 Conceitos e mecanismos 

 

Segundo Hopper e Traugott (1993) e Neves (1997), os primeiros estudos 

sobre gramaticalização foram desenvolvidos no século X, na China, por um escritor 

chamado ZhouBo-qi, da dinastia Yuan, que já falava na mudança de símbolos 

linguísticos plenos para signos linguísticos vazios.  As pesquisas continuaram a se 

desenvolver no século XVII, com Horne Tooke (na Inglaterra) que já argumentava: a 

língua é concreta em seu “estágio original” e itens abstratos derivam de itens 

concretos; também com Etienne Bonnot de Condillac e Jean Jacques Rousseau (na 

França), que afirmavam: os lexemas concretos originavam tanto vocábulos abstratos 

quanto as complexidades gramaticais.  

No século XVIII, vieram Franz Bopp, Schlegel e Gabelentz (na Alemanha) e 

Whitney (nos Estados Unidos), entre outros autores que foram aprimorando 

progressivamente as percepções dos seus precursores até chegar a Meillet (na 

França), no século XX. Foi, especificamente em 1912, através do seu trabalho 

denominado L‟évolution desformes grammaticales que a gramaticalização ganhou 

sua primeira definição: atribuição de um caráter gramatical a uma palavra 

anteriormente autônoma. A mudança ocorreria, então, a partir do cline [lexical] > 

[gramatical] e a transição seria sempre uma espécie de continuum, não 

apresentando limites precisos e definidos. 

Inicialmente, nos estudos de Meillet, gramaticalização estava associada a 

uma ferramenta da linguística histórica, por meio da qual se procurava explicar as 

origens e as mudanças que envolviam morfemas gramaticais; no entanto, o próprio 

autor já reconhecia a gramaticalização como um processo sincrônico. Assim, 

conforme Gonçalves et al. (2007, p. 21-22), “na perspectiva diacrônica, palavras 

acessórias e palavras gramaticais podem se desenvolver de palavras principais e, 

na perspectiva sincrônica, palavras acessórias e/ou gramaticais e sua fonte principal 

podem conviver num mesmo recorte de tempo” 3.  

                                                           
3
 Até 1970, o processo de gramaticalização foi desenvolvido como parte da linguística diacrônica, 

como um meio de analisar a evolução linguística. A partir daí, as pesquisas sobre esse fenômeno 
ganharam destaque por conta da importante contribuição que o mesmo poderia proporcionar ao 
estudo sincrônico da gramática. Para Neves (1997), se o estudo da gramaticalização for desenvolvido 
numa perspectiva histórica, o processo é gradual. A autora afirma que “embora se possa encontrar, 
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Não muito distante do conceito apresentado por Meillet, encontramos as 

definições de autores contemporâneos, por exemplo, Kurilowicz (1965, apud 

GONÇALVES et al., 2007) e Hopper e Traugott (2003). Com o trabalho do primeiro, 

a gramaticalização passou a ser concebida também como uma mudança na qual um 

item gramatical pode se tornar ainda [+ gramatical] ao longo do tempo. Segundo 

Gonçalves et al. (2007), essa passagem do lexical para gramatical ou de gramatical 

para mais gramatical não ocorre rapidamente, mas, sim, através dos usos em 

diferentes contextos ao longo dos anos, e, por algum tempo, palavras ou expressões 

podem desempenhar tanto as funções mais concretas quanto as mais abstratas, até 

que estas últimas se sobreponham à primeira.  

Em Hopper e Traugott (2003), encontramos a definição de que a 

gramaticalização é compreendida como um processo através do qual itens, em 

determinados contextos, assumem funções gramaticais, e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Eles também 

pontuam que esse tipo de mudança não se manifesta abruptamente, mas através de 

uma série de pequenas transições, chamadas de cline de mudança, como 

demonstrado, por exemplo, no esquema abaixo: 

 

- item de significado pleno > palavra gramatical > clítico > afixo flexional. 

  

O cline se constitui, historicamente, num caminho natural através do qual as 

formas se desenvolvem. Numa perspectiva sincrônica, o cline pode ser considerado 

como um continuum, representado por uma linha imaginária em que, numa 

extremidade, pode estar uma forma completa de característica “lexical”, e, na outra, 

uma forma compactada e reduzida, “gramatical” (HOPPER; TRAUGOTT, 2003).  

Essa ideia de continuum também é visível na ordenação de categorias 

cognitivas proposta por Heine et al (1991, apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993), para 

indicar o processo de abstratização pelo qual as formas da língua podem se 

submeter: 

 

                                                                                                                                                                                     
num determinado momento, uma estrutura substituindo completamente a outra, por um considerável 
período de tempo coexistem a forma nova e a forma velha, que entram em variação, sob diversas 
condições” (p.115). Assim, essa variação nada mais é do que o reflexo do caráter gradual da 
mudança. Por outro lado, a gramaticalização também pode ser vista como um processo instantâneo, 
“envolvendo um ato mental pelo qual uma relação de similaridade é reconhecida e é explorada” 
(NEVES, 1997, p. 119). 
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PESSOA > OBJETO > PROCESSO > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

 

Essa ordem indica que as mudanças são operadas “sempre” da esquerda 

para a direita e, nesse caso, de categorias cognitivas mais próximas do indivíduo [+ 

concretas] para categorias cognitivas mais distantes [- concretas] ou [+ abstratas]. 

Percebemos, então, um movimento que vai do sentido primário, mais concreto, 

discursivamente motivado, para sentidos secundários, mais abstratos, 

estruturalmente motivados.  

Heine et al (1991, apud MARTELOTTA, 1993) apontam ainda que, quando se 

trata de elementos argumentativos, a gramaticalização envolve a seguinte escala: 

 

ESPAÇO > (TEMPO) > QUALIDADE (TEXTO)  

 

Segundo Martelotta (1993, p. 89), essa ordem representa um processo 

metafórico e unidirecional através do qual  

 

elementos que indicam noções espaciais externos passam a ser 
usados para organizar o universo discursivo, podendo, 
intermediariamente, expressar uma noção temporal, que também 
tende a se gramaticalizar em elementos textuais, passando assim a 
expressar noções argumentativas, como causa, ou concessão, por 
exemplo.  

 

O sentido unidirecional da gramaticalização é visto como uma característica 

basilar do processo, considerando o princípio de que a mudança, que se dá numa 

direção específica, neste caso, começando sempre com o elemento da esquerda 

(+concreto) em direção ao elemento da direita (+abstrato), não pode ser revertida 

(NEVES, 1997). Esse trajeto pode ocorrer partindo de dois sentidos: de elementos 

lexicais4 para elementos gramaticais5 (ex: substantivo mente > sufixo mente), ou de 

elementos gramaticais para outros mais gramaticais (ex: até preposição > até 

operador argumentativo). 

                                                           
4
 Na perspectiva de Hopper e Traugott (2003), elementos lexicais são empregados para descrever 

coisas, ações ou qualidades.  
5
 Os elementos funcionais ou gramaticais são utilizados para indicar as relações entre expressões 

nominais (preposições), para ligar partes do discurso (conectivos), para indicar se entidades e 
participantes de um discurso já foram identificados ou não (pronomes e artigos), e para marcar se 
eles estão próximos do falante ou do ouvinte (demonstrativos). A passagem do status lexical para o 
gramatical não é direta, pois, durante o processo, função antiga e função nova coexistem, por um 
determinado período de tempo, até que uma se sobrepõe a outra (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). 
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Ainda, no que se refere à unidirecionalidade, Gonçalves et al. (2007) explicam 

que, metaforicamente falando, ela seria “o bisturi que recorta um tipo específico de 

mudança, a que promove o rebaixamento de categoria de um elemento, rumo a uma 

estrutura mais gramatical, e nunca o contrário” (p. 41). E acrescentam que “nem toda 

mudança pode ser identificada como envolvendo gramaticalização, mas toda 

gramaticalização, necessariamente, pressupõe estágios de mudança” (p. 41).  

Hopper e Traugott (1993) veem o princípio da unidirecionalidade como um 

assunto bastante complexo. Afirmam que a direção da mudança promovida pela 

gramaticalização é unidirecional e irreversível, isto é, parte, sempre da função 

+concreta para a +abstrata. Como essa transferência não é imediata, até que itens 

lexicais se tornem gramaticalizados, há um período de transição. Assim, os autores 

explicam que existe uma relação entre os estágios A e B, de modo que A ocorre 

antes de B, mas não o inverso. Ressaltam que a unidirecionalidade está envolvida 

não apenas na mudança categorial, mas também nos clines de mudança semântica. 

E, para explicar esta última, adotam a hipótese localista, proposta por Lyons (1977, 

apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993) para dar conta de que significados espaciais 

são mais básicos, linguisticamente, do que outras expressões e, por isso, servem 

como modelo para o desenvolvimento de novos valores e sentidos.  

Portanto, é a partir do espaço, um dos domínios mais básicos, que 

costumamos derivar outras categorias menos básicas. Hopper e Traugott (1993) 

utilizam as expressões behind is “para trás” ou behind schedule “atrasado” para 

ilustrar a mudança semântica ESPACIAL > TEMPO. O termo behind é classificado, 

prototipicamente, como preposição espacial, entretanto, seu sentido é estendido 

para um valor temporal. Com o intuito de dar conta dessa mudança de sentidos, 

Martelotta et al. (1996, p. 27) explicam: 

 

palavras que designam, por exemplo, partes do corpo (braço) 
passam a designar objetos (braço da cadeira) ou qualificações (ele é 
meu braço direito), ou palavras referentes a noções espaciais (atrás 
da casa) passam a expressar noções temporais (dois anos atrás) ou 
qualificações (ele é atrasado). 

 

De acordo com a hipótese localista, essa relação de sentido estabelecida 

entre as noções de “partes do corpo humano” e “espaço físico”, por exemplo, ocorre 

porque o corpo humano, como realidade mais próxima de nossa experiência, serve 
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para aproximar a noção de domínios mais abstratos. Essas relações são possíveis 

porque são próprias da espécie humana (GONÇALVES et al., 2007). 

Assumindo esse tipo de postulado, pode-se dizer que a mudança semântica 

decorrente do processo de gramaticalização ocorre, concomitantemente, com o 

aumento da abstratização. Significa dizer, então, que os objetos mais próximos são 

claramente mais estruturados e delimitados, mais concretos, do que os objetos que 

estão mais distantes, mais abstratos. Essa tendência pode estar relacionada à 

necessidade de especificação de novas relações ou às exigências de manter com o 

interlocutor um diálogo claro e direto, em termos mais concretos possíveis.  

Dentre os mecanismos que envolvem a mudança semântica, estão a pressão 

de informatividade e a extensão metafórica. O primeiro ocorre quando, por um 

processo de inferência conversacional, um determinado item linguístico é 

empregado com um novo valor, ou seja, o falante aplica um novo uso a partir de um 

já existente.  

 Para exemplificar como essa mudança ocorre, Martelotta (1993) utiliza o 

elemento agora que, prototipicamente, é circunstanciador temporal, usado para 

marcar sentenças no presente, um tempo gramatical tipicamente não-narrativo. No 

entanto, esse elemento também passou a ser usado para introduzir sentenças não-

narrativas precedidas de sentenças narrativas, marcando o contraste discursivo. É 

esse novo uso que, segundo o linguista, provavelmente, dá origem ao “valor 

argumentativo contrastivo, que, por pressão de informatividade, se convencionaliza, 

passando a ser usado em outros contextos. Ou seja, o elemento passa de 

contrastivo textual para contrastivo argumentativo” (p. 51). 

Ainda sobre a pressão de informatividade, Martelotta (1993, p. 50) explica que 

se trata de 

 

um processo em que, por convencionalização de implicaturas 
conversacionais, o elemento linguístico passa assumir um valor 
novo, que emerge de determinados contextos em que esse sentido 
novo pode ser inferido do sentido primeiro, independentemente do 
valor textual das sentenças envolvidas nesse processo. 

 

 A implicatura, de acordo com Grice (1975), se configura como uma 

proposição que se insere em um enunciado, num dado contexto, podendo ser ou 

não parte daquilo que é realmente dito. Nesse sentido, parte da informação 

veiculada nos enunciados não é linguisticamente codificada, mas pragmaticamente 
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derivada, e, por serem implícitas, devem ser compreendidas por meio de inferências 

que, segundo o autor, é a propriedade que um enunciado tem de implicar outros. 

 O segundo mecanismo, a extensão metafórica, é definido por Gonçalves et al. 

(2007, p. 42) da seguinte forma: “a metáfora, em gramaticalização, envolve a 

abstratização de significados, os quais, de domínio lexicais ou menos gramaticais, 

são estendidos metaforicamente para mapear conceitos de domínios gramaticais ou 

mais gramaticais”. Isso pode ser explicado através do seguinte princípio cognitivo: 

exploração de velhas formas para novas funções. O falante, durante o processo 

comunicativo, aciona as formas tidas com propriedades mais concretas e lhes atribui 

funções que as caracterizam como mais abstratas. A propósito disso, Heine et al. 

(1991, apud HOOPER; TRAUGOTT, 1993, p. 27) declaram: 

 

entidades claramente delineadas e/ou entidades claramente 
estruturadas são recrutadas para conceitualizar entidades menos 
claramente delineadas ou estruturadas, experiências não-físicas são 
entendidas em termos de experiências físicas, tempo em termos de 
espaço, causa em termo de tempo ou relações abstratas em termos 
de processos cinéticos ou relações espaciais etc.   

   

 Nesse processo de recrutamento, há, concomitantemente, perdas e ganhos 

semânticos, visto que, ao mesmo tempo em que um item perde características 

funcionais prototípicas e o sentido da forma original, ele se gramaticaliza e adquire 

características próprias, ou seja, assume novas funções e novas significações. 

 Heine et al. (1991, apud NEVES, 1997) consideram a extensão metafórica um 

dos mais importantes mecanismos no processo de desenvolvimento de categorias 

gramaticais, pois ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de 

funções mais abstratas. A metáfora, segundo esses autores, não pode ser 

interpretada como uma explicação categórica para a gramaticalização, mas como 

uma estratégia cognitiva que nos possibilita compreender melhor esse fenômeno de 

mudança. 

Vale dizer que a metáfora mencionada aqui difere daquela classificada pela 

gramática normativa como figura de linguagem. Na perspectiva funcional, a metáfora 

é um mecanismo que permite formar novas expressões, novos sentidos em novos 

contextos por meio da extensão de significados, isto é, trata-se de uma metáfora 

emergente, a qual tem como origem uma natureza categorial, promovendo a 
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gramaticalização, e, atuando por meio de outros mecanismos de mudança 

(HOPPER; TRAUGOTT, 1993): a reanálise e a frequência de uso. 

A reanálise, conhecida como um mecanismo mais formal, permite reorganizar 

a estrutura do enunciado e reinterpretar os elementos que o compõem, de maneira 

gradual, levando à criação de novas formas gramaticais a partir de formas antigas. 

Trata-se de uma mudança de percepção em relação ao modo como os elementos 

estão ordenados no eixo sintagmático. Essa mudança se deve à abdução, ou seja, 

um tipo de raciocínio por meio do qual podem surgir novas ideias (HOPPER; 

TRAUGOTT, 1993). É o caso, por exemplo, do verbo amar na formação do futuro do 

presente no português. Inicialmente, a construção era “amar hei” e, devido a uma 

reorganização estrutural, a partícula hei sofreu redução fonética e se fixou ao verbo, 

dando origem à forma “amarei”. É preciso lembrar, entretanto, que as mudanças não 

param por aí, visto que o “amarei”, atualmente, concorre com uma nova perífrase, a 

forma de futuro “vou amar” (CEZARIO, 2012).  

A segunda motivação, a frequência de uso, leva à automatização das formas 

as quais podem assumir novas funções e sentidos em novos contextos. É o que 

acontece com o aumento da frequência de uso do verbo ir + infinitivo, no português 

brasileiro, em que o ir passa a ser empregado como marcador de futuro, à medida 

que a forma simples de futuro, irei, deixa de ser usada.  

Em alguns casos, quando o item assume novas funções e valores, em novos 

contextos, pode ser reduzido fonologicamente. Um exemplo de redução fonológica 

devido à repetição é o vosmecê, que passou para você e, posteriormente, cê, na 

língua falada. Com relação ao papel da frequência de uso 6  no processo de 

gramaticalização, Haiman (1994, apud CEZARIO, 2012, p. 25) assinala:  

 
a gramaticalização pode ser pensada como uma forma de rotinização 
da língua. Uma forma ou combinação de forma ocorre no discurso 
com frequência crescente e, começando como uma forma não usual 
de fazer ou reforçar um ponto do discurso, passa a ser um meio 
usual e não marcado de desempenhar esse papel. A frequência com 

                                                           
6
 Com base nos pressupostos da Fonologia de uso, Bybee e Hopper (2001) propuseram que a 

frequência passasse a ser analisada em termos mais específicos, adotando, então, a terminologia 
token frequency, para a ocorrência de cada item lexical em determinado corpus, e type frequency, 
para a frequência de determinado padrão na língua. O papel da frequência token na mudança do som 
redutivo envolve a interação de um conjunto complexo de fatores, dentre eles, a automatização, a 
qual ocorre sempre que o discurso é produzido, resultando pequenas mudanças no tamanho, assim, 
muitas palavras têm mais oportunidade do que outras de serem afetadas quando são repetidas com 
frequência. Por outro lado, é a type frequency que faz com que um determinado padrão seja aplicado 
a novas formas.  
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que tais expressões ocorrem será um fator que determina se a forma 
passa ou não ser considerada gramatical pela nova comunidade de 
fala. 

 
Para Vitral (2006, p.155), se o item em análise estiver passando por um 

processo de gramaticalização, a tendência é: “a) que sua frequência de uso 

aumente; b) que a sua frequência quando em função gramatical aumente; c) que a 

sua frequência quando em função lexical diminua”. O autor alerta para a importância 

da frequência de uso nos estudos sobre gramaticalização, pois é o aumento do uso 

de uma determinada expressão gramatical que contribui para atestar a ocorrência 

desse tipo de mudança.  

Nos estudos linguísticos mais recentes sobre gramaticalização, há autores 

que têm defendido a ideia de que não é apenas um item que se gramaticaliza, mas 

toda a construção que o envolve. Bybee (2003, apud GONÇALVES et al., 2007, p. 

103) argumenta que “de fato, parece mais adequado dizer que é uma construção 

com seus itens lexicais particulares que se torna gramaticalizada do que dizer que é 

o item lexical que se gramaticaliza”. Surge, então, o conceito de gramaticalização de 

construções, definido por Goldberg (2006, apud LACERDA, 2012) como um 

pressuposto teórico que enfoca a integração de estruturas linguísticas associadas a 

processos cognitivos.  

Nessa perspectiva, gramaticalização é compreendida como “a mudança pela 

qual, em certos contextos linguísticos, os falantes usam (partes de) uma construção 

com uma função gramatical ou designam uma nova função gramatical para uma 

construção gramatical já existente” (TRAUGOTT, 2009, apud LACERDA, 2012, p. 

154). Desse modo, a gramaticalização não pode ser resumida a uma mudança do 

tipo léxico>gramática, na verdade, envolveria uma mudança construção>gramática.  

Essa relação entre gramaticalização e gramática de construções, portanto, é 

pertinente, uma vez que nos possibilita compreender que a gramática da língua é 

um fenômeno emergente e que as mudanças, de ordem sintática, semântico-

pragmática, acontecem de forma contextualizada e interligada, visto que é a 

construção inteira, e não apenas o significado lexical de um item, a precursora da 

função gramatical.  

Quanto a essa retomada teórica sobre gramaticalização, vale dizer que a 

mesma nos permitiu compreender como esse fenômeno afeta a língua e quais são 

os mecanismos atuantes nesse processo, bem como os motivadores de mudança, 
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e, sobretudo, o sentido unidirecional do deslizamento semântico: do mais concreto 

para o mais abstrato. Tal fundamentação será basilar para a compreensão do 

processo de gramaticalização do item até, nosso objeto de pesquisa, assim como os 

princípios de Hopper (1991, apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993) que descreveremos 

a seguir. 

 

1.3.2 Princípios de Hopper (1991)  

 

 

As fronteiras entre fenômenos lexicais e gramaticais são muito difusas. Em 

virtude disso, Hopper (1991) propõe um conjunto de princípios para explicá-las. 

Sugere, então, cinco: Estratificação [layering], Divergência, Especialização, 

Persistência e Decategorização. Para explicar cada um deles, utilizamos o até, 

objeto de estudo desta pesquisa.  

 

1.3.2.1 Estratificação [layering]  

 

Corresponde à emergência de novas funções coexistindo com as antigas. 

Com o surgimento das novas camadas, a substituição das equivalentes 

preexistentes não é imediata ou pode até mesmo não vir a acontecer. Conforme 

observa Hopper (1991), a estratificação não surge para a eliminação das formas 

antigas e substituição pelas formas novas, mas pelo "amontoamento", num mesmo 

domínio funcional, de formas sutilmente diferenciadas que têm, aproximadamente, o 

mesmo significado. Aplicando ao caso do até, percebemos que, no português 

brasileiro, as funções novas (gramaticais) coexistem com as antigas (mais 

gramaticais). 

 

1.3.2.2 Divergência  

  

 Esse princípio se superpõe ligeiramente ao anterior, pois a unidade lexical 

que dá origem ao processo de gramaticalização pode manter suas características 

originais, preservando-se na língua como unidade léxica autônoma, resultando na 

divergência entre a forma léxica e a forma gramaticalizada. Nesse caso, ambas as 
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formas, lexical e gramaticalizada, são cognatas, mas pertencem a categorias 

gramaticais diferentes, e, então, se desenvolvem diferentemente.   

 Assim como a estratificação, a divergência também visa aferir graus de 

gramaticalização. Entretanto, suas atuações incidem sobre campos distintos: a 

estratificação remete às diferentes codificações de uma mesma função, já a 

divergência remete aos diferentes graus de gramaticalização de um mesmo item 

lexical e é aplicável aos casos em que um mesmo elemento lexical autônomo se 

gramaticaliza em alguns contextos e não em outros (HOPPER; TRAUGOTT, 1993). 

 No caso do até, quando ele muda sua função espacial para temporal, não há 

mudança de classe, pois continua sendo preposição. Já, quando passa a assumir as 

subcategorias de inclusão e contraexpectativa, deixa de ser preposição e passar a 

ser um elemento textual, orientador do discurso.     

 

1.3.2.3 Especialização  

 

 De acordo com Hopper (1991), o princípio da especialização, em um estágio 

da gramaticalização, envolve o uso de uma forma para desempenhar diversas 

funções sintáticas, implicando, assim, um estreitamento da escolha de formas de um 

mesmo domínio. A propósito do até, como veremos no capítulo 3, ele está se 

especializando com a função inclusiva, pois, dentre as funções desempenhadas, é a 

mais recorrente. 

 

1.3.2.4 Persistência  

 

 Esse princípio prevê a manutenção de alguns traços da forma fonte na forma 

gramaticalizada, o que pode ocasionar restrições sintáticas sobre o uso da forma 

gramaticalizada. Quando o até passa a assumir funções mais inovadoras, algumas 

propriedades da sua função original se mantêm como, por exemplo, a ideia de limite.  

 

1.3.2.5 Decategorização  

 

Este último princípio remete à perda, por parte da forma em processo de 

gramaticalização, dos marcadores opcionais de categorialidade e de autonomia 

discursiva. Por exemplo, os nomes deixam de identificar participantes no discurso e 
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os verbos, de reportar novos eventos. Isto é, ao sofrer gramaticalização, as formas 

tendem a perder os traços morfológicos e as características sintáticas próprias das 

categorias plenas, como substantivo e verbo, passando a assumir propriedades 

típicas de categorias mais gramaticalizadas, como pronomes, adjetivo, preposição, 

distanciando-se, assim, de seu status lexical (ou menos gramatical) para assumir 

função gramatical (ou mais gramatical ainda).  

O princípio da decategorização pode ser verificado na mudança do até 

quando, na função textual, os usos inclusivo e contraexpectativa não se enquadram 

mais na classe de preposição, perdendo traços da categoria prototípica ao mesmo 

tempo em que assume um caráter mais abstrato, distanciando-se de seu status 

menos gramatical para assumir funções ainda mais gramaticais.        

 Na visão de Hopper (1991), esses princípios atenuam o caráter gradual da 

gramaticalização, permitindo-nos entender que um item, em processo de mudança, 

pode estar num grau maior ou menor de gramaticalização. Do que foi exposto, 

entendemos que são princípios importantes dentro do quadro teórico da 

gramaticalização não só porque contribuem para identificar os limites difusos entre 

categorias lexicais e gramaticais, mas, também, explicar a passagem de traço 

gramatical para +gramatical. 

  No próximo capítulo, abordamos as propriedades que conferem à preposição 

um estatuto relacional, desde as suas origens até estudos mais recentes no 

português do Brasil, que adotam, em particular, pressupostos que apresentamos 

neste primeiro capítulo. 
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CAPÍTULO 2: PREPOSIÇÕES: DAS FUNÇÕES ORIGINAIS AOS NOVOS USOS 

NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

2.1 Introdução 

 

 Neste capítulo, discutimos, em poucas palavras, a respeito da origem das 

preposições, na língua portuguesa, e suas relações com os casos latinos, bem como 

abordamos a discussão promovida por gramáticas de orientação normativa e 

linguística no que se refere às preposições, de modo geral, e, em particular, o 

tratamento dado ao item até. Em seguida, apresentamos alguns resultados de 

pesquisas realizadas, no Brasil, sobre a gramaticalização desse item.  

 

 

2.2 Função das preposições: de sua origem às descrições de orientação 

normativa  e linguística 

 

 A língua portuguesa, como várias outras do mundo moderno ocidental, 

nasceu de um grupo de línguas denominadas românicas ou neolatinas, originadas a 

partir do latim da Itália Antiga, mais precisamente da cidade de Roma. Dentre as 

peculiaridades sintáticas dessa língua, destaca-se a existência de um sistema de 

palavras (que depois seriam denominadas de preposições) com a função de 

estabelecer a relação de subordinação entre os constituintes de uma oração. 

Conforme Câmara Jr. (1985, p. 175), esse tipo de sistema já era utilizado, no latim, 

para “subordinar certos complementos ao verbo respectivo”. Ele explica ainda que  

 

o nome complemento vinha no caso ablativo e acusativo, já 
indicadores da subordinação ao verbo, mas a partícula adverbial que 
se lhe antepunha, e por isso se chamava ‘preposição’ na 
terminologia gramatical, insistia no elo subordinativo e delimitava 
melhor as condições de dependência (CÂMARA JR., 1985, p. 175).  

 

 Pelas palavras do autor, o que conhecemos hoje como preposição era, na 

verdade, uma forma adverbial, usada para conectar um substantivo ao outro, ou o 

verbo ao complemento. Ela surgiu em paralelo à redução dos casos latinos, como 

recurso necessário para estabelecer relações e sentidos que se tornavam 
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imprecisos por conta do enfraquecimento e, consequentemente, do 

desaparecimento das desinências casuais.   

 Dentre as preposições portuguesas, as que já funcionavam originalmente no 

latim como preposição, estão: a, ante, até, com, contra, de, dês, em, entre, para, 

per, por, pós, sem,  sob,  sobre e  trás, divididas por Said Ali (1966) em dois grupos, 

a depender de como foram aproveitadas na língua portuguesa: 

  

1) Preposições que passaram para o português sem alterar sua 
forma: ante, contra, de, per; 2) Preposições que passaram para o 
português com suas formas modificadas: ad>a; post>pós; cum>com; 
inter>antre/entre; sine>sem; trans>trás; pro>por; 
secundum>segundo; in>em; sub>sob. De tenus viria, segundo 
alguns, ataa>até>te; segundo outros, filiar-se-ia esta partícula ao 
árabe hatta (p. 203).  
 

 Além dessa divisão, esse autor também define o papel dessa classe, 

mantendo a sua função sintática original, a de subordinação: 

 

PREPOSIÇÃO é a palavra invariável que se antepõe a nome ou 
pronome para acrescentar-lhes uma noção de lugar, instrumento, 
meio, companhia, posse, etc, subordinando ao mesmo tempo o dito 
nome ou pronome a outro têrmo da mesma oração: a preposição 
pode ser um simples vocábulo, ou uma combinação de vocábulos, 
podendo chamar-se neste caso LOCUÇÃO PREPOSITIVA (ou 
PREPOSICIONAL) (SAID ALI ,1966, p. 101). 
 

 Definição semelhante a essa também evidenciamos nas gramáticas 

normativas mais modernas, como as de Lima (1999) e Cunha e Cintra (2008), 

respectivamente: 

 

Preposições são palavras que subordinam um termo da frase a outro 
– o que vale dizer que tornam o segundo dependente do primeiro. 
(...) Os termos que precedem as preposições chamam-se 
antecedentes; os que as seguem chamam-se conseqüentes. Como 
se vê, a preposição mostra que entre o antecedente e o consequente 
há uma relação, de tal modo que o sentido do primeiro é explicado 
ou completado pelo segundo (LIMA, 1999, p. 180).  
 
Classificam as preposições como palavras invariáveis que 
relacionam dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do 
primeiro (antecedente) é explicado ou completado pelo segundo 
(consequente) (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 569). 
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 Além de definições como essas, encontramos, também, as preposições 

sendo classificadas em essenciais e acidentais. A propósito disso, vejamos o que 

assinala Bechara (2009, p. 301): 

 

Há palavras que só aparecem na língua como preposições e, por 
isso, se dizem preposições essenciais: a, de, com, por, para, sem, 
sob, entre, etc. São ACIDENTAIS as palavras que, perdendo aí seu 
valor e emprego primitivos, passaram a funcionar como preposições: 
durante, como, conforme, feito, exceto, salvo, visto, segundo, 
mediante, tirante, fora, afora, etc.  

  

 No que diz respeito ao valor semântico das preposições, gramáticos como 

Cunha e Cintra (2008), por exemplo, reconhecem que há certa polêmica quanto ao 

fato de todas elas deterem carga semântica, mas defendem que, em geral, são 

dotadas de significado. E afirmam: “cumpre (...) salientar que as relações sintáticas 

que se fazem por intermédio de PREPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA selecionam 

determinadas PREPOSIÇÕES exatamente por causa do seu significado básico” (p. 

544). Também acrescentam: 

 
Embora as preposições apresentem grande variedade de usos, 
bastante diferenciados no discurso, é possível estabelecer para cada 
uma delas uma significação fundamental, marcada pela expressão 
de movimento ou de situação resultante (ausência de movimento) e 
aplicável aos campos espacial, temporal e nocional. A maior ou 
menor intensidade significativa da preposição depende do tipo de 
relação sintática por ela estabelecida. Essa relação pode ser fixa, 
necessária ou livre (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 544). 

 

Na definição de Oiticica (1940, p. 56), “preposição é a palavra que indica 

relação entre duas idéias”. Dessas relações, são depreendidas diversas funções 

semânticas, tais como: adição, assunto, causa, companhia, concessão, 

concomitância, condição, conformidade, distância, distribuição, efeito, estado, 

estimativa, favor, fim, frequência, instrumento, limite, lugar, matéria, medida, meio, 

modo, oposição, posição, prazo, preço, proveniência, qualidade, quantidade, 

reciprocidade, referência, substituição e troca. 

 Dadas as propriedades semânticas das preposições, elas podem, ainda, ser 

classificadas em fortes e fracas, conforme pontua Lima (1999). As primeiras são 

aquelas que guardam em si um sentido próprio, e, quando combinadas com um 

nome, dão a ele o sentido que carregam em si (são típicas dessa propriedade: até, 



34 
 

contra, entre, para, sobre). As fracas são aquelas que servem mais ao discurso do 

que à gramática, ou seja, não expressam somente um único sentido, mas podem 

assumir vários sentidos a depender do contexto em que são usadas: a, de, com, são 

casos desse tipo.  

 De acordo com Poggio (2002), a explicação mais lógica para o fato de, a 

princípio, algumas preposições serem consideradas fracas ou esvaziadas de sentido 

está relacionada ao fenômeno da abstratização. Vejamos nas palavras da própria 

autora sua posição sobre isso: 

 
As preposições tendem a ser usadas com muita freqüência, o que conduz 
ao esvaziamento do seu sentido individual, havendo uma tendência à 
generalização. Algumas vezes, torna-se difícil encontrar o seu sentido de 
base ou originário. Todavia, esse fato não invalida a afirmação de que 
essas partículas são providas de significações e a sua realização vai 
depender de fatores contextuais. Ao observar-se os diversos empregos da 
preposição, verifica-se que, muitas vezes, ela pode ser responsável pela 
diversidade semântica do texto (POGGIO, 2002, p. 104). 

 

 
 Assim, quando usada com menor frequência, a preposição mantém suas 

propriedades básicas, como ocorre, por exemplo, com ante, após, desde, sem. Mas, 

à medida que passa a ser usada com maior frequência, tende a se tornar mais 

abstrata, como acontece com a, de, em.  A autora conclui que, de fato, algumas 

preposições podem carregar valor semântico mais fraco que outras, contudo, a 

ausência ou a presença das mesmas pode dificultar ou até mesmo alterar o 

significado da sentença. 

 Particularmente, no que diz respeito à preposição até, nas gramáticas 

normativas ela é descrita comumente como um elemento que expressa uma ideia de 

movimento, indicando um valor de limite, que pode ser espacial ou temporal, como 

exemplificam, respectivamente, Cunha e Cintra (2008, p. 552): 

 

(1) a. Arrastou-se até ao quarto. 

 b. Até meados do mês ventou. 

 

 Essa preposição também é descrita como um elemento que denota valor de 

inclusão, no entanto, essa propriedade é tratada, normalmente, nas gramáticas 

normativas, em seções à parte das preposições. Essa separação é assegurada pela 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), que enquadra esse valor do até num 
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grupo de palavras heterogêneas, as quais têm, segundo Bechara (2009, p. 291), 

“papel transfrástico e melhor atendem a fatores de função textual estranhos às 

relações semântico-sintáticas inerentes às orações em que se acham inseridas”. 

Trata-se das chamadas palavras denotativas, as quais, segundo Oiticica (1940, p. 

50) “representam meros acidentes do discurso”. Estão, nesse grupo, palavras que 

denotam inclusão (até, inclusive, mesmo...), exclusão (apenas, salvo, só...), 

designação (eis), realce (cá, lá, é que...), retificação (aliás, ou melhor, isto é...) e 

situação (afinal, agora, então...) (BECHARA, 2009). 

 O termo “palavras denotativas” ficou conhecido depois da publicação do 

Manual de análise (léxica e sintática) de Oiticica (1940). Num capítulo destinado aos 

advérbios, o autor expõe que, certas palavras, ao invés de expressar alguma 

circunstância em relação ao verbo, funcionam como modificadores de substantivos 

ou de toda uma sentença. Desse modo, o autor classifica as palavras pelas ideias 

que elas veiculam no discurso e as dividem em três grupos: “palavras ideativas (que 

exprimem idéias), palavras emotivas (que exprimem emoções) e palavras 

denotativas (os tais acidentes do discurso)” (p. 51). De acordo com esse autor, as 

palavras emotivas e as denotativas são excluídas da taxionomia pelos gramáticos 

devido à difícil classificação.  

Em Almeida (2003), por sua vez, o até com sentido de mesmo, ainda e 

inclusive é classificado como advérbio. No entanto, Cunha e Cintra (2008) e Bechara 

(2009) consideram essa classificação inadequada, uma vez que, com esse sentido, 

o até não exerce as funções modificadoras próprias do advérbio, tais como modificar 

um verbo, um adjetivo ou outro advérbio.  

 Que as preposições são detentoras de especificidades relacionais e 

semânticas, é fato notório nas abordagens tradicionais. No entanto, elas não dão 

conta (e não têm a pretensão de fazer isso) desse estatuto. Na visão de Neves 

(2000, p. 18), descrever o comportamento dessa classe implica observar que:  

 
a) A preposição pertence à esfera das relações e processos; 
b) Seu papel se define: 

● no sistema de transitividade, ou não; 
● no nível intrafásico, ou seja, no nível do próprio enunciado (...) ou 
no nível do sintagma (...). 
Como peça do sistema de transitividade, a preposição, a partir de 
uma zona de acepção (expressão de processo, manifestação de 
casos), tira seu valor das relações contraídas entre os elementos 
cuja função ela efetua. 
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 Entendendo assim, deve-se avaliar na descrição de usos da preposição: 

 

a) o seu significado unitário; b) a natureza dos dois termos em relação; 
a relação sintática entre o antecedente e o consequente; os traços 
semânticos dos dois termos em relação e a relação semântica que entre 
eles se estabelece (NEVES, 2000, p. 18). 
 
 

 Assim, nessa perspectiva, a autora classifica as preposições previamente em 

três grandes grupos:  

 

 as preposições introdutoras de argumentos (a, até, com, contra, de, em, 

entre, para, por, sob, sobre);  

 

 as preposições não introdutoras de argumentos (ante, após desde, perante, 

sem);  

 

 as preposições acidentais.  

 

 Segundo Neves (2000, p. 732), as preposições acidentais são elementos que 

pertencem, prototipicamente, a outras classes gramaticais, mas que estão se 

gramaticalizando como preposições e são empregadas em contextos restritos. São 

elas: 

 

a) Durante, mediante, consoante, não obstante, tirante são formas 
de verbo em particípio presente (-nte); 
b) Visto, salvo, exceto, feito são formas de verbo em particípio 
passado; 
c) Inclusivo, exclusivo são formas de adjetivos (ligadas ao particípio 
passado); 
d) Conforme é a forma de adjetivo; 
e) Como é a forma de conjunção; 
f) Senão é a conjunção condicional se com o advérbio de 
negação não; 

g) Segundo é a forma de numeral ordinal.   
 

 Neves (2000) pontua que tais elementos, com exceção de EXCETO e os 

oriundos do particípio presente de verbos, desempenham não apenas a função de 

preposição, mas também a sua função prototípica, como, por exemplo, a de 

advérbio. Para essa autora, “as preposições acidentais funcionam fora do sistema 
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de transitividade, isto é, não introduzem complemento, mas estabelecem relação 

semântica adverbial” (p. 732). 

 Já, em relação ao até, considerado como um elemento introdutor de 

argumentos, Neves (2000) explica que ele atua tanto fora quanto dentro do sistema 

de transitividade. Neste último caso, introduz o complemento locativo do verbo ir, 

como mostra (2) abaixo:  

 

(2) Oscilavam entre o real e o irreal: ora nossas carteiras e camas iam ATÉ 

o campo e ao mar (p. 624). 

 

 Como vemos, aqui, a preposição até contrai uma relação semântica de 

movimento com o verbo ir, indicando, com o argumento “o campo e ao mar”, 

explicitamente, a aproximação de um limite espacial. 

 Por sua vez, quando a preposição até atua fora do sistema de transitividade, 

pode estabelecer, com diferentes sintagmas, relações semânticas de 

circunstanciação (lugar, tempo e limite numérico) e circunscrição “marcando o ponto 

terminal de uma série, em correlação com um ponto inicial que representa o primeiro 

da série (precedido por desde)” (NEVES, 2000, p. 626). 

 E, assim, a autora exemplifica: 

 

 ● Casos de circunstanciação de lugar, por exemplo, com sintagmas 

nominal (3) e adjetival (4): 

 

(3)  As longas e cansativas caminhadas ATÉ o cemitério eram 

recompensadas em punhados de confeitos (p. 627).  

 

 (4)  As casas começam, poucas, paredes sujas ATÉ meia altura, depois 

entramos no calçamento (p. 627).   

   

 Em (3), o até, juntamente com o substantivo “o cemitério”, indica o limite final 

espacial de um processo, estabelecido com o sintagma nominal “caminhadas”; em 

(4), o limite espacial é estabelecido, por sua vez, com o adjetivo “sujas”. 
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 ● Casos de circunstanciação de tempo, por exemplo, com os sintagmas 

verbal (5) e adjetival (6): 

  

(5)  Te amarei ATÉ o último sopro da moléstia que me deres como última 

lambada (p. 625).  

 

(6)  Getúlio era como um gato, fazia-se adormecido ATÉ o momento de 

dar o bote - e sabia dá-lo (p. 628). 

 

 Em (5), o até estabelece, juntamente com “o último sopro”, o limite final 

temporal a que se chega a ação denotada pelo verbo “amar”. Já, em (6), o até liga o 

adjetivo “adormecido” ao sintagma nominal “o momento de dar o bote”, o qual indica 

o tempo final num período de espera.  

 

 ● Casos de circunstanciação de limite numérico, por exemplo, com 

sintagmas verbal (7) e nominal (8): 

 

(7)  O produto custa ATÉ quatro vezes mais (p. 626). 

 

2(8) Em crianças pequenas ATÉ seis anos, as doses e duração do 

tratamento poderão ser maiores (p. 627). 

 

 Indicando quantidade máxima, os sintagmas introduzidos pela preposição até 

expressam o limite numérico mais alto, uma relação estabelecida com o verbo 

“custar” e com o nome “crianças”, como ilustram respectivamente (7) e (8). 

 

 ● Casos de circunscrição, nos quais o até atua em conjunto com a 

preposição desde: 

 

(9)  Todas as anatomias ali se confundiram: DESDE as mais raras (...) 

ATÉ as mais numerosas (p. 626).  
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(10)  Os diversos escritórios da campanha seguradora Previdência do Sul 

receberam chamadas de várias pessoas interessadas, DESDE donas-

de-casa ATÉ industriais (p. 627). 

 

(11)  Muito difundida nas matas DESDE o CE ATÉ o PR (p. 628). 

 

  Nesses exemplos, o par correlativo desde...até marca o ponto inicial e final de 

uma série. Neves ainda acrescenta: “se o ponto inicial e o final se colocarem num 

continuum, fica implicada uma gradação (p. 626)”, como ilustra  (12) abaixo:  

 

(12)  Há preconceito de toda espécie, DESDE a mais baixa ATÉ a mais 

alta (p. 626).  

   

  Com esses exemplos, fica clara, portanto, a ideia assumida por Neves, de 

que o até pode desempenhar diferentes relações dentro de uma estrutura sintática: 

com o verbo (quando introduz o complemento locativo selecionado por esse tipo de 

sintagma) ou com outros sintagmas (quando introduz elementos com os quais 

contraem relações semânticas específicas). 

  Assim como essa autora, Perini (2002) também traz importantes 

apontamentos sobre essa classe de palavras que, segundo ele, é muito peculiar, 

pois, da mesma forma que as conjunções, as preposições funcionam como 

“elementos de conexão entre constituintes e são por isso chamadas conectivos” (p. 

333).  

  O autor distingue dois tipos básicos de conectivos: o primeiro é denominado 

de subordinativos e “tem como função sintática alterar a classe de um SN ou de uma 

oração” (p. 333). Enquadram-se nessa classe as preposições prototípicas. O 

segundo, chamado de coordenativos, tem a função sintática de juntar dois (ou mais) 

constituintes de uma mesma classe, formando um constituinte maior pertencente à 

mesma classe dos constituintes conectados. Nessa classe, figuram as conjunções.  

 Diferentemente de Perini, que destaca a função sintática da preposição, 

Castilho e Elias (2012), por sua vez, discutem a respeito da propriedade semântica 

dessa classe. Criticam o fato de algumas gramáticas não abordarem ainda a carga 

semântica das preposições, atribuindo isso à dificuldade de se trabalhar essa 

propriedade. Elucidam que o sentido básico das preposições é o de “localizar no 
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ESPAÇO ou no TEMPO os termos que elas ligam” (p. 280). E consideram que as 

alterações de sentido dificultam localizar o significado básico, conforme indicam os 

exemplos a seguir (cf. p. 280):  

 

 (13) a. Cheguei de Recife. 

  b. Comprei um anel de ouro. 

c. Caminhei até a padaria. 

d. Até parece, você não tem dinheiro nem pra comprar um sandubão! 

 

 Os autores observam que a preposição de na sentença (13a) não expressa 

com a mesma clareza a noção de origem expressa na sentença (13b). O mesmo 

acontece com o até na sentença (13d), o qual, aparentemente, não indica a mesma 

noção de limite veiculada na sentença (13c). Segundo os autores, esses exemplos 

indicam que tais preposições denotam sim pontos de uma trajetória, visto que, em 

(13b), o ouro é a origem material do anel, e, em (13d), o até, juntamente com o 

parece, é uma expressão cristalizada que pressupõe o ponto de chegada de um 

raciocínio não verbalizado. Segundo esses autores, ao pronunciar a frase (13d), o 

autor da mesma pressupõe que o interlocutor não tem esse dinheiro e expressa isso 

por meio de até parece, indicando que a ideia de incerteza veiculada pelo verbo 

parecer tinha sido levada ao seu limite final. Ou seja, o elemento concreto “padaria”, 

na sentença (13c), é substituído pela ideia abstrata “incerteza”, na sentença (13d). 

 Partindo da concepção de que o sentido básico das preposições consiste em 

expressar ESPAÇO e TEMPO, Castilho e Elias (2012) sugerem a criação de 

subcategorias para explicar como as categorias cognitivas de espaço e tempo 

funcionam. São elas: POSIÇÃO, DESLOCAMENTO e DISTÂNCIA. Propõem uma 

descrição tendo por base a tendência que o indivíduo tem de usar como referência o 

corpo humano para localizar seres e objetos no ESPAÇO/TEMPO. Segundo eles, 

dispomos as coisas assim: 

  

1. ao lado esquerdo ou direito de nosso corpo (=eixo horizontal), 
2. acima ou abaixo de nosso corpo (=eixo vertical), 
3. atrás ou à frente de nosso corpo (= eixo transversal), 
4. dentro ou fora do nosso corpo (=eixo continente/ conteúdo), 
5. longe ou perto de nosso corpo (=eixo distal/ proximal). 

(CASTILHO; ELIAS, 2012, p. 299). 
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 Quanto às preposições do eixo horizontal, os autores as subdividem em: 

ponto inicial/origem (de, desde, a partir de); ponto medial (por, no meio de); ponto 

final/meta (a, para, até, em, contra). Pontuam ainda que as preposições desse eixo 

ocorrem com verbos cujo sentido indicam movimento físico e fictício.  

 As preposições do eixo vertical, ao contrário das primeiras, equilibram o 

MOVIMENTO com a ausência do mesmo, indicando que o objeto/evento, também 

chamado pelos autores de FIGURA, está localizado acima ou abaixo do PONTO DE 

REFERÊNCIA. São eles: ponto superior (sobre, por cima de, em cima de) e ponto 

inferior (sob, embaixo de, por baixo de, debaixo de).  

 As preposições do eixo transversal representam o ESPAÇO/ TEMPO da 

seguinte forma:  

 

olhando para frente se constrói a categoria cognitiva de ESPAÇO 
ANTERIOR, situado imageticamente à nossa frente; olhando para 
trás se constrói a categoria cognitiva de ESPAÇO POSTERIOR, 
situado imageticamente às nossas costas. Ambas as categorias são 
situadas imageticamente, sendo que a primeira está à nossa frente, e 
a segunda às nossas costas (CASTILHO; ELIAS, 2012, p. 301).  

 

 A categoria de TEMPO também está relacionada a esse eixo, remetendo-se 

imageticamente ao FUTURO, o espaço à nossa frente, e ao passado, o espaço 

posterior do qual nos distanciamos. As preposições que remetem o espaço anterior 

são: antes, antes de, diante de, em frente de, em face de, defronte de, defronte a, à 

frente de. As que indicam um passado posterior são: atrás (de), por trás de, após, 

depois (de) (CASTILHO; ELIAS, 2012). 

 Nas preposições do eixo continente/conteúdo, a FIGURA será localizada 

dentro ou fora do espaço verbalizado através do PONTO DE REFERÊNCIA, 

interpretado como um continente real ou imaginário, entendendo continente 

imageticamente como o mundo, uma cidade, uma sala, uma situação, um momento. 

As preposições que indicam localização no espaço interior são: em, com, entre, 

dentro de, em meio de, em meio a. E as que indicam localização no espaço exterior 

são: sem, fora de, na ausência de. É importante dizer que as preposições 

complexas7 exprimem mais clareza do que as simples8 quando indicam localização 

no espaço interior (CASTILHO; ELIAS, 2012).   

                                                           
7
 As preposições complexas, também chamadas de locuções preposicionais, segundo Castilho e 

Elias (2012, p. 285), “são compostas por um advérbio ou substantivo precedido ou não de certas 
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 Por fim, as preposições do eixo distal/ proximal, as quais “localizam a 

FIGURA num espaço próximo ou distante em relação ao PONTO DE REFERENCIA” 

(p. 303). Os sentidos implicados nesse eixo são, na maioria das vezes, expressos 

por advérbios e, segundo esses autores, acarretam “noções de ‘copresença’ para o 

traço /proximal/, e de ‘ausência’ para o traço /distal/” (p. 333). As preposições que 

indicam localização proximal são: perto de, acerca de, a cabo de, junto de, a par de, 

em presença de, à beira de. As que indicam localização distal são: longe de, distante 

de. Castilho e Elias (2012) destacam ainda que essa lista de preposições 

apresentada em cada eixo é meramente exemplificativa, visto que um mesmo 

elemento pode ser associado a mais de um eixo, devido ao caráter polifuncional das 

palavras. 

Dado o que foi apresentado nesta seção, concluímos que a preposição é um 

elemento sintático que tem a função de estabelecer relações e sentidos variados 

com os constituintes de uma sentença. É uma noção que vem desde o latim, sendo 

mantida nas descrições atuais, que, por sua vez, procuram distribuir, em diferentes 

categorias, as preposições de acordo com suas propriedades formais e funcionais. 

Quanto ao até, constatamos que as gramáticas de cunho normativo e linguístico 

reconhecem que esse item, além de preposição, pode ser classificado também 

como uma palavra não prepositiva, com funções mais voltadas para a organização 

do texto.   

Nesse processo de reconhecimento de novas funções, as investigações 

funcionalistas, em especial as que seguem a chamada Gramática Funcional, têm 

papel crucial, pois é, a partir delas, que os novos usos das palavras vêm sendo 

legitimados, de forma lenta, mas gradual.  Estudos desse tipo propõem outras 

classificações para o uso mais discursivo do até, tais como: modalizadores 

discursivos, operadores argumentativos, marcadores discursivos, entre outros, como 

veremos a seguir. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
preposições e seguido obrigatoriamente pelas preposições de ou a, formando então, uma espécie de 
‘sanduíche preposicional’”. 
8
 O grupo das preposições simples é composto por: a, até, com, contra, de, em, entre, por, para, sem, 

sobre, sob. Tais preposições podem ser classificadas em mais gramaticalizadas e em menos 
gramaticalizadas (CASTILHO; ELIAS, 2012).  
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2.3 A preposição até no português brasileiro: um elemento multifuncional 

 

 Tendo em vista que o até vem desempenhando funções variadas na língua 

portuguesa, fizemos um levantamento de pesquisas já realizadas sobre a 

multifuncionalidade desse item. Dentre elas, destacamos: Baião e Arruda (1996), 

Leal (2007), Rosário (2007) e Silva (2008). 

 

2.3.1 Baião e Arruda (1996) 

 

 Baião e Arruda (1996) pesquisaram a gramaticalização do item até 

descrevendo seus usos conforme a trajetória ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO, 

proposta por Heine et  al. (1991), apontando que alguns traços do valor espacial 

persistem claramente em usos com sentido temporal, mas o mesmo não ocorre, 

necessariamente, em usos que encadeiam o discurso, uma vez que esses possuem 

um sentido mais abstrato, com uma função específica de orientação argumentativa.  

 Utilizaram, como corpus, dados do Projeto Integrado Discurso e Gramática – 

UFRJ, aproximadamente cem exemplos de língua falada por indivíduos com as 

seguintes escolaridades: supletivo (1º ciclo), oitava série do primeiro grau, segundo 

e terceiros graus. Dentre as funções, destacaram: 

 

a) ATÉ 1 – espacial: 

 

 (14) ...ele me pediu licença e disse vou até o portão e rápido... (informante 

do C.A. Supletivo).      

 

b) ATÉ 2 – temporal:  

  

(15) ...ele voltou... aí me procurou e até hoje... até hoje nós estamos 

namorando. (informante do C.A. Supletivo).  

  

  c) ATÉ 3 – inclusivo:  

   

(16) ...não tem o menor controle mais sobre a economia... a inflação voltou 

a aumentar...os pô... empresários não:: tem nem...não sabem nem o 
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que fazer... porque o cara não define um plano... econômico pro país... 

depois... isso é muito ruim... porque se tivesse um  plano  já  definido...  

até  investimentos  estrangeiros  podiam  vir  pro::...pro Brasil...né?... 

(informante do terceiro grau). 

   

  d) ATÉ 4 – marcador de contraexpectativa: 

 

(17) ...muitos colegas meus... sabe... assim da minha idade...e tal 

falam...ah... mas o que é isso ? ... se prender a uma garota só... e tal ... 

eu não acho que isso se / ... eu não acho que isso  seja uma prisão 

não... eu acho até que... que é o começo de  tudo...  (informante do 

segundo grau).  

 

 Em (14), segundo Baião e Arruda (1996), o item até exerce a função de 

preposição, com sentido espacial, estabelecendo um percurso de um ponto a outro. 

Em (15), também funciona como preposição, mas com valor temporal. Em (16), as 

autoras já percebem a abstratização do até, tendo em vista que ele assume o valor 

inclusivo. Em (17), além de apresentar o traço inclusivo, o até é utilizado para 

quebrar a expectativa do ouvinte quanto à informação de que o falante acharia que o 

relacionamento é um tipo de prisão. 

 Apoiadas em Martelotta (1993), entre outros autores, Baião e Arruda (1996) 

propõem a seguinte escala para explicar os usos encontrados: 

  

até espacial > até temporal > até  inclusivo > até  de contraexpectativa 

 

 O continuum aqui indica que a trajetória de abstratização do item até tem 

início a partir de sua função básica (espacial), passando para a de limite temporal 

até chegar às funções mais abstratas, quando a função original é alterada.  

 

 

 

 

2.3.2. Leal (2007) 
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 Leal (2007) pesquisou o item até em seus diferentes usos e funções, com o 

propósito de comprovar que o item passa por uma escala de abstratização que 

caminha em direção ao discurso e à argumentatividade.  Utilizou como corpora 

dados de língua falada retirados de três fontes: D&G-RJ (projeto Discurso e 

Gramática, com entrevistas de falante do Rio de Janeiro, divididas por meio de seus 

diferentes níveis de escolaridade): C.A. Supletivo  (1º ciclo, segundo e terceiro 

graus); VARPORT (Análise Contrastiva de Variedades do Português, com inquéritos 

divididos em culto e popular, e separado por faixas etárias); e NURC-RJ (Projeto da 

Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro, com entrevistas gravadas nas décadas 

de 70 e 90, do século XX, com informantes de nível superior completo, nascidos no 

Rio de Janeiro e filhos de pais cariocas, estratificados também por faixa etária e 

sexo. Vejamos as funções que a autora identificou: 

 

a) ATÉ 1 – espacial:  

 

(18) Fui com ela até a cidade alta à pé e conversamos sobre várias coisas.  

(D&G, informante de segundo grau)  

  

b) ATÉ 2 – temporal: 

 

(19) Você põe numa panela e vai mexendo no fogo até ficar com aquela 

consistência assim... não..  muito dura...  (D&G, informante de segundo 

grau)  

  

c) ATÉ 3 – TEXTUAL (operador argumentativo): 

 

(20) Meu quarto é o paraíso... entendeu? se você entrar você vai até tomar 

um susto... não é aquele quarto... exuberante... todo arrumado... quarto 

de homem... sabe como é que é... né? (D&G, informante de terceiro 

grau)  

  

d) ATÉ 4 – TEXTUAL (marcador discursivo): 
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(21) (o casamento)...eu não acho que isso é/ eu não acho que isso seja 

uma prisão não... eu acho até que::... que é o começo de tudo... eu 

acho que  eh::... eu acho... eu acho que a pessoa se conhece mais... e 

acaba/ acho que acaba se entregando àquilo... e... acaba gostando.... 

(DeG, informante de segundo grau)  

 

 De acordo com a autora, nos usos de (18) e (19) há uma mudança gradual da 

função do até, pois o valor de limite espacial, bastante forte em (18), se enfraquece 

quando ele passa a indicar limite temporal em (19). Já em (20) e (21), o item não é 

mais classificado como preposição, visto que passa a ser um elemento 

prioritariamente discursivo. Em (20), a noção de limite textual-argumentativo, apesar 

de mais abstrata, ainda é muito forte. No entanto, em (21), a ideia de limite passa a 

ser quase “zero”, quando o item até funciona como marcador discursivo. 

 Do total de 467 dados coletados, 56% foram de “até operador argumentativo”; 

29% de “até temporal”; 14% de “até espacial”; e 1% de “até marcador discursivo”. 

Em relação à escala de abstratização, observou uma frequência de uso cada vez 

maior com traço [+abstrato]. A autora acrescentou que o fato de as ocorrências de 

“até operador argumentativo” serem mais numerosas do que todas as outras juntas 

(56% contra 44%) evidencia que o item vem se especializando nesse uso. Também, 

que a menor frequência de uso do “até marcador discursivo” se deve a dois fatores: 

à ausência de significação do item e ao fato de esse uso ser mais recente na língua. 

 A autora, apoiada na ideia do continuum, propôs, então, a seguinte escala de 

abstratização:  

 

+ concreto     +abstrato 

_____________/_______________/______________/_____________ 

    Até espacial        Até temporal      Até textual              Até textual 

                                                                        (op. argumentativo.)      (marc. discursivo) 

 

 

 Assim como Baião e Arruda (1996), Leal (2007) também propõe, conforme 

vimos acima, que as duas primeiras funções do até são de preposição, indicando 

limite espacial e temporal; já, nos outros dois casos, essa autora os classifica em 

função do texto e, por isso, chamam-nos de até textual, podendo ser operador 
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argumentativo e marcador discursivo. Desse modo, Leal (2007) concluiu sua 

pesquisa considerando a abstratização do até como um caso de gramaticalização. 

 

2.3.3 Rosário (2007)  

 

 Rosário (2007) analisou variedades brasileira e lusitana do português, a partir 

de três gêneros textuais que fazem parte da esfera jornalística (notícia, anúncio e 

editorial), num período compreendido entre 1808 e 2000. Em seu levantamento, 

constatou as seguintes construções e funções para o até: construções espaciais, 

construções temporais, construções nocionais e construções de difícil classificação. 

Ele usou o termo “construções nocionais” para nomear as ocorrências do até que 

não perfilam o universo espaço-temporal stricto sensu.  

   A propósito do termo construção, defendeu essa escolha tendo em vista 

Heine (2003, p. 581), que esclarece: “O desenvolvimento de itens gramaticais é 

moldado pelas construções nas quais esses itens ocorrem”. Sendo assim, acredita 

que a análise da gramaticalização do item até, segundo a perspectiva adotada em 

sua pesquisa, pode ser mais profícua quando se leva em conta o contexto sintático 

imediato em que o item ocorre.  

   Quanto ao número de ocorrências do até, ele constatou 268 casos em 400 

textos analisados. Desse total, computou 34 instanciações do item em construções 

espaciais, 150 em construções temporais, 78 em construções nocionais e 06 

ocorrências nas condições de difícil classificação. Vejamos algumas delas: 

 

a) ATÉ 1 – construção espacial:  

 

(22) Devido ao grande sucesso das viagens do Catamarã até a ilha de 

Paquetá, a Transtur vai colocar o Catamarã em operação nesse final 

de semana prolongado (...). 

 

b) ATÉ 2 – construção temporal: 

  

(23) Para o uso geral das famílias o Spolio é o artigo mais econômico até 

agora usado.  
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c) ATÉ 3 – construção nocional: 

  

(24) Foram estes que, terminada a busca que fizeram a toda a casa, 

abrindo e despejando gavetas (deixaram tudo num completo reboliço, 

saíram primeiro da casa, ficando o «chefe» a vigiar a vítima, que 

estava deitada na cama, atada com os lençóis e com um pijama do 

marido, uma gravata e, até, com a sua própria camisa de dormir, que 

os gatunos lhe despiram para a amarrarem melhor.  

 

d) ATÉ 4 – construção de difícil classificação:  

  

(25) Faça progredir o seu capital com um bom e seguro rendimento 

investindo-o com sólidas e reais garantias em HIPOTECAS de 

propriedades. Tratamos de toda a documentação e seguimos os 

investimentos até completo reembolso. 

 

Segundo Rosário, o item até, no exemplo demonstrado em (22), indica um 

limite de espaço, fazendo referência a uma ilha situada no estado do Rio de Janeiro. 

Em (23), o autor verificou a ocorrência do até sucedido do elemento agora, 

concluindo que esse advérbio não está expressando exatamente o momento em que 

o enunciado foi produzido, mas tem a ver com a ideia de atualidade.  

No exemplo (24), o termo “camisa de dormir”, argumento mais forte, foi 

introduzido pelo item até. Já, em (25), a construção “até completo reembolso”, 

segundo o autor, sinaliza que há uma zona de interseção, que congrega o valor 

temporal e o valor nocional do item pesquisado. Isso o levou a entender a expressão 

“completo reembolso” como uma construção ambígua, visto que pode se referir tanto 

ao investimento proposto pela empresa quanto ao limite de uma situação.  

 Rosário (2007) afirmou que a ocorrência de casos marcados pela 

ambiguidade é natural, uma vez que o próprio processo de gramaticalização prevê a 

ideia de continuum, o que aponta inevitavelmente para a concepção de categorias 

difusas, fluidas, sem limites muito claros. Constatou, ainda, que o até, em vários 

exemplos, instancia construções temporais com termos espaciais, e termos 

nocionais com termos temporais.  
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 Para esse autor, o até está passando por processos de extensão ou 

transferência metafórica, que é uma das etapas iniciais do processo de 

gramaticalização. Defendeu que o uso do até em construções espaciais tende a 

sofrer uma redução de usos, por ser o caso mais antigo. Já o até em construções 

nocionais expressaria as formas mais inovadoras de uso que ainda estão se 

gramaticalizando na língua. Por fim, o até temporal representaria a forma ainda mais 

usual ou frequente. 

 

2.3.4 Silva (2008) 

 

 Silva (2008) analisou dados de fala coletados na cidade de Goiás, através dos 

quais constatou seis diferentes usos para o até, que vão de um domínio cognitivo 

mais concreto para um domínio cognitivo mais abstrato: até espacial, até temporal, 

até quantificador, até intensificador, até inclusivo e até de contraexpectativa, como 

veremos nos exemplos a seguir: 

 

a) ATÉ 1 – espacial:  

 

(26) Já tinha colocado as malas dentro da máquina… até Leopoldo de Bu… 

até Leopoldo de Bulhões que nóis vinha de máquina… de trem de 

ferro…  

 

b) ATÉ 2 – temporal: 

 

(27) ...acho que o senhor devia de pensar bem antes di dirigi a  palavra… 

porque até hoje eu faço uso da palavra e uso do exemplo que o senhor 

mim passô…  

 

c) ATÉ 3 – quantificador: 

 

(28) ...aí eu parei de estudá  lá  aí  parou  né  porque  foi  só até quarta 

série. Aí nóis ficamo mais uns cinco ano sem mudá pra cá.  

 

d) ATÉ 4 – intensificador: 
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(29) Ó meu Deus porque o senhor num… num mim dá… num mim dá 

saúde assim suficiente… pra mim  trabaiá até::: memo… ô se não 

ganhá um dinherim assim…  

 

e) ATÉ 5 – inclusivo. Nesse uso, de acordo com Silva (2008), dois outros se 

distinguem: o até operador argumentativo e o até parentético: 

 

  • Operador argumentativo: 

 

(30) ...eu num tava mim sentindo bem na religião católica... eu ia na  igreja  

num  sentia  nada  lá  dentro...  eu  ia  simplesmente  pra...  ficá 

reparano os outro até rino... num tinha num era fé... nem ia na igreja... 

num ia mais meu esposo ia... eu resolvi... tomei uma decisão i passei 

pra igreja de Cristo... hoje graças a Deus eu sô crente... não arrependo 

de sê crente gosto muito... 

  

  • Sequenciador parentético:  

 

(31) Só tem um [amigo]… ele mora até aqui em cima… ele ta mexendo com 

um barzim... incrusive hoje ele é corretor... só um só… i nóis dois era 

como si dis atrito tamém sobre esse negoço...”  

 

f) ATÉ 6 – contraexpectativa: 

 

(32) ...juntô... até que juntô bem gente [no lançamento do livro do filho da 

informante]... cê teve lá tamém... né... cê lembra?  

  

 Silva (2008) revelou que foram detectados também usos ambíguos, em que o 

item linguístico assume tanto o sentido menos gramatical como o mais gramatical.  

Isso porque, conforme Heine et al (1991), a mudança é gradual e contempla etapas 

de sobreposição na transição de um domínio A para um domínio B, caracterizando-

se um estágio de ambiguidade (AB).  
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 Afirmou que a trajetória ESPAÇO>(TEMPO)>TEXTO proposta por Heine et al 

(1991) o ajudou a confirmar a hipótese de que o percurso de mudança se inicia com 

o até de valor espacial, passando pelo até temporal, para, então, exercer funções 

pragmático-discursivas no texto.  O autor concluiu que a descrição dos usos e das 

funções semânticas do até no português falado no Brasil contribuiu para a 

identificação de mudanças que estão ocorrendo na língua.  

 Enfim, nessas pesquisas apresentadas, temos a confirmação de que o até 

desempenha funções diversas, no português brasileiro. Essas funções vão de um 

domínio cognitivo mais concreto para um domínio cognitivo mais abstrato, 

evidenciando, assim, um continuum de abstratização. Dentre as pesquisas 

mencionadas, usaremos, em específico, a de Baião e Arruda (1996), para o 

desenvolvimento de nossa análise, que será apresentada no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3: O ATÉ EM BLOGS BAIANOS: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

3.1 Introdução 

 

Inicialmente apresentamos, no presente capítulo, uma pequena seção 

dedicada ao tipo de gênero, blog, que serviu de corpus para a nossa pesquisa. 

Depois, descrevemos os passos metodológicos que nos permitiram alcançar nosso 

objetivo geral: pesquisar se a multifuncionalidade do até configura um caso de 

gramaticalização. Por fim, expomos as análises quantitativas e qualitativas. 

Esclarecemos que nosso propósito através da primeira análise é demonstrar 

as frequências de usos do até, a princípio, com suas funções específicas, e, 

posteriormente, os usos dessas funções relacionados com o fator sexo e a outras 

propriedades que lhes são particulares. Quanto à análise qualitativa, nosso objetivo 

é o de, através dela, articular os resultados quantitativos às hipóteses levantadas, 

bem como a alguns pressupostos funcionalistas adotados. 

 

3.2 Contextualizando o gênero blog 

 

Tendo em vista que nos atraia a ideia de trabalhar com uma modalidade 

escrita que apresentasse uma linguagem menos formal e mais cotidiana, 

escolhemos, como corpus, o gênero blog, o qual é uma abreviação do termo weblog, 

originado a partir da junção das palavras web (rede de computadores) e log (uma 

espécie de diário de bordo dos navegadores). Segundo Marcuschi (2005), o blog 

surgiu no final da década de 90 e é uma espécie de diário virtual no qual as pessoas 

expõem seus pensamentos, desabafos e opiniões sobre temas diversos, podendo 

acrescentar imagens e sons para compor seus textos. O termo foi cunhado por John 

Barger “para descrever sites pessoais que fossem atualizados frequentemente e 

contivessem comentários e links” (MARCUSCHI, 2005, p. 60).  

Conforme Komesu (2005), o surgimento dos blogs é bastante recente, e 

talvez, por isso, a sua composição tenha como base gêneros já consagrados. Daí, a 

semelhança com o diário escrito. Ressalta que a aproximação entre esses dois 

gêneros ocorre porque ambos refletem “uma imagem estereotipada daquele que se 

ocupa de escritos pessoais. Quem escreve sobre si, para narrar acontecimentos 
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íntimos, insere-se na prática diarista” (p. 113). Mas a autora alerta que os blogs 

possuem características diferenciadas dos diários tradicionalmente escritos, 

portanto, “não se deve associá-los porque são acontecimentos discursivos distintos, 

cuja materialidade advém de ‘gêneros do discurso’ também distintos” (p. 113).  

Dentre as características que diferenciam esses dois gêneros, está o fato de o 

blog, conforme essa autora, ser uma ferramenta que comporta várias semioses, 

como textos escritos, imagens (fotos, desenhos, animações) e música, além de 

possibilitar interatividade entre o leitor das páginas pessoais e os blogueiros, através 

dos comentários. Abaixo, na figura (1), temos uma ilustração desse tipo de gênero:  

 

Figura 1 – Estrutura do gênero blog. 

 

Fonte: http://cecisouza.blogspot.com.br 

 

Como se pode notar, a escrevente coloca o título da postagem, “Consciência 

negra – Diga NÃO ao preconceito”, e, em seguida, uma imagem e o texto veiculando 

sua opinião sobre o assunto em questão. É possível ver, também, na barra lateral à 

direita, o perfil da blogueira, onde ela expõe suas expectativas em relação à família, 

amigo e amores.  

O blog, nesse sentido, é considerado uma ferramenta tecnológica de 

autoexpressão, visto que a atividade de escrita sobre si é uma das práticas mais 

comuns em um ambiente virtual. Para Schittine (2004), isso “gera um 

relacionamento em via dupla entre um autor disposto a contar sua vida íntima a um 

público desconhecido e um público que se propõe a ler sobre ela e comentá-la” (p. 

16). 
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Caracterizado o gênero que utilizamos, passamos, na próxima seção, a 

descrever os métodos utilizados na realização desta pesquisa.  

 

 

3.3 Descrevendo a metodologia 

 

Tendo adotado como aporte teórico a Gramática Funcional, basicamente os 

pressupostos que dão conta do processo de gramaticalização (conforme Heine et al. 

(1991); Hopper e Traugott (1993; 2003); Martelotta, Votre e Cezario (1996); 

Martelotta (1993) e Gonçalves et al. (2007)), e definido o corpus da investigação 

(blogs baianos), desenvolvemos esta pesquisa considerando os seguintes passos:   

 

Primeiro, a seleção do corpus: elegemos, como fonte para a composição do 

corpus, o software Blogger (www.blogspot.com), de onde coletamos cinquenta 

textos constituídos de uma lauda, dos quais 25 foram produzidos por homens e 25, 

por mulheres, de diferentes regiões da Bahia. Nos 50 textos selecionados, 

encontramos um total de 82 ocorrências do item até, das quais 49 foram em textos 

de autoria masculina e 33 em textos de autoria feminina.  

 

Segundo, a definição de nossas expectativas: estabelecemos como hipótese 

principal de trabalho o fato de que o item até, ao desempenhar as funções espacial, 

temporal e textual, indicie a mudança de traços: de + concreto para + abstrato, 

evidenciando o processo de gramaticalização. Como hipóteses secundárias, 

acreditamos que o até, ao exercer a função + abstrata, seja mais recorrente com 

valor de inclusão do que com o valor de contraexpectativa. Esperamos, também, 

que a função + abstrata seja mais recorrente nos blogs de mulheres, uma vez que 

elas são mais adeptas às inovações linguísticas quando estas não são 

estigmatizadas. 

 

Terceiro: a coleta e a codificação dos dados: com os textos selecionados, 

passamos a identificar todas as ocorrências do item até, para, em seguida, codificar 

cada uma das funções apresentadas. Depois disso, agrupamos as funções 

considerando o cline de gramaticalização proposto por Heine (1991) - ESPAÇO > 

TEMPO > TEXTO - e o trajeto em direção à abstratização proposto por Baião e 

http://www.blogspot.com/
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Arruda (1996) - ATÉ espacial > ATÉ temporal > ATÉ inclusivo > ATÉ 

contraexpectativa. Como vimos no capítulo anterior, essas autoras também partem 

do cline de abstratização para traçar sua análise. É importante lembrar que, em 

ambas as escalas, as funções mais concretas encontram-se no início do continuum 

(esquerda) e as mais abstratas, no final (direita).   

 

Quarto, a sistematização dos resultados em tabelas: depois de todas as 

funções codificadas e agrupadas, fizemos uma análise quantitativa com o intuito de 

demonstrar a frequência de cada uma das funções, numa perspectiva sincrônica. 

Num primeiro momento, apresentamos os resultados referentes a cada uma das 

funções em particular; num segundo, os resultados de cada função considerando 

propriedades específicas. 

 

Quinto: análise qualitativa dos resultados: ao lado da demonstração dos 

dados, apresentamos, também, a nossa análise qualitativa, elaborada à medida que 

confirmamos ou não as hipóteses levantadas, bem como no momento que 

articulamos os nossos resultados com princípios funcionalistas adotados.  

 

 

3.4 Apresentando os dados 

 

O primeiro levantamento empreendido diz respeito às funções semânticas 

desempenhadas pelo até, codificadas conforme a escala de Heine (1991), função 

espacial, função temporal e função textual, e exemplificadas a seguir. Comecemos 

pela primeira função, aquela que é considerada prototípica9: 

 

 

                                                           
9
 A teoria dos protótipos é muito utilizada para explicar a imprecisão de fronteiras entre as categorias. 

Segundo Rosch (1978, apud NEVES, 2012), “a maioria das categorias de objetos propostas, senão 
todas, realmente não tem fronteiras delimitadas” (p.160). E, para esclarecer sobre esses limites 
difusos, a autora recorre aos postulados de Wittgenstein (1953). Este, ao analisar a palavra jogo, 
observou que nem todos os membros da referida categoria apresentavam o mesmo grupo de 
propriedades que o distinguia claramente dos “não-jogos”. Rosch (1978) propõe, então, que a noção 
de que as categorias podem ser identificadas de forma clara se o foco estiver na estrutura 
correlacional dos atributos percebidos, de maneira que ela seja representada por suas partes mais 
estruturadas. Conforme, a autora, “essa é, pois a noção de protótipo de uma categoria, aquele caso 
mais claro de estabelecimento do estatuto de membro do grupo, que se define operacionalmente pelo 
julgamento popular desse grau máximo de pertença à categoria” (p.161). 
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3.4.1  Função espacial: 

 

(1) Eu só sei que me perdi em você, e quando me encontrei, já era tarde, - eu 

havia me apaixonado. Sim, todos os caminhos me levavam até você.  

(http://cecisouza.blogspot.com.br/) 

 

(2) Vivemos culpando o outro, nos isentando de erros e apontando o próximo 

numa loucura sem fim dizendo sempre que a culpa é do sistema. Bom, até 

onde eu sei, sistema é o nome dado ao organismo que hoje parece ter 

vida própria que costumeiramente chamamos de sociedade. 

(http://www.brunohenyson.blogspot.com.br/) 

 

Em ambos os exemplos, o item até está sendo usado com valor de limite 

espacial, sendo que, em (1), se trata de um espaço físico concreto “até você”, 

resultante do movimento desencadeado pelo verbo “levar”. Já, em (2), o limite não é 

mais uma pessoa ou um lugar físico, mas um limite espacial metaforicamente 

abstratizado, expresso por meio de “até onde eu sei”.  

 

3.4.2  Função temporal: 

 

(3) Começamos o jogo com 02 a mais e permanecemos com este numero até 

os 20 minutos do primeiro tempo. Não conseguimos furar o bloqueio dos 

caras que estavam fechados e tocando bem a bola. 

(http://newsperna.blogspot.com.br/) 

 

(4) Faz muito tempo que li O Pássaro Pintado. Mas até hoje não esqueço do 

sentimento de repulsa que algumas passagens do romance de Jerzy 

Kosinski provocaram em mim. (http://paradiseduluoz.blogspot.com.br/) 

 

Em (3), o escritor relata sobre um jogo de futebol no qual seu time começou 

com dois jogadores a mais que o time adversário, permanecendo assim até os 20 

minutos da primeira partida. Nesse caso, o item marca o prazo final da permanência 

http://cecisouza.blogspot.com.br/
http://www.brunohenyson.blogspot.com.br/
http://newsperna.blogspot.com.br/
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em campo desses dois jogadores. O exemplo (4) ilustra uma construção muito 

usada nos fragmentos do corpus pesquisado: “até hoje”. 

Segundo Martelotta (1993), a ideia de limite temporal expressa pelo até + o 

advérbio de tempo “hoje” é um dos mais frequentes usos da “função temporal”. Em 

(4), se, ao invés de “hoje”, o informante tivesse usado o advérbio de tempo “ontem”, 

o limitador temporal passaria a ser o dia anterior e, portanto, no momento em que 

ele escreve, o sentimento de repulsa já teria sido esquecido. Mas, ao usar a 

construção “até hoje”, o autor demonstra que algo vem acontecendo há algum 

tempo. Martelotta (1993) ainda explica que quando se diz “até hoje” ou “até então” 

não se quer necessariamente dizer que “amanhã”, por exemplo, a ação já terá sido 

concretizada. Sendo assim, quando o blogueiro escreve “até hoje não esqueço do 

sentimento de repulsa” é como se ele dissesse “até o presente momento não 

esqueci o sentimento de repulsa e parece não haver previsão para tal”.  

 

3.4.3  Função textual10: 

  

 Como se tratam de vários casos diferenciados, apresentamos os exemplos 

separadamente: 

 

(5) Sinceramente, eu não sei se foi o seu olhar, o seu sorriso, a maneira que 

você conversa, o jeito que seus lábios mexem, suas crises de ciúmes, ou 

até mesmo o seu andando meio torto (o que sempre achei um charme). 

(http://cecisouza.blogspot.com.br/) 

 

O blogueiro do exemplo (5) expõe o que sente por uma determinada pessoa, 

citando as coisas que admira nela, como o olhar, o sorriso e os gestos, por 

exemplo. Dentre os gestos, o que mais atrai a sua atenção é o andando meio torto 

da pessoa amada, e, para introduzir esse argumento, considerado mais forte, utiliza 

o até. Ou seja, o uso de até, sucedido de mesmo, marca uma força argumentativa 

                                                           
10

 Como o próprio nome diz, nessa função, o até está a serviço do texto. Diferentes nomes são atribuídos para 
os elementos que desempenham essa função: marcadores discursivos, marcadores do discurso, operadores 
argumentativos, operadores discursivos, conectores discursivos, conectores pragmáticos etc, todos “referindo-
se, muitas vezes, aos mesmos elementos estudados e, além disso, os conceitos atribuídos a esses termos ora se 
identificam, ora se complementam” (ALMEIDA; MARINHO, 2012, 170-171). Segundo esses autores, essa 
diversidade de termos é decorrente das diferentes propostas metodológicas adotadas para o tratamento de 
elementos que atuam no nível do texto/discurso. 

http://cecisouza.blogspot.com.br/
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ainda maior, bem como a ideia de limite. Isso implica que essa propriedade 

semântica, típica das funções prototípicas, é mantida apesar dos estágios de 

gramaticalização pelos quais passa o até.  

 

(6) A agonia de querer fazer o gol nestes primeiros minutos nos deixou 

ansiosos e perdidos em campo. Total volume nosso, e como já foi 

antecipado pelos colegas. Perdi um gol. Mais acho q não perdi. Acho q foi 

mais mérito do goleiro do que eu ter perdido o gol, até porque não peguei 

em cheio na bola o qual foi rebatida pelo goleiro em um chute cruzado de 

Lukas. (http://newsperna.blogspot.com.br/) 

 

Em (6), temos a construção “até porque”, que aparece, inclusive, três vezes 

no corpus pesquisado, funcionando como elemento inclusivo. Percebemos que a 

palavra “porque”, nesse caso, funciona como conectivo causal. Assim, quando o 

informante se defende, expondo a causa de não ter sido ele o culpado por ter 

perdido o gol, utiliza o item até como antecedente de “porque”, para incluir um 

argumento em prol de sua defesa. O uso inclusivo do até em (6) expressa uma 

noção de limite mais enfraquecida, confirmando o que foi constatado por Baião e 

Arruda (1996).  

 

(7)  PB Já possuí mais Hacks que CS (Hacks são ferramentas que 

permitem atirar através da parede, dar um tiro no pé do adversário e 

fazer a bala atingir a cabeça, enxergar através da parede, etc) com a 

proliferação dos Hacks muitos combates perdem a graça, e chega uma 

hora que até vc quer usar um para se vingar do infeliz que toda hora te 

mata através da parede, ou te mata só com 1 tiro, mesmo depois de vc 

ter distribuído uma rajada no peito do adversário [...]. 

(http://massimosantos.blogspot.com.br/) 

 

Em (7), o autor explica sobre uma nova ferramenta de jogo eletrônico, hacks, 

que permite atirar através da parede. Assegura que ela é tão boa que mesmo quem 

não gosta de jogo vai querer usá-la. Novamente, temos o até em estágio de 

ambiguidade, pois, além de introduzir o argumento mais forte, quebra uma possível 

expectativa do leitor de que uma pessoa que não gosta de jogo tampouco se 

http://massimosantos.blogspot.com.br/
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interessaria por essa nova ferramenta. Percebemos, nesses dois casos, o até 

desempenhando as funções: inclusiva, na qual a ideia de limite ainda é marcada; e 

marcador de contraexpectativa.  

 

(8) A coisa fica mais séria quando lembramos que um em palanque 

chamava o outro de barriga disso, cabeça daquilo, prefeito bola murcha 

e etc... ao mesmo tempo que em atitude censurável projetava imagens, 

pra todo mundo ver, de pessoas chamando-as de traíras, cornudos e 

deploráveis outras coisas mais. Até que seria aceitável esse “encontro” 

se acontecesse daqui a algumas décadas e olhe lá, mas, isso foi 

praticamente ontem; as desavenças ainda não foram digeridas pelo 

povo, pequenos mortais que ficam à mercê desses cidadãos. 

(http://cantosdacaverna.blogspot.com.br/) 

 

 Em (8), o escritor retrata seu repúdio a alguns políticos brasileiros, cujo 

vocabulário impróprio e índole duvidosa são as principais características. Critica a 

prática de “politicagem”, ou seja, arqui-inimigos, hoje, melhores amigos, amanhã, e 

diz que depois de tantos xingamentos e ofensas “o encontro até que seria aceitável 

se acontecesse daqui a algumas décadas e mesmo assim olhe lá”. Nesse caso, o 

valor de contraexpectativa é expresso não só pelo item até, mas sim pela construção 

“até que”. Lembrando que essa construção é uma locução conjuntiva que, 

normalmente, indica noção de limite temporal, mas, aqui, veicula o valor concessivo, 

pois introduz um argumento contrário ao que vinha sendo dito, quebrando uma 

provável expectativa do leitor. Trata-se de uma informação implícita, e, por isso, 

deve ser compreendida por meio de inferência.  

 Ou seja, por traz de “até que seria aceitável esse ‘encontro’”, podemos inferir 

que há uma expectativa por parte do leitor de que esse encontro não fosse aceitável, 

uma vez que seu conhecimento de mundo lhe diz que a imagem de políticos não 

deve estar associada a escândalos (ou pelo menos não deveria estar).  

 

(9) ...meu professor era enorme, era fã de academia, más tocava as 

cordas com a delicadeza de um anjo. Parecia até que ele tinha nascido 

para aquilo, fazer o som ecoar nos nossos ouvidos e corações. 

(http://andrevictorlima.blogspot.com.br/) 

http://cantosdacaverna.blogspot.com.br/
http://andrevictorlima.blogspot.com.br/
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 Em (9), o autor descreve um professor que lhe ensinava a tocar violão como 

um sujeito forte, malhado, “mas que tocava as cordas com a delicadeza de um anjo. 

Parecia até que ele tinha nascido para aquilo...”.  O “até que”, nos exemplos (8) e 

(9), assume outra função, a de introduzir um pressuposto. Ao declarar “parecia até 

que ele tinha nascido para aquilo...” o blogueiro cria no leitor a expectativa de que, 

com traços físicos tão fortes, o professor não tivesse nascido para aquilo. Essa 

expectativa é quebrada quando o escrevente declara que “parecia até que ele tinha 

nascido para aquilo...”. Podemos  concluir, então, que o “até que” de (8) e (9) marca 

um novo uso do até: o de contraexpectativa. 

 

Para essas funções, apresentamos a tabela 1, com o cômputo geral de 

ocorrências: 

 

 

 

Como podemos observar nessa tabela, de um total de 82 ocorrências do até, 

12% são do item desempenhando a função prototípica, limitando espaço; 33% são 

do até temporal; e 55% são do até textual. Em relação à trajetória de abstratização, 

percebemos uma frequência de uso cada vez maior do até com sentido +abstrato, 

uma vez que o percentual de ocorrências do item com a função espacial, 12%, é 

menor do que as ocorrências com a função textual, 55%. É importante observar que 

essa abstratização já começa quando o item passa a ser mais recorrente com 

função temporal do que espacial, visto que o primeiro apresenta um sentido menos 

concreto que o segundo. Esses dados confirmam nossa hipótese principal de que o 

item até, ao exercer as funções espacial, temporal e textual, indicaria a mudança de 

traços: de + concreto para + abstrato, evidenciando o processo de gramaticalização.  

Na segunda tabela, demonstramos a frequência de uso de cada uma dessas 

funções, levando em consideração a influência do fator social, sexo, uma vez que 

ATÉ espacial ATÉ temporal ATÉ textual Total 

OC % OC % OC % OC 

10 12 27 33 45 55 82 100 

Tabela 1: Cômputo geral das funções do item ATÉ. 
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pesquisas sociolinguísticas apontam para o fato de as mulheres utilizarem mais as 

formas socialmente prestigiadas11: 

 

Tabela 2: Função do item ATÉ conforme o fator sexo, homem X mulher. 

 

Pelos números dessa tabela, constatamos: no que diz respeito às duas 

primeiras funções, homem e mulher as usam com frequências diferenciadas, isto é, 

o homem usa mais (8,5) do que a mulher (3,5) o até com a função espacial, 

revelando que é mais conservador do que ela. Por outro lado, com a função 

temporal, um uso não mais prototípico, é a mulher quem mais usa: (18,5) em 

oposição à (14,5), correspondente ao homem. O mesmo não acontece com o até 

textual, pois quem mais usou essa nova função foi o homem: (36,5) em oposição à 

(18,5) da mulher. Este último resultado, em particular, contraria a nossa hipótese de 

que a função + abstrata do até seria mais recorrente nos blogs de mulheres, uma 

vez que as pesquisas sociolinguísticas apontam que elas são mais adeptas às 

inovações linguísticas quando estas não são estigmatizadas. O nosso resultado 

indica, portanto, que o homem já não é mais tão conservador, sendo responsável, 

também, por processos de mudança linguística. 

Feitos esses primeiros levantamentos, passamos a fazer uma análise mais 

apurada dos dados, tendo em vista cada uma dessas funções, mediante 

propriedades particularidades. Começamos, primeiro, pela função espacial, 

considerando a ideia de espaço veiculada pelo item. Assim, dividimos essa função 

em duas, são elas: até limitador de espaço concreto (EC) e até limitador de espaço 

abstrato (EA), acreditando que a mudança de traços + concreto para +abstrato que 

                                                           
11

  Com relação ao fato de as mulheres serem mais adeptas às inovações linguísticas, Paiva (1992) 
esclarece que elas tendem a liderar o processo de mudança quando se trata de implementar formas 
socialmente prestigiadas. Quando a implementação é de uma forma desprestigiada, as mulheres 
assumem uma atitude conservadora e os homens passam liderar o processo de mudança.  

 

ATÉ espacial ATÉ temporal ATÉ textual 

H M H M H M 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

7 8,5 3 3,5 12 14,5 15 18,5 30 36,5 15 18,5 
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atinge o complemento introduzido pelo até já é um sinal de sua abstratização. 

Vejamos os exemplos respectivamente: 

 

3.4.4 ATÉ limitador de espaço concreto (EC): 

 

(10) Levantou de um pulo, pegou suas coisas e dirigiu-se até o guichê. 

Devolveu a passagem e encaminhou-se para a saída. Já do lado de 

fora da rodoviária, sentiu uma brisa fresca no rosto. Olhou para o céu 

ainda claro e se entreteve pensando em qual seria a próxima estação. 

(http://manifestossentidos.blogspot.com.br/) 

 

3.4.5 ATÉ limitador de espaço abstrato (EA): 

 

(11) O erro é de uma sociedade capitalista, cruel, que humilha, massacra e 

mata cada dia mais, cada vez mais rápido aquele que não se 

enquadra. Até aí tudo bem! Mas aqui pergunto: quem forma a 

sociedade, sociedade? (http://www.brunohenyson.blogspot.com.br/) 

 

Para esses usos, temos o seguinte resultado: 

 

Tabela 3: Função espacial do item ATÈ conforme a noção de espaço concreto X espaço abstrato. 

ATÉ limitador de EC ATÉ limitador de EA 

OC % OC % 

8 80 2 20 

 

Das 10 ocorrências do até com função espacial, 8 referem-se a lugares 

concretos (EC), e apenas 02 fazem referência a lugares abstratos (EA). Embora o 

número de ocorrências de EA tenha sido pequeno, o uso do até limitando um 

espaço não físico já é um indício de abstratização.  

Quanto à função temporal, nós a analisamos a partir da proposta de 

Martelotta (1993), que classifica os circunstanciadores temporais partindo do 

princípio de que a circunstância de tempo deve ser vista como algo maleável que se 

adapta às características semântico-gramaticais do discurso em função das 

necessidades comunicativas do falante. O autor defende que o uso dos 

http://manifestossentidos.blogspot.com.br/
http://www.brunohenyson.blogspot.com.br/
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circunstanciadores temporais depende do papel que eles desempenham no 

enunciado em que ocorrem, e, portanto, divide os circunstanciadores temporais em 

cinco, são eles: circunstanciadores de tempo determinado; circunstanciadores de 

tempo indeterminado; circunstanciadores interativos; circunstanciadores de 

simultaneidade e os circunstanciadores delimitativos. 

 Em nossa pesquisa, identificamos os usos do até como circunstanciador de 

tempo determinado (momento preciso em que os fatos ocorreram - TD) e 

circunstanciador de tempo indeterminado (a ocorrência dos eventos perdura no 

tempo de uma forma indeterminada - TI). Para fins de objetividade e clareza, 

substituímos o termo circunstanciador por limitador, visto que uma das principais 

características do item, enquanto espacial e temporal, é veicular a ideia de limite. 

Obsevemos os exemplos: 

  

3.4.6 ATÉ limitador de tempo determinado (TD): 

 

(12) Dormi às 4 da madrugada, acordei às 7 da manhã, voltei a ler, dormi às 

11, acordei às 12, comi algo de olho no livro e tornei a ler, até terminar 

ontem às 10 da manhã. (http://anonimofamoso.blogspot.com.br/) 

 

3.4.7 ATÉ limitador de tempo indeterminado (TI): 

 

(13) E eu nunca tinha me sentido tão bem, até eu estar com você. 

(http://meu-conto-de-falhas.blogspot.com.br/) 

 

Vejamos, agora, a frequência desses usos na tabela que segue: 

 

Tabela 4: Função temporal do item ATÉ conforme a noção de tempo determinado X tempo 

indeterminado. 

ATÉ limitador de TD ATÉ limitador de TI 

OC % OC % 

6 22 21 78 

 

http://anonimofamoso.blogspot.com.br/
http://meu-conto-de-falhas.blogspot.com.br/
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Quanto à função temporal, observamos que os usos do até, limitando tempo 

indeterminado, com 78%, são mais numerosos que os usos que marcam tempo 

determinado, somando apenas 22% das estruturas temporais. Isso já indica um 

processo de abstratização, visto que o até passa a limitar um tempo menos 

concreto.   

No que diz respeito à função textual do até, observamos a atuação do 

mecanismo pressão de informatividade e, por isso, dividimos essa função em três: 

ATÉ inclusivo, para as ocorrências em que o item desempenha a função inclusiva, 

introduzindo um argumento mais forte, podendo ser substituído por inclusive, sem 

alterar o sentido; ATÉ ambíguo, para os casos em que o item se encontra em fase 

de transição, nesses casos, do valor de inclusão é depreendido outro que é o de 

contraexpectativa; por fim, o ATÉ contraexpectativa, paras as ocorrências em que o 

item expressa uma ideia de concessão, introduzindo um argumento contrário ao que 

vinha sendo dito antes, quebrando, dessa forma, a expectativa do leitor. Abaixo, 

apresentamos, respectivamente, cada um desses exemplos: 

 

3.4.8 ATÉ inclusivo: 

 

(14) Há uma semana, comecei a ler “O Caçador de Pipas”. De cara, gostei 

do estilo do autor, da forma com que usava as palavras, e até como ele 

rodeava e rodeava para, enfim, chegar ao ponto.  

(http://anonimofamoso.blogspot.com.br/) 

 

3.4.9 ATÉ ambíguo: 

  

(15) [...] ninguéem é feliz sozinho ate os de maus pensamentos ttem 

amigos. (http://cjc-coisasdavida.blogspot.com.br/) 

 

3.4.10 ATÉ contraexpectativa: 

 

(16) Sai de casa e já pensa na volta... Não paga de prendada, mas passa, 

lava, limpa e cozinha (tudo meio a contra-gosto, menos o café...até 

promete um ou outro) Não que eu ache isso importante, mas me 

mostra como ela pode me surpreender...menos a parte do café, café 

http://anonimofamoso.blogspot.com.br/
http://cjc-coisasdavida.blogspot.com.br/
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rima com cafuné, me lembra aquela canção de Arlindo Cruz, que a 

Maria Rita canta... (mas isso é outro papo). 

(http://www.elasporeles.blog.br/) 

 

Para cada um desses usos, temos o seguinte quantitativo: 

 

Tabela 5: Funções do item ATÉ enquanto elemento textual. 

ATÉ inclusivo ATÉ ambíguo ATÉ contraexpectativa 

OC % OC % OC % 

31 69 8 18 6 13 

 

Como podemos visualizar nessa tabela 5, dentre as funções textuais do até, a 

mais recorrente é a inclusiva, 69%, seguida do até ambíguo com 18%, e, por fim, do 

até contraexpectativa, 13%. Acreditamos que essa pequena frequência de uso do 

até como marcador de contraexpectativa se deva a dois fatores: o valor bastante 

específico de concessão diante de uma argumentação feita (cf. Baião e Arruda, 

1996); e o fato de ele ser mais recente na língua.  

Quanto aos usos do até com sentido ambíguo, representando o período de 

transição em que o valor de A tende a se transferir para B, podendo haver um 

momento em que A e B coexistirão, é o segundo mais recorrente dentre os usos 

textuais do até, o que mais uma vez confirma a trajetória do item em direção à 

abstratização. 

Em relação ao valor inclusivo, percebemos que os usos do até marcando a 

inclusão de um último dado, por vezes, o de maior importância em uma escala de 

força argumentativa, são os mais frequentes neste trabalho, confirmando a nossa 

hipótese de que o item seria mais recorrente em sua função inclusiva . Isso sugere 

que o até vem se especializando com o valor de inclusão no português brasileiro, 

fato também sinalizado nas pesquisas de Baião e Arruda (1996), Leal (2007), 

Rosário (2007) e Silva (2008), apresentadas no capítulo anterior.  

 

 

3.5 Os princípios de Hopper (1991) aplicados à mudança linguística do até 

 

 

http://www.elasporeles.blog.br/
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 Da análise dos dados, confirmamos que o até está sofrendo uma mudança 

promovida pela gramaticalização. Em virtude disso, podemos identificar a atuação 

de alguns dos princípios12 de Hopper (1991, apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993) no 

processo de gramaticalização desse item.  

 O princípio da estratificação, por exemplo, é identificado quando as funções 

novas, inclusiva e contraexpectativa, coexistem com as funções velhas, espacial e 

temporal. Como vimos no capítulo I, o princípio da divergência é bem parecido com 

o da estratificação. De acordo com Hopper (1991), a divergência é quando a forma 

original e a forma gramaticalizada coexistem na língua, cada uma seguindo as 

alterações que integram as classes a que pertencem. No caso do até, a função de 

preposição espacial é a original. Ao assumir a função temporal, o item não muda de 

classe gramatical, mas, quando usado com valor de inclusão e contraexpectativa, há 

uma mudança significativa, pois deixa de ser preposição e passa a ser um item 

orientador do discurso.  

Outro princípio importante identificado na análise dos dados foi a 

especialização. De acordo com Hopper (1991), esse princípio prevê que um item 

linguístico, ao passar por gramaticalização, tende a se especializar em um 

determinado uso, podendo, inclusive, ser obrigatório em determinados contextos. 

Conforme vimos na tabela 5, o uso mais frequente desse item é o inclusivo, 

indiciando que ele está se especializando na língua portuguesa com a função de 

inclusão; no entanto, como a palavra não mudou sua estrutura, isto é, a forma até 

permanece para todos os usos, é o contexto que acaba determinando a função 

específica em cada uso.  

Também foi identificado o princípio da persistência, que prevê que alguns 

traços da forma original acabam permanecendo nas formas gramaticalizadas. 

Quando o até passa de espacial para textual, ao mesmo tempo em que perde 

características antigas, tais como relacionar o verbo ao complemento, ganha 

características novas, como, por exemplo, introduzir um argumento mais forte. E, 

ainda assim, algumas propriedades da sua função original se mantêm, por exemplo, 

a ideia de limite. 

E, por fim, o princípio da decategorização, identificado quando o até passa a 

ser empregado com valor inclusivo, tornando-se mais abstrato que os dois primeiros 

                                                           
12

 Quanto ao princípio da decategorização, não notamos indícios do mesmo nos dados coletados. 
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usos. Ao desempenhar essa nova função, o item deixa de ser preposição e passa a 

ser um operador argumentativo, assumindo funções mais voltadas para a 

organização do discurso, mas veiculando ainda a ideia de limite. Nesse caso, ele 

introduz o argumento mais forte, ou seja, um argumento limite em uma escala de 

argumentação que direciona a uma conclusão. Já o até de contraexpectativa, por 

estar mais distante do primeiro uso, no continuum de abstratização, acaba perdendo 

as propriedades iniciais, pois, além de se tornar totalmente abstrato, muda de função 

na sentença e perde quase que completamente a ideia de limite.  

 Por fim, da análise empreendida, podemos afirmar que nossos resultados 

corroboram aqueles encontrados nas pesquisas de Baião e Arruda (1996), Leal 

(2007), Rosário (2007) e Silva (2008). O item até é mesmo um elemento 

multifuncional, pois, além de ser usado como preposição, limitando espaço e tempo, 

com significado mais concreto, é usado como orientador do discurso, com 

significado mais abstrato, estando, portanto, a serviço do texto. 

 Assim como Baião e Arruda (1996), verificamos o até desempenhando 

funções de preposição e operador argumentativo com valor de inclusão e 

contraexpectativa. Como essas autoras, percebemos que esse item vem se 

especializando com a função inclusiva, conforme verificou Leal (2007). Como 

Rosário (2007), percebemos que o até está passando por um processo de extensão 

metafórica, configurando uma mudança promovida por gramaticalização. 

Observamos também que as funções espaciais estão sofrendo uma redução de 

usos, por ser o valor mais antigo.  Da mesma forma que Silva (2008), encontramos 

também casos ambíguos, aqueles em que o até assume tanto o sentido menos 

gramatical como o mais gramatical, o que corrobora a ideia de mudança gradual e 

contempla etapas de sobreposição de um domínio A para um domínio B.  

Por fim, a incidência de funções mais abstratas encontrada em nosso corpus 

nos permite afirmar que o item até está passando pelo cline de gramaticalização: 

ESPAÇO > TEMPO > TEXTO. Essa constatação, por sua vez, aponta para a 

necessidade de revisão e ampliação das descrições normativas, de postura por 

parte daqueles que ensinam a língua portuguesa tendo por base apenas essas 

descrições, que, normalmente, prescrevem um conjunto de normas reguladoras do 

uso-padrão da língua escrita. Com isso, tem-se uma visão estática da língua, que 

não se movimenta, que não se modifica. Os estudos de gramaticalização servem, 

portanto, para mostrar que a língua é dinâmica, funcional, que o sistema linguístico 
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está em constante renovação. No caso do item até, é preciso reconhecer que não se 

pode mais tratá-lo apenas como preposição, mas como um elemento que pode 

adquirir outras funções nas práticas comunicativas. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Realizamos, nesta pesquisa, uma análise dos usos e funções do até em 

dados de língua escrita, coletados de textos de blogs baianos, com o propósito de 

verificar se o caráter multifuncional desse item configura um caso de 

gramaticalização, um tipo especial de mudança instaurada por força do uso, e que é 

responsável pela constante renovação do sistema linguístico. 

Estudos anteriores (BAIÃO; ARRUDA, 1996; LEAL, 2007; SILVA, 2008) 

demonstram que o até vem desempenhando diferentes funções no português 

brasileiro, um fato comprovado, também, em nossa pesquisa, onde identificamos 

três diferentes funções, que vão de um domínio cognitivo mais concreto (preposição 

indicando limite de espaço e tempo) para um domínio cognitivo mais abstrato 

(operador argumentativo). Isso confirma a nossa principal hipótese levantada, de 

que o até passa pelo continuum ESPAÇO > TEMPO > TEXTO, cuja extremidade à 

esquerda estão as funções mais concretas e à direita, estão as mais abstratas.  

Em seus usos mais concretos, como preposição, marcando limite espacial e 

temporal, o até funciona como um termo relacional, como propõe normalmente as 

gramáticas de orientação normativa. No caso da função espacial, notamos, apesar 

de poucas vezes, o limite sendo marcado por um espaço não físico, o que já indica 

que traços da abstratização do item já se fazem presentes na função prototípica. 

Quanto à função temporal, na maioria dos casos, o até foi usado para limitar um 

tempo indeterminado.  

Em relação a sua função textual, observamos que esse item vem se 

especializando com o valor de inclusão no português brasileiro, tendo em vista o 

grande número de ocorrências de até inclusivo no corpus. Quanto ao até marcador 

de contraexpectativa, observamos, na maioria das ocorrências, o seu uso associado 

à partícula que, marcando uma opinião contrária à ideia que vinha sendo 

desenvolvida antes pelo escritor.  

A compreensão das novas funções e da mudança que está ocorrendo com o 

item até contribuem para o entendimento de que a gramática da língua portuguesa é 

maleável, que as regras de funcionamento são determinadas pelos usos, dadas as 

necessidades comunicativas dos falantes. O trabalho, para nós, foi relevante porque 

poderá contribuir com pesquisas vindouras no âmbito da Gramática Funcional, bem 
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como difundir e incentivar os estudos sobre gramaticalização, uma perspectiva de 

análise linguística que tem ganhado destaque nos estudos do português do Brasil. 
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APÊNDICES 

 

A – TEXTOS PRODUZIDOS POR HOMENS 

 
 

Fenômeno raro 
 
Ontem aconteceu um fenômeno raro: não consegui segurar o choro e... Chorei. A última vez que 
tinha derramado uma lágrima, foi no nascimento da minha filha há 2 anos e meio, que, cá pra nós, foi 
mais um choro de alívio do que de emoção. Antes disso, não me lembro ao certo quando tinha sido a 
última vez. Não que eu seja uma pessoa fria ou insensível. Muito pelo contrário. No entanto, chorar 
mesmo, só quando a emoção é tão extrema, a ponto de sair de mim, da minha personalidade 
razoavelmente forte. O fenômeno se tornou ainda mais raro, por causa do motivo do choro. 
Há uma semana, comecei a ler “O Caçador de Pipas”. De cara, gostei do estilo do autor, da forma 
com que usava as palavras, e até como ele rodeava e rodeava para, enfim, chegar ao ponto. Até 
anteontem à tarde, havia lido até a página 116. E da 117 a 246, não consegui desgrudar o olho 
daquele livro. Dormi às 4 da madrugada, acordei às 7 da manhã, voltei a ler, dormi às 11, acordei às 
12, comi algo de olho no livro e tornei a ler, até terminar ontem às 10 da manhã. 
Em alguns momentos da leitura, fiquei muito comovido. A injustiça com os bons, acaba comigo. Mas 
nada que me fizesse ao menos umedecer os olhos. Eu tinha na minha mente os rostos e as 
expressões de cada personagem, e me veio a ideia de ver o filme. Procurei pela internet e não o 
achei. Então fui procurar no Youtube, e eis que acho um clipe de 7 minutos, com algumas cenas do 
filme. 
Ao ver o rosto e olhar maravilhoso de Hassan, meus olhos se encheram. Os momentos que vi no 
livro, estavam aparecendo naquele vídeo. Hassan comemorando com Amir, indo embora... fiquei 
muito tocado, e... desabei. Chorei, não conseguia segurar, apesar de tentar. Minha esposa entrou no 
quarto e, completamente desacostumada com aquela cena, gritou “o que foi que aconteceu???” e 
veio ao meu encontro, olhando para a tela do computador. Tentei rir pra despreocupá-la, mas não 
consegui e acabei me abrindo com ela. “Estou chorando por causa de uma história.” Ela não 
entendeu e, respirando fundo, consegui explicar melhor. 
Texto postado por Luilton em 25 de agosto de 2012. Cidade: Feira de Santana-Ba. Disponível em: 
<http://anonimofamoso.blogspot.com.br/ 

 
 

Tato 
 

Tato é um dos cinco sentidos e é um dos sentidos mais incríveis que temos. A importância do 
tato é tamanha ao ponto de ser ter como “canal” o maior órgão do corpo humano que é a pele, aliás, 
em qualquer órgão do corpo humano existe tato. Pelo tato temos a noção das mais prazerosas ou 
desconfortáveis sensações que se pode existir como dor, frio, calor, carinho, afago, coceira... sabe, o 
contato físico pode ser agradavel ou desagradavel para algumas pessoas e creio que isso é um 
reflexo de suas feridas ou carências. E veja como essas sensações tão biológicas, tão físicas, tão 
táteis são usadas para definir sensações que são tão...emocionais, tão abstratas como “dor na alma” 
,“frio na barriga” ou "Fulano é todo cheio de não-me-toques'', ou então falas do tipo “isso tocou meu 
coração”. Creio que isso acontece porque o homem assimila involuntariamente tudo que é físico, 
emocional e espiritual uma com as outras, até porque somos seres integrais; corpo, alma e espírito. 
Trinos e únicos, assim como Deus, à “imagem” e “semelhança de Deus”. 

Diferentemente de todo o resto da criação, os seres humanos foram criados para ter um 
relacionamento com Deus e por isto, Deus nos criou com aspectos materiais e imateriais. Creio que 
nossa alma é um reflexo de Deus Pai, capacidade de criar, amar, irar-se, de ter vontades... Nossa 
alma é a coisa mais profunda, mais sincera, mais fantástica e mais misteriosa da nossa existência e 
tem, por sua vez, uma “função” diferente do nosso espírito (embora sejam bastante confundidos). 
Nosso espírito é o fôlego da vida, o Sopro de Deus no boneco de barro, tem a função de dar 
consciência, intuição e comunhão com Deus e não preciso nem me alongar em dizer o quanto isso 
está relacionado ao Espírito Santo, o Vento. 

Mas o ponto em que eu quero chegar é a terceira parte dessa analogia sobre a relação da 
Trindade com a “trindade humana” que é Jesus, o Verbo que se fez carne, que se fez pele, que se fez 
tato. Elohin, Deus Todo Poderoso, se submeteu a ter sentidos, se submeteu a fazer-se humano e ter 
PELE para “sentir na pele” as sensações, tanto físicas quanto emocionais, de um homem durante 

http://anonimofamoso.blogspot.com.br/2012/08/fenomeno-raro.html
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toda a sua vida e ainda se sujeitar as mais fortes dores físicas em sua morte. Sim, Jesus tinha TATO 
para sentir TODA aquela dor. A grande diferença da carne de Jesus para a minha carne é que Jesus 
suportou toda aquela dor (que não era sua ) sem reclamar por amor, durante sua vida Jesus não se 
deixou dominar pelos sentidos provocados pela sua carne e usou seu tato por amor, demonstrando 
afeto e sendo mais direto, tocando pessoas para curar. Interessante é que Jesus curou diversos 
sentidos fisiológicos de pessoas, mas todas elas tinham tato para sentir o toque de Jesus. 
Texto postado por Tato Messias em 22 de abril de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://naovoucalarmeuslabios.blogspot.com.br/ 

 

Escolher/Ou Não 
 
Temos opções, escolhas, sentimentos, decisões, enfim - Temos uma vida a ser dirigida por todos 
esses itens, e que terão conseqüências positivas e negativas. Não há como escapar de algo inato. 
Familia, Colégio, Profissão,Eternidade, escolhas que irão alterar nosso curso de vida, escolhas que 
nos farão melhores ou piores. Mas não existe uma só pessoa que mande em algo que não é 
propriamente nosso, uma coisa que já nasce sabendo que não ficará só e que não habitará tão 
somente no corpo. 
Ninguém manda nisso, é muito astuto e quando te pega não há como escapar. 
Quantas e quantas pessoas já foram enganadas e traídas por aquilo que mais temem. Temor? Acho 
que é mais um tremor por aquilo em que não se pode controlar. Vulnerabilidade? Isso sim, é algo 
extremamente perigoso. Ou não. 
Desafio - É, uma palavra que definiria bem pra algumas pessoas. Ou não. Em todo o tempo, controlei 
aquilo que achava que poderia controlar, uma vã corrida contra o tempo, contra o relógio, por que 
aquele que o criou, sabia o dia e a hora que eu iria querer entregar o meu bem mais precioso. 
Ok, eu estou falando do CORAÇÃO. Estranho falar isso, pra mim seria algo incompreensível. Mas 
certas coisas se descobrem ao cair. E nunca se sabe quando irá levantar. E isso não é uma 
declaração de amor, é de LIBERDADE. 
Não se deve parar no tempo por receio do fracasso, viver é preciso, retroceder jamais. Pareceu frase 
de campanha política. E o medo? Não existe mais, até porque eu descobri, que se apaixonar, mesmo 
sem reciprocidade, pode ser algo fascinante. 
Texto postado por Rodrigo Guimarães em 15 de junho de 2012 Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://guimaraesrodrigo.blogspot.com.br/ 

 

Verdade? 
 
Minha cabeça não é uma fábrica de chocolate, mas vou falar. Falar que as vezes não compreendo o 
que vivo. A verdade é tão relativa, já percebeu? O que é certo ou errado, verdade ou mentira varia de 
pessoa para pessoa. Há quem concorde que a verdade não existe. O que existe é a argumentação 
que mais convence. Complexo? Imagine você: Conseguiria eu, você ou quem quer que seja definir o 
que são regras sociais? O porquê precisamos viver todos os dias as mesmas coisas dessa 
maneira?Esses questionamentos servem para que você entenda onde quero chegar. Vivemos 
culpando o outro, nos isentando de erros e apontando o próximo numa loucura sem fim dizendo 
sempre que a culpa é do sistema. Bom, até onde eu sei, sistema é o nome dado ao organismo que 
hoje parece ter vida própria que costumeiramente chamamos de sociedade. Quem nunca sentiu-se 
impotente em determinada situação, preferiu acomodar-se e acusou a sociedade de andar com os 
próprios pés? É praxe: ou se enquadra ou a sociedade o exclui. Mas espera aí, talvez eu não tenha 
entendido. O erro é de uma sociedade capitalista, cruel, que humilha, massacra e mata cada dia 
mais, cada vez mais rápido aquele que não se enquadra. Até ai tudo bem! Mas aqui pergunto: quem 
forma a sociedade, sociedade? Não se trata de acontecimentos atemporais e sem sentido, tudo o que 
fazemos, ou deixamos de fazer implicam em acontecimentos futuros de proporções desconhecidas. É 
simples, se você parar para pensar que suas ações fazem diferença fica mais simples compreender 
certas coisas e melhorar algumas outras que fazem diferença. Passei muito tempo sem escrever, 
recorro as palavras para expressar minha pesar em ver cada vez mais próximo o fim de uma 
sociedade que "se forma sozinha", sem a minha ajuda, sem a sua ajuda, sem a ajuda de ninguém... 
Que estranho... E você, em sua verdade que pode ou não ser a minha, o que pensa? 
Texto postado por Bruno Henyson em 13 de março de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://www.brunohenyson.blogspot.com.br/ 
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Guilherme Menezes: agora é diferente 
 
Olha, não é qualquer coisa não. Guilherme Menezes disputou cinco eleições e ganhou quatro. Foi 
eleito na primeira eleição de dois turnos de Vitória da Conquista, com 91.072 votos ou 56,28% do 
total de votos válidos, vencendo pela segunda vez o radialista Herzem Gusmão, do PMDB, que teve 
70.760 votos, segundo a apuração oficial do TRE. 
Se concluir o novo mandato Guilherme terá dirigido Conquista por 14 anos. Depois disso será difícil 
não atribuir a ele os resultados políticos e econômicos que fazem de Conquista um dos municípios 
mais fortes da Bahia e um dos mais importantes do Brasil. 
De todos os adjetivos que lhe cabem, de teimoso e mandão a tímido e simples, um lhe cabe de uma 
vez por todas: vitorioso. O prefeito reeleito mostrou que sabe muito de política e estratégia. Deve ser 
saudado. Parabéns, Guilherme Menezes. Mas, saiba que o seu próximo mandato será o mais difícil. 
A liderança de Herzem também ficou clara e ficou mais claro ainda que o povo de Conquista é 
exigente e vai estar mais atento. Não é possível levar a cidade a banho-maria. A partir de 2013 abra 
os olhos e os ouvidos mais do que fez até agora. Conquista vai querer falar mais e ser mais ouvida. 
Faça o certo, faz bem feito e faça logo. A maioria confiou em você. 
Texto postado por Giorlando Lima em 28 de outubro de 2012. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://blogdegiorlandolima.com/ 

 

Ranzinza 
 
Já rima com cinza, que é esta neutralidade incômoda. O cara não é dedicado à luz ou às trevas. É 
aquele meio termo. O morno que Jesus tem asco. Aquele cara de inspiração mediana, cujas 
mudanças são tão peculiares quanto colocar coentro num ovo frito. É a atitude mediana que 
evitamos, nobre amigo. O bicho pega, dá cansaço, mas a mesmice é o que evitamos. Chutamos o 
balde poucas vezes, mas não cansamos de cuspir dentro dele. Fruto de uma revolta mal contida. 
Estou em outra cidade, num Estado não tão acolhedor, mas é o gosto pelo desafio que força a raça 
humana a evoluir. O tempo é relativo e volta e meia vem o exemplo de uma viagem realizada próxima 
à velocidade da luz.  Pulsando de um quasar e perpassa galáxias inteiras em poucas horas de 
jornada. Do ponto de vista do observador ranzinza ocorre um evento corriqueiro. Eu pretendo chegar 
a maturidade ainda admirado por flutuar numa bolha d'água viajando em torno do Sol. 
Meio que espero a luz fazer sua jornada até meus olhos. Nem um pouco invejoso de sua odisséia 
intergaláctica tendo tão pouco e tanto tempo pela frente para enfim encontrar pouso seguro na minha 
íris. Essa luz carrega a essência de um ser. Efêmero como nós, guardadas as devidas proporções. 
Só de divagar sobre sua jornada, relaxo. Imagino e fico mais uma vez curioso. E o dia seguinte, o que 
me trará? 
Texto postado por Storto em 18 de dezembro de 2012. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. Disponível 
em: <http://atravesdooitavosentido.blogspot.com.br/ 
 

A Arte de Servir 
 
Que o nosso servir seja a vontade de Deus e que aquilo que cantamos seja a vontade de servir. Eis 
aqui Senhor o teu servo, realiza a tua vontade. Convido você a pegar comigo a palavra de Deus em 
Eclesiástico 2, 1 ao 6. Essa palavra é um ensinamento para todos nós ministeriados a serviço de 
Deus, temos que tomar a palavra de Deus como ensinamento para tudo o que vamos fazer e essa 
palavra de Eclesiástico vem nos ensinar a ser realmente instrumentos nas mãos de Deus, a suportar 
as lutas que enfrentamos com paciência e dedicação na missão que o Senhor nos confiou. 
Deus nos indica o caminho, através de uma música, de um irmão, não podemos nos fechar nos 
nossos ministérios, nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo, para um momento de graça e isso 
precisa acontecer independente do seu ministério. Vivenciar a graça com o Espírito Santo nos 
concede uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Nos momentos de oração o Senhor fala 
conosco, o Senhor nos concede o que falta no nosso humano.  
O nosso ministério precisa orar individualmente e em conjunto, precisamos estar disponíveis para 
orar, partilhar e dialogar. Estar aonde o Senhor nos coloca é a vontade Dele, fazer a vontade de Deus 
em tudo o que vamos fazer. Precisamos estar dispostos á estar o tempo todo na vontade de Deus, 
acreditar que tudo o que falamos e fazemos vem de Deus, somos seus servos, como fala em Isaías 
42. Deus nos envia para onde Ele quer, até mesmo para lugares que nunca ouviram falar de Deus, 
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77 
 

por isso, precisamos estar sempre preparados. O teu ministério precisa deixar o teu coração nas 
mãos de Deus. 
Texto postado por Renilton Santos em 29 de novembro de 2012. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. 
Disponível em: <http://wwwreniltonsantos.blogspot.com.br/ 

 
Amizade x Falsidade 

 
Falar de amizade é falar de coisa booua pessoas, que nos ajudam ate o fiim da vida ninguéem é feliz 
sozinho ate os de maus pensamentos ttem amigos o problema é em quem confiar? E como 
indenificar os falsos? Vamos combinar que nn é legal ser traido da um odiio danado nee?  
As vezes fazemos grandes planos ensima de grandes pesssoas mais com o passar do tempo 
percebemos que grandes so eram os planos (vc jah viiu isso). Boom pra saber se uma pessoa é falsa 
com vc é facil poh faz um texte sem ela saber as vezes convivendo da pra saber maas nem sempre é 
tão facil o certo é se torna amigo mesmo com um boom tempo  tem gente que connheçe alguem 
agoura e diz vc é um amigão(a) esses otarios aii são alvos bem facil. O Importante é estar ao lado de 
quem te faz beem as melhores risadas e as melhores resenhaas so agente sabee e vc sabe Quem 
são seus AMIGOS. 
Texto postado por Binho Duarte em 03 de fevereiro de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://cjc-coisasdavida.blogspot.com.br/ 

 

Esperar, acreditar e insistir 
 
O surfe tem me presenteado com alguns desses ensinamentos. Três lições têm sido especialmente 
importantes nesse momento específico da minha trajetória. No surfe, como na vida, é preciso 
esperar, acreditar e insistir. No momento em que entra na água você já sabe que passará grande 
parte do tempo esperando. Esperando pela onda certa, por exemplo. Às vezes é aquela onda 
pequena, quase uma marola, que você pensa em desprezar, mas no fim proporciona tanto prazer 
quanto qualquer outra. Vez ou outra, a onda certa é aquela que amedronta, que devora, que derruba. 
Quem surfa também espera dias, semanas, até meses por uma boa ondulação, afinal, tem dias que a 
maré não está a nosso favor. Na vida não é diferente. Passamos dias esperando uma proposta de 
emprego, meses esperando aquele dinheiro entrar, e anos esperando que um grande amor apareça.  
Se você quer surfar é imprescindível acreditar. Acreditar que vale a pena remar por horas, mesmo em 
más condições. Acreditar que vai conseguir atravessar a arrebentação, acreditar que as ondas vão 
compensar o esforço. Acreditar que sim: se eu me esforçar dá pra pegar aquela onda, sim se eu 
tentar mais uma vez vou dropar, sim, se eu não desistir vou alcançar.  
A terceira lição que aprendi com o surfe foi insistir. No início são horas de esforço físico por pouca 
recompensa. Há dias em que você cai, cai, cai, cai, cai, e pensa em desistir. Mas também há aqueles 
em que você evolui, afinal, é das adversidades que surgem os aprendizados. O importante é que se 
você tiver a determinação necessária, a natureza e o esporte te recompensarão com os melhores 
segundos da sua vida. Aquele momento em que você, a prancha, o mar e o ar se tornam um. E se na 
vida você achar que não vale a pena insistir, tenha certeza que você vai se afogar. Na vida não dá 
para colocar a prancha embaixo do braço e desistir, não tem colete salva-vidas, nem bote de resgate. 
Texto postado por Luis Mateus Watanabe em 23 de maio de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível 
em: <http://omesmodeus.blogspot.com.br/ 

 

Pintura íntima (sempre há um novo caminho) 
 
Saber que as situações mais difíceis de sua vida trouxeram as melhores coisas que você tem. É 
complicado crescer com medo do mundo e no fim das contas aprender a amá-lo. É difícil entender 
que mãe e filho precisaram se tornar estranhos um ao outro para descobrirem o quanto se amam e 
se tornarem amigos. É uma bênção ver que um garoto que cresceu esperando um pai que nunca veio 
disse não à revolta e sim à boa formação e o bom caráter. É incrível perceber que em sua vida nada 
veio fácil e mesmo assim ser feliz com aquilo que conquistou com tanta luta. As vezes entristece 
conseguir entender o que as pessoas sentem e algumas vezes ter a sensação de que ninguém lhe 
entende, só Deus. Dói compreender que para conseguir abrir seu coração foi preciso alguém se 
aproximar e depois te magoar. 
É inexplicável que alguns dos seus grandes amigos tenham te magoado profundamente e apesar de 
não conseguir ser o mesmo, você continua a amá-los. É o máximo saber que depois de 18 anos, o 
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garoto que cresceu junto com você e vocês pouco se falavam, se tornou seu melhor amigo, mais até 
que um irmão. É muito bom encontrar na faculdade amigos para uma vida inteira depois de ter 
pensado que só encontraria hostilidade. É confuso conhecer pessoas te acham um exemplo de vida 
quando você se acha apenas um jovem, encontrando seu caminho. 
Essa é a história da minha vida, e de como Deus foi maravilhoso em transformar o choro em riso e 
me fazer o que sou hoje, e ser grato a Ele por tudo. Muitos aí nem acreditam ou não ligam, mas Deus 
ainda está esperando uma resposta para poder te fazer feliz. Você já agradeceu pelo que tem hoje? 
Se a resposta for não ainda há tempo. Pense nisso! 
Texto postado por Alex em 06 de novembro de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://alexrnascimento.blogspot.com.br/ 

 

A chuva e o Sol 
 
Chovia muito durante o dia 15 de janeiro de 2009. Nesta localidade existiam apenas dois pequenos 
fazendeiros, e ambos plantavam milho. Suas terras eram excelentes, as melhores segundo os 
fazendeiros das cidades vizinhas. 
Esses dois fazendeiros cresceram juntos, brincavam todos os dias no riacho lua nova, que é próximo 
ao pé da jaqueira formosa. Pela manhã eles praticavam todos os tipos de brincadeiras. Pique–
esconde, pega–pega, baleado, jogavam bola, e roubavam muitas frutas nos quitais das casas. Até o 
dia 15, a vida deles aparentava ser uma foto cópia de ações.  
Perda. Eles perderam por causa da forte chuva quase tudo. As duas plantações sumiram sob as 
águas, as galinhas morreram, as geladeiras queimaram, os cães de caça ninguém nunca mais os viu. 
As lágrimas brotaram dos olhos dos dois fazendeiros. Um, dos dois fazendeiros, ao ver a catástrofe 
que ocorrerá na sua propriedade pensou: Tenho muito a fazer por aqui. Terei que recomeçar quase 
do zero. Não tenho mais milho, mais galinhas, mas tenho vida e força para lutar. Ele decidiu 
agradecer a Deus por tudo e reconstruir tudo. Aceitou que seria difícil refazer tudo. Sabia ele que teria 
que fazer “trabalho de formiga” novamente para restabelecer tudo. 
Na fazendo vizinha, o outro fazendeiro, ao contemplar a catástrofe: Lutei tanto pra ter isso e em 
minutos tudo ir diante de meus olhos.embora Por que isso logo comigo? Deus deve estar me 
castigando! Devo ser alguém mau ou ter feito algum mal Vou embora daqui, vou para São Paulo ou 
para o Rio tentar algo por lá. O fazendeiro que ficou demorou a restabelecer sua fazenda, mas 
conseguiu. O outro foi para o Rio de Janeiro, ficou maravilhado com a cidade. Logo arranjou 
emprego, mas com cinco meses de trabalho machucou o seu pulso e foi demitido. Ele pensava que 
deveria ser um castigo por ele ter saído da fazenda. 
O sol brilhava para os dois, a chuva caiu sobre os dois, entretanto as escolhas deles foram bem 
diferentes. Todos passamos por momentos muito semelhantes a estes, quer sejamos ricos ou 
pobres, brancos ou negros. Não importa há sol e chuva para todos demais do céu. É muito comum 
ouvirmos frases de uma pessoa que pratica furto: Roubo porque nunca consegui emprego! E de 
algumas pessoas que têm emprego a seguinte frase: esse emprego foi muito difícil de conseguir, 
pensei que não conseguiria, pensei até em roubar, mas decidir ir à luta e valeu a pena! Você tem um 
presente que ninguém poderá roubar de suas mãos. O que a bíblia chama de livre arbítrio, ou poder 
de decisão. Após a chuva, decida o que você vai fazer da fazenda alagada. 
Texto postado por Gustavo Pestana em 21 de agosto de 2012. Cidade: Ilhéus-Ba. Disponível em: 
<http://www.oindizivel.com/ 

 
 

Nossa Belmonte 
 
Nossa Belmonte, com uma vocação para o Carnaval que traduz a beleza da terra associada à 
felicidade do seu povo, mais uma vez neste ano festejou os dias do rei Momo em toda sua plenitude 
para alegria dos nativos e visitantes; de longe, saudoso, acompanhamos a festa em todos seus dias. 
Esses dias festivos e de sonhos, com seus blocos, cordões e fantasias já seriam inesquecíveis por si 
só se não aparecessem duas caretas notórias, conhecidas e famosas adornados um, com a mesma 
fantasia que muito bem carregou em todo seu vitorioso trajeto e outro, animado pela festa e a pródiga 
quantidade do etílico, podendo-se dizer até... com um ar ingênuo diante da posição e colocações 
cuidadosas e estudadas do careta ao seu lado, dando ambos uma demonstração da triste realidade 
do comportamento humano e assim ofuscando o brilho e a filosofia daqueles dias que sempre foram 
de folia e brincadeira. “Carnaval da paz” foi intitulado aquele descabido e inapropriado encontro 
traduzido com palavras, gestos e atitudes que fizeram tremer nos seus túmulos os ossos dos homens 
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dignos que habitaram esta terra. A coisa fica mais séria quando lembramos que um em palanque 
chamava o outro de barriga disso, cabeça daquilo, prefeito bola murcha e etc... ao mesmo tempo que 
em atitude censurável projetava imagens, pra todo mundo ver, de pessoas chamando-as de traíras, 
cornudos e deploráveis outras coisas mais. Até que seria aceitável esse “encontro” se acontecesse 
daqui a algumas décadas e olhe lá, mas, isso foi praticamente ontem; as desavenças ainda não 
foram digeridas pelo povo, pequenos mortais que ficam à mercê desses cidadãos. E como ficarão os 
seus seguidores que lutaram, trabalharam, botaram a cara na reta? Serão também aceitos e 
perdoados por ambos? Ou será que tudo foi, no passado ou no presente, uma encenação 
hollywoodiana com a intenção de vantagens, ganhos e proveitos? Ou pior ainda seria tudo uma 
vingança precoce e pueril dos recentes acontecimentos da política local que foram apelidados de 
“traição”. Passado o Carnaval vem a quaresma, vamos rezar e chorar por ti Belmonte!!! 
Texto postado por Augusto Pedreira em 03 de março de 2013. Cidade: Belmonte-Ba. Disponível em 
<http://cantosdacaverna.blogspot.com.br/ 
 

Três aprendizados 
 
Aprendi muitas coisas com minha namorada e tenho certeza que ela também aprendeu algo comigo. 
Das coias que aprendi eu posso citar algumas que deram um sabor diferente para minha vida. 
 
1) Suco de pêssego existe e é delicioso, principalmente com sub-way. 
2) The Distillers também existe e é  muito bom para se ouvir deitado. 
3) Nunca deixe algo sem resolução até a meia-noite do mesmo dia. 
 
Este último item em especial é o que tem mais pesado na minha vida ultimamente, o fato de poder 
encontrar apoio e suporte de verdade na mulher que eu amo, com quem eu me sinto a vontade para 
conversar sobre qualquer assunto, isso mesmo, qualquer assunto me traz a sensação de segurança 
e paz que eu preciso no dia-a-dia dessa vida que se revela uma caixinha de surpresa. 
Também devo enfatizar o fato de encontrar um amor mútuo onde ninguém se preocupa quem está 
amando mais, ao invés disso, vive cada segundo com a dimensão de uma eternidade também traz 
conforto e ao mesmo tempo afasta o comodismo, pois lembra dos cuidados que um bem precioso 
necessita. Este mais os outros dois itens, são coisas que venho aprendendo com a Geizimara. Sim, 
eu tenho um bem precioso transfigurado em mulher, e o melhor de tudo, é a minha mulher. 
Texto postado por Igor Mascarenhas em 13 de março de 2013. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. 
Disponível em: <http://abouthechanges.blogspot.com.br/ 

 
 

Anjo 
 
Lembro-me bem de oito ou dez anos atrás quando ia até a sua casa para a aula de violão, meu 
prefossor era enorme, era fã de academia, más tocava as cordas com a delicadeza de um anjo. 
Parecia até que ele tinha nascido para aquilo, fazer o som ecoar nos nossos ouvidos e corações. 
Quem diria que uma pessoa tão forte nos deixaria tão cedo? É difícil acreditar, mas Deus o levou, 
agora ele está no lugar que merece, tocando com os anjos os instrumentos de ouro do Cristo que 
tanto serviu e pregou por aqui. Por vezes já pensei quando adolescente: quando crescer vou malhar 
e ficar do tamanho desse cara, vou pedir conselhos e fazer musculação com ele. Isso realmente 
aconteceu, mas não como eu queria, tive pouco tempo para aprender e como num piscar de olhos ele 
já não era a mesma pessoa, ficou frágil e parecia cansado,mas nunca, nunca deixou de lutar ou se 
abateu, você foi um guerreiro Tio Quinho, sua missão aqui na terra foi cumprida, as lágrimas correm 
no meu rosto enquanto eu digo: Sinto saudades de você. Agora só me resta enxugar o rosto e 
cumprir com o que prometi a tia Neidinha, vou cuidar dela, ajudar sempre que for preciso, assim como 
ele fez.  
Saudades eternas. 
Texto postado por André Vitor em 10 de maio de 2013. Cidade: Juazeiro-Ba. Disponível em 
<http://andrevictorlima.blogspot.com.br/ 

 

 

 



80 
 

Quero é distância 
 
Oh, quão bom é o Senhor! 
É incrível a facilidade que as pessoas tem de afastar-se da gente sem motivo algum. Eu sempre fui 
desses que é rodeado de inúmeros colegas, mas poucos amigos. Alguns deles fazem o real papel de 
um bom amigo, outros nem tanto. Mesmo errando comigo nunca cheguei a ignora-los, pelo contrário, 
sempre os tratei com igualdade. É certo que cada um de nós temos um amigo mais chegado, mais 
apegado, mais íntimo, aquele que mais valorizamos. Em uma recente conversa que tive com um 
deles, falei da carência em que me encontrava, a carência de uma boa companhia, de um bom papo, 
de uma pessoa para me escutar, que eu pudesse desabafar. Essa carência se deu pelo fato de 
alguns deles terem ido embora, e os que ficaram foram distanciando-se aos poucos e tornando-se 
com o tempo apenas colegas, ou quem sabe, conhecidos. É estranho. Muito estranho. Você ter uma 
pessoa a qual sempre te enviava um sms, perguntava como você esta, te chamava pra sair, 
compartilhava com você o seu dia-a-dia, falava da sua vida amorosa e de uma hora pra outra sem 
motivo algum muda com você. Em meio as minhas orações, perguntei ao Senhor o porque que isso 
estava acontecendo comigo, porque estava passando por essa situação, justo eu que sempre fui de 
ajudar aqueles que precisavam de mim, justo eu que sempre fui fiel a eles. Hoje ao voltar da 
faculdade o Senhor me fez refletir um pouco mais profundo, traçou em minha mente uma 
retrospectiva de tudo o que já pedi a Ele e desta forma pude entender o real motivo. O tal 
afastamento não era "sem motivo algum", como eu imaginava. Há um tempo atrás pedi ao meu Deus 
que afastasse de mim e até mesmo tirasse todos aqueles que não me edificavam em Sua palavra 
(mesmo sendo bons ao meu ver), que não me acrescentavam em nada, que apenas me diminuíam, 
ou que me procuravam apenas quando precisavam de mim. Orações escutadas. Hoje sou grato ao 
meu Deus por escutar, atender minhas orações e também por me fazer entender o motivo pelo qual 
estou passando por essa situação que querendo ou não, é de doer o coração. 
Texto postado por Vinícius Barreto em 19 de agosto de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em 
<http://pequenainocencia.blogspot.com.br/ 
 

 
Não mexe comigo. Eu não ando só 

 
O sol raiou sobre a terceira maior cidade do país, Salvador, e seu povo sabe que agora poderia 
simbolicamente rasgar em pedaços miúdos a Constituição do Brasil. Ao povo soteropolitano, ontem, 
dia 20 de junho de 2013, que não sairá da memória daquele que saiu às ruas em paz, mas que teve 
que largar seus cartazes de papel para engolir as balas de borracha da Polícia, foi negado 
sumariamente o direito à livre manifestação. Erro meu, crasso talvez, pensar que só hoje a 
Constituição poderia ser rasgada – quanta bobagem. A favela já convive há muito com a carta de 
boas intenções anunciadas pelos direitos fundamentais do homem. Vi ainda frases nas redes sociais 
apontando que o massacre no Dique, na Avenida Sete, Joana Angélica, Campo Grande, e Ondina, 
representam a ação policial que saiu da periferia para deixar aquele abraço do Estado pra crianças, 
adolescentes, adultos e idosos de diversos estratos sociais. 
Ao caminhar com parte dos manifestantes para a Ondina, de algum modo foi acalentador assistir 
pessoas em suas casas piscando as luzes dos seus apartamentos denotando apoio ao movimento, 
mesmo que não tenham ido às ruas, do mesmo modo, foi bonito ver a manifestação seguir e crescer 
ao longo do caminho, ganhando novos asseclas, sem vandalismo ou violência (sem a presença em 
massa da polícia até a Avenida Oceânica). No entanto, durante esse percurso também acompanhei a 
expressão, o desconforto e a represália de civis que nos hostilizavam como se estivessem alheios a 
nossa causa e não vivessem no mesmo país que poderia ter financiado as últimas três Copas do 
Mundo com o valor gasto para realizar a nossa. Pessoas que aparentemente não encaravam a 
violência urbana tal e qual como é e como eu encaro, ou que desconhecessem a situação do nosso 
transmorte público, hospitais, escolas etc. 
Um dia após as manifestações não há outro assunto nas redes sociais: Depoimentos, fotos, 
reportagens, vídeos. Alguns se destacam mais. Há aqueles que não foram às ruas, mas ficaram 
ansiosos para acompanhar o noticiário, concluindo posteriormente que “a polícia estava cumprindo 
ordens e fazendo o trabalho deles” (sic), outros ainda pensam que “não há motivos para o povo ir às 
ruas” (sic), acompanhei também o comentário de um amigo fazendo referência ao tempo do PFL, 
afirmando que não há como comparar a repressão atual (no governo esquerdista do PT representado 
por Jaques Wagner) com a repressão daquele tempo. Foi então que me recordei de uma aula de 
história na oitava série sobre o Brasil Império: “Nada mais conservador que um liberal no poder. Nada 
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mais liberal que um conservador na oposição”. São faces da mesma moeda com seus pequenos 
matizes. 
Não permita que calem sua voz. 
Texto postado por Marcos Araujo em 19 de agosto de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://tetodeorates.blogspot.com.br/ 
 

A páscoa 
 

Creio que esse tema é oportuno para que se possa dirimir as possíveis duvidas que possam ocorre 
em nossas cabeças, especialmente no período conhecido como “a semana da páscoa.” O objetivo 
desse ensino não é magoar ou contrariar ninguém, mas ensinar o que a palavra de Deus nós revela 
sobre esse assunto. 
Depois da décima praga (morte dos primogênitos) que Deus mandou sobre o Egito, ele ordenou a 
instituição da Páscoa. Ela foi criada com o propósito de relembrar ao povo e as gerações futuras o 
que aconteceu naquela noite no Egito. Os elementos da páscoa são? Cordeiro, (macho e sem 
macula) ervas - amargas e pães asmos (ou pão sem fermento). O cordeiro era assado e servido ao 
membros da família. 
Então essa foi a primeira páscoa e foi  ordenada para o povo judeu,e  todos os anos o judeu  
comemora páscoa  com os elementos acima para relembra:   o livramento dos primogênitos a  
passagem do Egito para a  terra de Canaã. Na cultura atual a páscoa que se comemora hoje, é nada 
mais que uma simples festa pagã, pois não possui vínculo algum com a Páscoa instituída por Deus 
ao povo Judeu. Eles utilizam o coelho e o ovo como símbolos. Depois a igreja católica estabeleceu o 
comer “peixe”, para não comer a carne de Jesus. E em cada região sofre a infuencia da cultura, aqui 
é alem do peixe é o vatapá, o caruru, e etc. 
Ordenança para a celebração da páscoa havia-se encerrado, sendo estabelecida a primeira ceia, 
pelo  corpo de Cristo em sacrifico vivo e pela aspersão do seu sangue, para nos remir de toda obra 
do pecado. Tendo o Senhor ainda ordenado: Fazei isso em memória de mim. Nós como Igreja não 
celebramos a páscoa, o único povo que pode celebrar a páscoa da maneira como está no antigo 
testamento é o povo Judeu. Devemos andar na contra-cultura do mundo, pois o comercio apela para 
determinar o nosso comportamento, tem famílias que não tem recursos para fazer as comidas dessa 
época e ficam em crise de consciência ou até  fazem dividas para atender o  apelo  religioso – pagão. 
Texto postado por Jair de Jesus em 11 de abril de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://jairdejesus33.blogspot.com.br/ 
 

Meu Deus, vai começar tudo de novo! 
 
O Vasco volta a ser o Vasco de sempre: faz um gol e se tranca na defesa, não importa quanto tempo 
falte para acabar a partida. Somente o técnico do Vasco (qualquer que seja ele) e os jogadores (não 
importa quem, Pedro Ken!) ignoram o fato de que há do outro lado onze jogadores querendo a vitória. 
A partida de hoje contra o Goiás foi a milésima partida a que assisti com esse bisonho desenho tático. 
A sorte de hoje foi não tomar mais gols. Técnico e jogadores do Vasco ignoram também o famoso 
ditado popular, aquele que garante furar qualquer fortaleza que se arme com Vaz ou Yotun de tanto 
Walter bater. Como disse o sábio, uma coisa há no mundo que não possui limite: a burrice. 
Viram essas bolas acima? Ambas são da mesma fabricante. A diferença entre elas é a brancura 
presente na primeira e totalmente ausente na segunda. Sabem até mesmo as crianças que a luz 
reflete na cor branca, torna o objeto mais visível em qualquer penumbra. A primeira bola foi usada na 
Taça Libertadores e a segunda é a nossa bola do Brasileirão. A burrice não tem limite, mesmo. Em 
várias partidas, pela tevê, perdi a jogada procurando a bola na telinha. A "abóbora", como tem sido 
chamada, desaparece nos cruzamentos, nos chutes longos, quando se confunde com o fundo da 
imagem ou quando não há luz suficiente para refletir. Refletir? Nada, ela absorve luz, a bola do 
Brasileirão. Que continua rolando nos gramados por conta da cegueira ou da burrice das "otoridades" 
futebolísticas. O Vasco, meu Deus, começou tudo de novo! Meu sal de bacalhau, please! 
Texto postado por Carlos Barbosa em 01 de agosto de 2013. Cidade: Eunápolis-Ba. Disponível em: 
<http://papodearubinha.blogspot.com.br/ 

 

 

 

http://jairdejesus33.blogspot.com.br/


82 
 

Pássaros pintados 
 
Faz muito tempo que li O Pássaro Pintado. Mas até hoje não esqueço do sentimento de repulsa que 
algumas passagens do romance de Jerzy Kosinski provocaram em mim. Em alguns momentos, 
lembro, precisava até desviar os olhos da página diante de descrições tão vívidas de crueldade: 
infanticídios, corpos desmembrados, sobrevivência a qualquer custo. O livro narra as desventuras de 
um garoto cigano desgarrado dos pais, perambulando e se escondendo nas florestas geladas da 
Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. A perseguição do exército alemão a qualquer tez distinta 
à brancura ariana era implacável, mas o livro tratava, em sua essência, de algo ainda mais amplo e 
devastador que a insânia nazista: a crueldade inata do ser humano. Uma característica tão natural 
em nós quanto o fato de sermos bípedes ou podermos nos expressar com palavras. 
O título do livro, por exemplo, faz referência a um trecho particularmente brutal: um garoto capturava 
um passarinho e o pintava com cores berrantes, tornando-o irreconhecível aos demais da sua 
espécie. Em seguida, o soltava. O prazer do garoto era observar o animal ir de encontro aos seus 
semelhantes e ser atacado. Incapaz de se explicar ou sequer compreender por que não o 
reconheciam, o pássaro pintado era bicado até a morte. Essa parábola é perfeitamente aplicável ao 
que se observa hoje em muitas partes do mundo, com uma diferença (e aí se concentra toda a ironia 
cruel de Kosinski): aqui não nos referimos a animais irracionais – pelo menos não no sentido 
convencional do termo. 
Fico me perguntando se, ao fazer uso de armas químicas de destruição em massa contra seu próprio 
povo, o ditador sírio Bashar al-Assad não reconheceu naquelas centenas de crianças mortas seres 
da sua espécie. Que tipo de daltonismo seletivo é capaz de provocar tamanha distorção do real, 
transformando um homem comum, de feições banais e quase obtusas, em um genocida? Penso 
comigo: não há remorso ou sofrimento íntimo quando se ordena e executa um ato tão bárbaro? São 
perguntas tão tolas e ingênuas que me sinto como o bom selvagem de Rousseau sendo aos poucos 
corrompido pela sociedade que me rodeia. O homem é um bicho mau, me lembra William Burroughs 
em O Gato por Dentro, complementando o que Kosinski deixa bem claro em O Pássaro Pintado, com 
seu niilismo sem meias-medidas. Enfim, não existem bons selvagens, embora eu não tenha 
convicção plena de que somos intrinsecamente maus – acho até que não somos. De todo modo, me 
parece inquestionável que a passagem da humanidade pela Terra é em grande parte assentada 
sobre o alicerce da barbárie. Assim cresceram os impérios, desde os assírios até os sírios. 
Texto postado por Paulo Sales em 27 de agosto de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://paradiseduluoz.blogspot.com.br/ 

 

Meia Maratona de Buenos Aires 2013 - A Prova! 
 
Decidi ir meio em cima da hora, embora tivesse vontade (fui o último do grupo e me inscrever). Para 
evitar surpresas, me inscrevi para fazer 10 milhas na Mizuno, 25/08. Seria - e foi - um bom longão, 
caso decidisse ir. Não estava preparado como gostaria, mas tentei ser rígido nos treinos e travei a 
boca - tenho 1,85m, e viajei com 83,5Kg. Não tinha expectativa alguma com relação a performance, 
afinal não havia treinado como gostaria, e tinha medo de exagerar e sentir alguma dor que 
comprometesse a corrida. No fundo, nem sabia se ia fazer a prova toda correndo. Era o que tinha 
para aquele dia. 
Um Gatorade Prime antes da prova, e lá fui eu. Correr assim é ótimo: o sol aparece, mas você não 
sente o calor. E fui aproveitando a paisagem, ruas bem cuidadas, sem buracos (só algumas bocas de 
lobo que são mais baixas que a rua), muito largas, tanto que, apesar da quantidade de participantes, 
em poucos momentos vi tumulto ou aperto. 
Até o KM 3, nem sentia que estava correndo. Água em quantidade (4 postos), idem Gatorade (3 
postos). Nos postos de água, as primeiras mesas estavam vazias, mas como havia muitas, 
conseguimos pegar quase saindo das caixas. E em garrafa, que é melhor para correr. Além das 
bebidas, havia laranja e banana. Na Casa Rosada, KM 10 (que chique…rsrs), 01:05:00. Ok, até que 
estava bem, minha melhor marca nos 10K é 01:03:00. Perto do KM 12, próximo ao Obelisco, vi uma 
cena que me marcou: uma mulher mancando, puxando pela perna, cãibra ou dor na panturrilha, ao 
que parecia; ao passar por ela e olhar o seu rosto, ela estava chorando. Em plena Av. 9 de Julho, 
passando pelo Obelisco, sabia que a prova estava terminando para ela. 
Corri quase no automático, sem sentir dor, cansaço, nada. Apenas ia em frente. Nas poucas vezes 
que pensava em dar uma caminhada, as pernas levavam o corpo pra frente como que para eu não 
pensar em fazê-lo. Confesso que não vi nenhuma placa mostrando KM a KM até ver a 1a no KM 16. 
Era uma placa pequena, discreta, preta com a logo da Adidas. Passei por várias sem notar, tão 

http://paradiseduluoz.blogspot.com.br/


83 
 

focado e maravilhado estava. Afinal, quem tem GPS, usa a placa pra que? Outra coisa que marcou a 
prova para mim. 
Texto postado por Roberto Sinay em 10 de setembro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://corredoresdeverdade.blogspot.com.br/ 

 

Paixão breve, amor efêmero 
 
Hoje acordei pensando nela... 
E permaneci nesse pensar, no pensamento: Como está o seu dia? Talvez mais a noite eu venha a 
perguntar. Me encanta imaginar o dia-a-dia sabe? Como ela toma banho, se perfuma e se produz, 
mas não gostaria de encontrá-la logo após esse momento, soaria como casamento... As 
circunstâncias do nosso primeiro encontro, sugeriam algo muito distante disso... Ainda guardo um 
tanto desse encanto. 
Mas voltando a ela, deve ser um charme se vestindo, escolhendo um vestido... ela gosta de 
vestidos... de frente do espelho, vira o corpo levemente, olha por cima do ombro e empina o bumbum: 
"Será que a calcinha está marcando?" e logo em seguida: PLEFT, surge a onomatopeia que acho 
mais engraçada... Ela tem que fazer isso, ela me faz sorrir. 
Mulher decidida para muitos, antes de sair escuta os conselhos da mãe, ainda que a resposta seja: 
Já sei, não se preocupe... Sai de casa e já pensa na volta... Não paga de prendada, mas passa, lava, 
limpa e cozinha (tudo meio a contra-gosto, menos o café...até promete um ou outro) Não que eu ache 
isso importante, mas me mostra como ela pode me surpreender...menos a parte do café, café rima 
com cafuné, me lembra aquela canção de Arlindo Cruz, que a Maria Rita canta... (mas isso é outro 
papo). O importante é ir lá, ver ela... concretizar minha cena de cinema: 
- Toca Dom de Iludir, Caetano cantando. 
- Estou de longe a esperando, ela vem caminhando... Os homens ao seu redor, não lhe importam, 
porém, também a desejam, nenhum lhe dirá baixos gracejos, serão todos adeptos do voyeurismo. 
Não irei ligar, até gosto que eles se percam no balançar da saia dela, enquanto ainda não sabem que 
ela vem me encontrar, ela veio pra me ver. Pode até ter uma Obra...mas nada de gritos de 
"GOSTOSA", isso eu devo sussurrar em seu ouvido...mas pode rolar um "FIU-FIU", essa moça não 
passaria incólume. 
Antes de me ver, pára, ajeita o decote, o bojo do sutiã, roça os lábios ajeitando o batom, olha pras 
suas sandálias, sim sandálias, nada de salto alto ou botas...é um passeio de fim de tarde, quero 
encontrá-la daquela forma relaxada, chinelinho, vestidinho... do outro lado da rua, vou acenar, 
cheguei cedo, quero aproveitar ao máximo, ver aquele saltinho, que vou julgar ser de felicidade, que 
ela dará ao atravessar a rua. 
Texto postado por Matheus Buente em 04 de setembro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível 
em: <http://www.elasporeles.blog.br/. 

 

Perna 1 x 3 Incomaf 
 
Começamos o jogo com 02 a mais e permanecemos com este numero até os 20 minutos do primeiro 
tempo. Não conseguimos furar o bloqueio dos caras que estavam fechados e tocando bem a bola. 
Nos faltou paciência para concluir com êxito as finalizações que por sinal foram poucas as chances 
claras. A agonia de querer fazer o gol nestes primeiros minutos nos deixou ansiosos e perdidos em 
campo. Total volume nosso, e como já foi antecipado pelos colegas. Perdi um gol. Mais acho q não 
perdi. Acho q foi mais mérito do goleiro do que eu ter perdido o gol, ate porque não peguei em cheio 
na bola o qual foi rebatida pelo goleiro em um chute cruzado de Lukas. Mais no total foram umas 04 
chances de gol e não o fizemos. Primeiro tempo 0 x 0 e o líder do campeonato estava preocupado. O 
Perna estava bem. 
Com o início do segundo tempo, mantivemos o mesmo nível de futebol, estávamos bem mais faltava 
algo mais, faltava o gol. Até que fomos surpreendidos e tomamos o primeiro gol. Pronto. Briga 
generalizada no Perna, discussão entre atacante e zagueiro. Lukas e Evaldo se descontrolaram e foi 
um jogando a culpa para o outro. A zaga que tomou o gol e o ataque que não fazia. Acho que 
devemos manter a cabeça no lugar e incentivar um ao outro, o jogo ainda não havia terminado e 
estávamos bem no jogo. Em minutos fizemos o gol de empate. Fabrício, em uma bela jogada de 
ataque logo depois de um escanteio cruzada por Vitor e ele fez de cabeça. O resultado de empate 
era no mínimo justo pelo futebol apresentado pelas duas equipes, mais infelizmente tomamos mais 
dois gols faltando apenas 07 minutos para o final do jogo. o que aconteceu?! Bem, na minha opinião 
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o que faltou foi fôlego. Cansamos e nos desorganizamos, estávamos jogando com 05 jogadores na 
defesa em linha e mais 03 no ataque também em linha, ou seja. Ninguém no meio campo. Tomamos 
03 gols de futsal. Bola para o pivô que armou para o cara que estava chegando e chute para o gol. 
Infelizmente um resultado nada justo. Mais como ganha quem coloca a bola na rede, o Perna desta 
vez foi injustiçado pelo futebol, que é bom por isso. placar final 3 x 1. 
Gente, acho que precisamos conversar mais em campo e brigar menos. Quem esta de frente para o 
jogo deve falar mais. Começando pelo goleiro, auxiliando a zaga e assim por diante. Não podemos 
ficar só olhando a bola, temos q marcar o jogador, os gols que tomamos estava um buraco no meio e 
todos os nossos jogadores dentro da área, mais ninguém marcando ninguém, não precisamos 
apenas fechar, temos q marcar, colar no cara e para isso precisamos um auxiliar o outro. Não somos 
profissionais e nem treinamos, apenas jogamos juntos nestes momentos e o melhor para isso é se 
comunicar. Vamos falar um com o outro, auxiliar nas marcações, avisar quando o cara estiver 
sozinho. Teve momentos no jogo que eu via a zaga gritando do nada, e isso é q não pode. Gritavam 
"marca", mais o próprio não estava marcando ninguém, apenas olhando. Vamos falar um com o 
outro. Auxiliar dentro de campo. E isso vale para todos que estejam em campo. Zaga, Meio e Ataque. 
Ha... e vc tambem viu professor !!! 
Se time profissional erra, imagine nós. 
Abraço a todos e quinta é dia de brocar.  

Texto postado por Igor Bisqui em 27 de setembro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 

<http://newsperna.blogspot.com.br/. 

 

Bem-vindos! 
 
Estou começando a estudar essa arte de fotografar, por muito tempo foi só um hobby. Com esse blog 
desejo divulgar melhor o que venho fazendo e me promover como fotógrafo. Caso haja algum 
interesse em conhecer melhor o meu trabalho, o blog esta à disposição! Aqui você encontrará tudo o 
que precisa saber sobre o meu trabalho. 
Nas abas acima vocês podem encontrar algumas das minhas fotografias, sejam elas 
de pessoas, coisas,  eventos, natureza ou animais - que estão em constantes atualizações. Temos 
também a tabela de preços das fotografias caso haja um interesse de um ensaio fotográfico ou um 
contrato para eventos. Há também um espaço de downloads pra quem curtiu de verdade as 
fotografias. Para mais informações temos todos os contatos necessários na página de contato. 
Espero que gostem deste espaço que será sempre renovado com fotos e mais fotos! 
Na barra do lado direito você encontra um breve resumo de como comecei a fotografar, e logo em 
seguida algumas de minhas páginas na internet. Sinta-se à vontade de me seguir no Twitter ou visitar 
meu perfil no Orkut eFacebook (em breve o Flickr). Siga também o blog, se gostar, logo embaixo das 
minhas páginas na rede. 
Grande abraço e até mais. 
Texto postado por Lucas Seixas Ribeiro em 15 de agosto de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível 
em: http://lucasfotografias.blogspot.com.br/. 

 

Point Blank – Games 
 
Poucos Jogos FPS (First Person Shooter) "tiro em primeira pessoa" conseguiram abalar o mundo de 
counter-strike (CS) como Point Blank. Como jogador assíduo de CS posso falar com precisão. PB 
como é popularmente chamado Point Blank é um jogo de características idênticas com CS ao ponto 
de termos a certeza, mesmo sem certezas, da total influência de CS na Criação de PB. 
Mas qual o grande diferencial? PB possui gráficos e mobilidade superior a CS (quando comparado 
com o CS 1.6 que é o fps mais jogado em rede),  consegue travar ("LEGAR" como pronuncia se os 
jogadores) menos que o CS. 
Esse foi um dos principais motivos para a disseminação de PB entre os jogadores brasileiro, mas 
nem tudo são flores. O pior é que poucos são realmente punidos, então enquanto você se acaba para 
ter um Kill Alto (Kill é a diferença entre o quanto você matou e o quanto você foi morto durante os 
jogos) um engraçadinho fica "tirando onda" com a sua cara por "ser melhor" do que você.  
Se o CS GO corrigir os constantes Lags da versão Souce, então podemos ver uma briga que pode 
trazer de volta os fãs de fps que gostam de testar o quanto são bons com uma sniper, uma doze, ou 
uma PT nas mãos, em vez de saber quem é o mais malandro. Como um amigo de PB que diz que 
usa o Hack em um jogo sim e no outro jogo não, assim os adversários não percebem que ele é mais 

http://lucasfotografias.blogspot.com.br/2008/08/sejam-bem-vindos-welcome.html
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um malandro e ele acaba sendo idolatrado nas salas, tendo convites de todos para participar de seus 
clãs. 
PB Já possuí mais Hacks que CS (Hacks são ferramentas que permitem atirar através da parede, dar 
um tiro no pé do adversário e fazer a bala atingir a cabeça, enxergar através da parede, etc) com a 
proliferação dos Hacks muitos combates perdem a graça, e chega uma hora que até vc quer usar um 
para se vingar do infeliz que toda hora te mata através da parede, ou te mata só com 1 tiro, mesmo 
depois de vc ter distribuído uma rajada no peito do adversário. 
Texto postado por Max Santos em 25 de setembro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
http://massimosantos.blogspot.com.br/. 
 

 

B – TEXTOS PRODUZIDOS POR MULHERES 
 
 

Amar, pode sim, ser bom 
 
Eu nunca achei que eu pudesse me apaixonar tanto por alguém em tão pouco tempo. Uma simples 
noite, uma simples conversa. Uma conversa que apareceu de uma hora para outra. Nós 
conversávamos como se já nos conhecêssemos, nós estávamos tão próximos um do outro. Depois 
de uma noite inteira, eu não te achei mais. E achei que nunca mais o veria. Isso acabou comigo. Dias 
depois, no momento mais inesperado, eu acho você. Eu te encontro e você abre aquele seu sorriso 
bobo, meio torto. Aquele seu sorriso, tão perfeito. É uma das coisas que mais gosto em ti. E lá 
estamos nós conversando de novo. Você diz que meus olhos são lindos. Você diz que fica sem 
palavras perto de mim. Você pede para segurar a minha mão. E eu deixo, é claro. Eu sinto você se 
aproximar. Eu chego mais perto. E eu sinto a estranha vontade de te beijar, naquela mesma hora. 
Você diz para eu não me preocupar, você diz que vai me proteger. Ao seu lado eu me sinto tão 
segura, tão calma, eu sinto que consigo ser eu mesma. E eu nunca tinha me sentido tão bem, até eu 
estar com você. Você me abraça, você me beija no rosto. Você é gentil, é engraçado, você gosta das 
mesmas coisas que eu. E eu me pergunto como não te conheci antes. Você um dia irá ler isso. Em 
breve. Talvez eu diga para você, qualquer dia. Eu não acreditava em amor a primeira vista, ou até 
mesmo no amor em si só. Até te conhecer. E descobrir que amar pode sim, ser bom.] 
Texto postado por Caroline Rodrigues em 04 de novembro de 2012 Cidade: Vitória da Conquista-Ba. 
Disponível em: <http://meu-conto-de-falhas.blogspot.com.br/ 
 
 

A Rodoviária 
 
Estava sentada naquele banco havia mais de 2 horas. Não entendia como era possível ter calculado 
tão mal o horário. Tinha absoluta certeza de que o ônibus já devia não só ter passado por ali, mas 
estar muito longe daquele lugar, àquela hora. 
Odiava rodoviárias: gente por todos os lados, indo, vindo, ficando, esperando, fazendo qualquer 
coisa, menos realmente “estando ali”. Não os culpava. Havia no mundo lugar mais transitório que 
uma rodoviária? Tentara puxar conversa com umas duas ou três pessoas que lhe pareceram mais 
amigáveis, mas nenhuma conversa fora além do “tá quente aqui, hein?” ou “e esse ônibus que não 
chega?”. Desistira. 
Sua situação era a seguinte: ainda tinha, segundo a moça mal-humorada do guichê, mais duas horas 
de espera pela frente, nenhuma possibilidade de uma mudança nos planos que a fizesse sair mais 
rápido da rodoviária e ninguém com quem interagir. Resolveu observar sapatos. Sempre achou que 
os sapatos diziam muito sobre quem os usava. Concentrou-se na tarefa para deixar o tempo passar 
sem parecer pressionado: um salto tão alto que fazia a mocinha das pernas finas parecer ainda mais 
magra e desengonçada; uma bota cheia de lama do trabalhador rural que, pelo visto, havia vindo à 
cidade fazer a feira; um tênis desses cheios de molas do rapaz com o celular no último volume 
tocando uma música de má qualidade... 
Estava finalmente chegando em casa. Já conseguia enxergar o portão familiar e ouvia os sons 
característicos daquela vizinhança. Estava com tanta saudade de todos, tinha tantas coisas pra 
contar, que mal via a hora de entrar em casa. Trazia a chave bem segura na mão fechada para não 
correr o risco de perdê-la por aí. Perder coisas era sua desagradável especialidade. 
Chegou em frente ao portão. Colocou a chave na fechadura. Girou-a. Foi quando tudo mudou 
completamente. O céu ficou muito escuro e um vento gelado vindo sabe-se lá de onde atingiu-lhe o 
rosto. Na casa, o muro começou a desmoronar e o portão derretia como se fosse feito de mel. Odiava 
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mel. Em segundos, não restaria mais nada. De repente, ouviu uma voz cuja origem não conseguia 
distinguir, que dizia algo como “Não há vagas”. 
- Hey... Moça, acorde! Ah, meu Deus, era só o que me faltava! Ter que tomar conta de passageiro 
dorminhoco. Moça, você vai perder o ônibus. 
Levantou de um pulo, pegou suas coisas e dirigiu-se até o guichê. Devolveu a passagem e 
encaminhou-se para a saída. Já do lado de fora da rodoviária, sentiu uma brisa fresca no rosto. Olhou 
para o céu ainda claro e se entreteve pensando em qual seria a próxima estação. 
Texto postado por Alice Pio em 20 de maio de 2012 Cidade: Vitória da Conquista-Ba. Disponível em: 
<http://manifestossentidos.blogspot.com.br/ 
 
 

Paraíso 
 
Por vezes fico pensando em como deve ser “viver na morte”, risos. Pensar não é nada comparado ao 
fato de ter que encará-la verdadeiramente, né? Penso nas mais diversas possibilidades: meu 
julgamento, meu lugar no céu ou no inferno (nunca se sabe), um purgatório, ou ainda, ficar vagando 
pelo mundo, limitado a não estar liberto e, ainda que ‘livre’, incapaz de estar ‘vivo’. 
Acho que eu iria mesmo para o céu. Não é brincadeira, mas em que eu seria útil para o vermelhinho 
quente? Acho que nada. Pensando bem, lá deve ser bem sem graça e não costumo sentir atração 
por lugares quentes, e se é verdade que por lá as coisas fervem, quero mesmo pegar o caminho 
oposto. Ah, aí sim. Encontrar alguma luz forte que me ofusque, que me faça tremer e arder os olhos 
de tão radiante que seja. Essa é bem a visão que tenho do céu. Um lugar branco, alguma luz forte 
aqui ou ali, algumas cores, talvez as do arco-íris mesmo, sem muitas novidades, e alguém a nos 
receber sempre com expressão serena e tranqüila. 
Mas no meu céu não tem anjos. Um lugar lindo, branco e fresco já basta. Particularmente, já gosto do 
céu. Quando olho para ele sinto mil incertezas dentro de mim. Um azul infinito com nuvens que, na 
infância, me fizeram acreditar que eram feitas de algodão e, que mesmo assim, me deixavam aflita 
quando estavam carregadas, escuras, prontas pra fazer jorrar aquelas milhares de gotinhas que eu 
sempre tinha vontade de receber diretamente do céu, mas a minha mãe não deixava (podia ficar 
resfriada e mais mil preocupações que ela sempre teve). 
Mas nem sempre fui assim. Como tudo na vida, costumo desconfiar, não levar tanta fé e esperar que 
algo maior me faça sentir realmente tocada por aquilo, e principalmente, me mostre que devo 
acreditar. E foi assim, lembro bem! Sempre que viajo, passo maior parte do tempo olhando para o 
céu, dando voltas e voltas na minha cabeça, ainda mais se estiver perto do pôr-do-sol… Hmm, me 
encanto fácil! Especialmente, também gosto do sol. Pode parecer loucura, mas adoro desafiá-lo e 
ficar o máximo que posso encarando-o fixamente, até ficar absorta por tantos flashes, aí então, fecho 
os olhos e sinto como se o sol me invadisse e, de algum modo, renovasse grande parte de mim, me 
sinto plena. 
Texto postado por Larissa em 8 de março de 2012. Cidade: Senhor do Bonfim-Ba. Disponível em: 
<http://pensamentosdamelk.wordpress.com/ 
 

 
Inebriar-se de ciúme, perder-se de amor. 

 
João chegara tarde demais. Bêbado demais, triste demais. Consumido. Roupas polidas, olhar 
distante. Pega a última garrafa de uísque da estante. Bebe. A vida fizera dele um homem atrasado. 
Ele liga o som, senta no velho sofá sem prestar atenção à letra da música de Chico Buarque que 
retratava aquela sala, aquela vida e o seu olhar: Os momentos bons e as horas más que a memória 
coa... Pensa em tudo de novo como se vivesse de lembranças e amarguras. Acende um cigarro, 
recebe uma lágrima no rosto e revela sua tristeza ao olhar a foto de Carolina pendurada na parede 
em frente a si. Mas esse João nem sempre foi assim. 
Madrugada normal, até que no meio do público uma mulher não é mais uma a mais entre tantas. 
João viu e nunca mais esqueceria aquele rosto. Cantou e tocou especialmente para ela a música da 
noite, todas as músicas e todas as noites seriam dela dali por diante. Até então não era sentimento 
raro, era atração, que se concretizou em desejo naquela mesma noite. Ela, que não entendia nada de 
paixão irresistível, trêmula se entregou àquela. Entre tropeços e pressa tiveram um ao outro com a 
intensidade dos primeiros momentos. Nem ele, nem ela tinham a convicção do próximo dia. Mas o 
sentimento da eternidade. Carinhos e sorrisos se seguiram e da mulher atraente que esteve na cama 
de João surgiu outra, aquela outra mulher escondida, que deve aparecer pela manhã e sorrir 
trazendo alento e o sentimento “de sempre” ao coração do homem. 

http://manifestossentidos.blogspot.com.br/
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Texto postado por Elisiane Matos em 12 de julho de 2012. Cidade: Ipiaú-Ba. Disponível em: 
<http://conexoesimpertinentes.blogspot.com.br/ 
 

 
O homem 

 
O meu moço tem um olhar sincero, é dono do sorriso mais doce e do abraço mais apertado. Sei que 
quer me fazer feliz e não é mero. Tem um desejo ardente, os sentimentos mais contentes.Tem pressa 
de ser feliz e um sorriso sincero. O beijo dele eu quero e que seja doce tão doce que ele é... O meu 
homem parece até que é meu e sabe que esse coração é seu traz as canções mais belas pra eu 
cantar o meu homem é tão meu como as ondas são do mar 
Meu bem, meu bem, só você não consegue ver os meus olhos, só você não enxerga os meus beijos. 
Meus olhos te beijam o tempo inteiro, te beijam em silêncio, em segredo. Desde o primeiro beijo, a 
primeira vez que te vi, nunca mais deixei de te beijar. Ao ver você, meus olhos brilham de tanta 
felicidade. 
E quando sonho com seu sorriso,vem o seu toque e mostra que aquilo tudo é de verdade. Mesmo 
com tanto segredo, com todo medo de doer, eu penso em te ver, pois com esse desejo forte, não 
penso na morte desse nosso bem-querer. Segura a minha mão, amor, pois vamos passar por toda 
essa gente, aqueles que não entendem de amor, que não sabem ser como a gente. 
Texto postado por Amanda Carvalho em 03 de julho de 2012. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://muralverde.blogspot.com.br/ 
 
 

É natural que seja assim, você aí e eu aqui, exatamente aqui. 
 
Porque você mora logo aí, dobrando a esquina da minha rua, e eu fico aqui no portão me agarrando 
com uma vontade de bater lá no teu quarto e sentar naquela cadeira que você joga umas camisas 
amassadas, me amarrotar junto com seus dias cheios de história pra contar. Me perder entre os CDs 
que você exibe que nem troféu numa estante torta de guardar teu passado. E ficar por lá até que eu 
fosse uma extensão da tua mobília, do teu sono, do teu sorriso descarado que ri pra todas. Te sorrir 
de volta e esquecer teu nome na boca, te cantar por aí. Mais um minuto e minhas pernas já 
ensaiaram muitas idas até você, embora esperassem que meus olhos atravessassem o medo de ter 
bem perto, há três casas da tua. Me encosto no muro já cansada de correr pros teus beijos, de me 
soltar do orgulho e te agarrar as costas sussurrando qualquer frase que disfarce meu desequilíbrio, 
como a de ontem: "Vou passar a tarde aqui". Mais um piscar e eu me perco querendo ser levada pela 
bicicleta que passa por minha confusão na tua porta. Mas fico. No meu embaraço você aparece antes 
que eu te chame. Desamarra minha distância num abraço, me rabisca no teu cheiro, não me pede 
pra ficar. E eu escondida no teu ombro digo com as palavras erradas que te amo. 
-Acho que já vou embora. 
E você, também trocando as palavras, corresponde minha declaração em tom calmo, quase sofrido. 
-Não, não agora. 
Texto postado por Natália Rocha em 06 de setembro de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://en-lou-crescer.blogspot.com.br/ 
 
 

Um simples ato de ternura *-* AME! 
 
Um casal apaixonado resove que vão se casar, a moça empolgadissima porém receiosa diz ao seu 
noivo "Vamos nos casar mais antes quero q você me prometa uma coisa...Q se algum dia viermos 
nos cansar um do outro e você me pedir para ir quero q deixe-me levar o que for mais importante pra 
mim no momento".O rapaz achou que era uma coisa desnecessária pois estava apaixonado e 
imaginava que nunca aconteceria mais ela inssistiu e não socegou até ter essa promessa escrita e 
assinada. 
Muito tempo se passou e com o trabalho arduo e continuo conseguiram chegar a uma posição de 
respeito se tornaram muito ricos. Em uma noite q se preparavam para uma festa em sua casa eles 
brigaram feio e o marido pedio q ela fosse embora ela olhando com um olhar triste concordou, mais 
pediu para ficar só aquela noite para receber os convidados da festa e logo após iria, os dois 
concordaram com a idéia logo após a festa o marido canssado deitou e dormiu, a Mulher então pediu 
q levasse ele com cuidado para a casa da mãe dela para q ele não acordasse, logo quando acordou 
ficou assustado e sem saber onde estava então sua mulher encostou ao seu lada e disse "Nós 
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combinamos que quando você se canssace de mim q eu poderia levar o q eu mais queria no 
momento e eu não desejo outra coisa agora a não ser você EU TE AMO"com um ato de ternura se 
abraçaram e voltaram para casa mais apaixonados do q numk. [Não deixe uma coisa tão preciosa 
como amor, se esfria por coisas irrelevantes apenas AME!] 
Texto postado por Quézia em 13 de julho de 2012. Cidade: Cordeiro-Ba. Disponível em: 
<http://aurimarangelim.blogspot.com.br/ 
 
 

Existem laços eternos 
 
Sinceramente, eu não sei se foi o seu olhar, o seu sorriso, a maneira que você conversa, o jeito que 
seus lábios mexem, suas crises de ciúmes, ou até mesmo o seu andando meio torto (o que sempre 
achei um charme) [...] Eu só sei que me perdi em você, e quando me encontrei, já era tarde, - eu 
havia me apaixonado. Sim, todos os caminhos me levavam até você. Quando dormia, era a sua 
imagem que guardava por último. Ao acordar, sentia o seu rosto colado ao meu, na intenção que tudo 
aquilo fosse real. E a lágrima escorria por minha face, ao abrir os olhos e constatar que não era você 
ao lado. Na verdade não era ninguém, era somente o travesseiro encostado sob minha cabeça, 
ajudando-me a sugar as lágrimas que nele caia sem cessar. Por mais que duvidássemos muitas 
vezes de ambos os sentimentos, volta e meia, após o intervalo de nossas brigas, percebíamos que 
apesar das diferenças, tínhamos algo em comum: nossos corações carregavam o maior e mais 
sublime sentimento existente na face da terra, - o amor. E poderíamos nos afastar e até por instantes 
nos odiar, mas sempre nos encontrávamos em meio às curvas que a vida dava. E hoje, após tantos 
anos de encontros e despedidas, continuamos assim, sem saber ao certo o que fazer. Porém, a única 
certeza que nos une é saber que sempre teremos um ao outro, e dessa forma jamais estaremos 
sozinhos. Independente de destino. Tempo. Desavenças. Orgulho. Medo. Enfim. 
Texto postado pela Menina Ciça em 09 de março de 2013. Cidade: Senhor do Bonfim-BA. Disponível 
em <http://cecisouza.blogspot.com.br/ 
 
 

Não uso sapatos 
 
Nunca fui dada a poesias. Sempre achei que quem escreve poema não escreve para si, escreve para 
os outros, afinal, aqueles que leem poesia e se acham entendidos acabam, na grande maioria das 
vezes, achando significados ocultos, identificações que talvez o poeta nunca tenha imaginado. Qual o 
problema com isso? Nenhum. Mas o caso é que nunca consegui gostar de poesia. Pronto falei. Os 
cults os amantes da literatura nobre e da riqueza de palavras simétricas que me perdoem, mas é 
isso. Não gosto de poesia. A menos que venha com notas musicais no combo. Mas ai é diferente. Ai 
é música. E música é assunto pra outro post, quem sabe. 
Por muito tempo, achei que minha aversão completa e disfarçada à poesia fosse fruto de uma inveja 
velada, por também não conseguir poetizar meus pensamentos. Mas hoje, uma amiga querida, 
brincou e me disse que eu tinha alma de poesia. Fiquei em choque. Ora! Que diabos é uma alma de 
poesia? É uma alma incompreensível? Não sei. Não perguntei, não quis dar a bandeira de que não 
curtia versos. Ainda não tinha resolvido sair do armário dos “não fruidores”. Eu juro que tentei. Da 
poesia clássica a moderna, dos conhecidos, aos desconhecidos. Eu tentei. Até resgatei um combo de 
poemas que meu primeiro namorado me deu. Nenhuma poesia tinha sido escrita para mim. Vai ver 
foi isso. Um trauma. Mas o caso é que eu tentei. Li de tudo. Li Drummond, li Leminsk, li Pessoa. Li 
todos eles, mas alguns só me convenciam em uma ou outra frase de efeito, lida claro, fora do 
contexto. E me perguntou. Sou alguém pior por isso? Não gostar de poesia atesta minha 
insensibilidade? Verdade que para ser um escritor famoso você tem que gostar de poesia? Não que 
eu queira me tornar uma escritora famosa. Mentira, eu quero. Era segredo, mas agora eu admito. 
Dou detalhes em outro post também. Mas o caso é: porque diabos nenhum poema me toca? Porque 
acho rimas chatas? Porque acho uma viagem ler uma coisa que não faz o menor sentido e tentar 
explicar dando um sentido menor ainda. E porque, ai Deus, porque, os poetas não explicam seus 
poemas nas notas de rodapé? Ok, essa ultima questão vai gerar críticas e talvez eu seja chamada de 
burra.  Não sei fazer poesia, e adoraria descobrir que diabos é uma alma de poesia. 
Texto postado por Érika Cotrim em 19 de março de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://erikacotrim.blogspot.com.br/ 
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O amor 
 
Sabe o que o amor faz com a gente? Ele nos melhora, nos faz mais perceptivos, nos tira o véu que 
esconde as cores da vida! Doer? Porque fugir da dor se é por ela que nos edificamos?! 
Vale a pena! Vale a pena e vale a pena! Sempre repetirei isso até que compreendam minha 
persistência! 
Texto postado por Aline Sousa em 10 de fevereiro de 2013, não está mais disponível na internet e por 
isso, não pudemos colocá-lo na versão completa. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. Disponível em: 
<http://acoreoperfumedosdias.blogspot.com.br/ 
 
 

Pequena pausa para minha indignação diária 
 
Uma das coisas que me deixa indignada é a hipocrisia, que vem do grego significando "fingir, 
representar um papel" e até hoje é presente não tão somente no vocabulário nosso de cada dia, mas 
principalmente nas atitudes de uns e outros. Em pleno século XXI tem gente "fazendo de conta" que 
sente muito pela morte de um cantor que mal sabia quem era ou o que fez, tem gente fingindo ser 
competente para liderar o senado e ainda humano o suficiente para liderar uma comissão que deveria 
respeitar e auxiliar o homem e seus direitos, enquanto o máximo que consegue fazer é discriminar 
etnias e orientações sexuais. É este é o país onde canalhas são eleitos, cantores se tornam ídolos 
depois da morte e continua sendo uma das maiores economias do mundo. Não, não é impressão 
sua. Eu ando mais amarga mesmo. E o pior nem sei o porquê de tal falta de doçura. Se bem que, 
pensando melhor, nunca fui o tipo de pessoa dominada por bons sentimentos. Talvez meu mau-
humor só tenha se manifestado mais intensamente agora, ou meus hormônios estão mais agressivos, 
ou simplesmente meu inferno astral preferiu se manifestar por mais de meses. Não sei. Só sei que tô 
nessa inquietude tamanha, sem conseguir falar e nem mesmo pensar direito. As duvidas se 
fortalecem em minha mente, enquanto meu inconsciente cria belas miragens, só pra me fazer 
acreditar no que não é possível. 
Texto postado por Isabela Santiago em 09 de março de 2013. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. 
Disponível em: <http://isabelasantiago.blogspot.com.br/ 
 
 

Café com leite 
 
Olha eu aqui de novo postando!!hauhauhauhauhua. Estava visitando alguns blogs legais que sigo e 
me deu vontade de escrever umas palavrinhas aqui no meu espaço sagrado! Então as coisas estão 
caminhando bem, estou conseguindo dar conta de todas as demandas presentes na minha vida, há 
momentos de "sofrência" como diz um amigo mas faz parte do processo de fechamento do meu 
ciclo(graduação). Ando meio na dúvida do futuro, o que vou fazer depois da formatura... Precisando 
pensar e pensar sobre isso... Também ando em falta com meus amigos e aproveito para pedir 
desculpas pelas ausências! Continuo Amando tod@s(os)! Ela não esperava nada dele, ela até 
duvidou... Ele veio de mansinho, olhou nos seus olhos castanhos, pegou nos seus cachos com todo 
carinho, disse no ouvido: Você é linda! Olhos verdes se encontraram com os olhos castanhos lábios 
nos lábios. É isso vamo que vamo sempre com fé em Deus e pé na Tabuá! 
Texto postado por Andrea em 25 de fevereiro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://psitata.blogspot.com.br/ 
 

Eu escolhi esperar 
 
Vivemos a época do chamado Carpe Diem (aproveite o momento) e que no tange a área sentimental 
a mentalidade reinante é a de que, ficar sem compromisso, beijar várias bocas, se relacionar com 
alguém de quem nem lembrará o nome é tão natural que assumir um relacionamento sério vira até 
motivo de chacota dentro de alguns grupos. Namoros começam e terminam com uma volatilidade que 
muitos até perdem a conta de quantas namoradas(os) tiveram. O resultado? Relacionamentos vazios, 
que acabam e deixam feridas difíceis de serem saradas. 
O prazer do ficar é imediato e momentâneo, mas as marcas deixadas perduram tempo suficiente para 
despertar um sentimento de rejeição e inferioridade. A mesma coisa se dá com namoros não 
alicerçados em Deus, o casal se relaciona pulando etapas, e é exatamente nesse ponto que as 
coisas começam a desandar gerando conseqüências que muitas vezes marcarão pra sempre a vida 
dos envolvidos, como por exemplo, gravidez indesejada e mães solteiras. E é indiscutível o fato de 

http://isabelasantiago.blogspot.com.br/2013/03/pequena-pausa-para-minha-indignacao.html
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que isso gera decepções e frustrações, até porque ninguém começa um relacionamento se 
preparando para o dia do término. 
Texto postado por Geisa Santos em 10 de setembro de 2013. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://www.workshopdesolteiros.com/ 
 

Lembranças! 
 
Em momento de reflexão sobre o Lugar do Amor, me deparo em um ponto de ônibus em Salvador, 
próximo ao Aeroclube, quando recebo uma mensagem de celular, com a canção Frisson, e uma 
mensagem linda. 
Me deu medo! Nossa! Alguém, eu, o que eu quero da vida, quem sou, onde estou... Desculpem, mas 
quero chorar. Nao sei porque. Mas acho que é pelo vazio que me preenche o interior. Me sinto só, 
sinto não ser desse mundo e por isso não encontrei o alguém que sonho encontrar. Será de qual 
planeta ou galáxia eu sou? Nossa! Cadê minha nave? Quero voltar para casa! 
Hoje estabeleço um sorriso da ingenuidade que me tomava naquele momento, naquela época. Hoje, 
com certeza, seria diferente! Manifestações de relacionamento bonito, lindo, real (talvez)... Õ medo 
de algo que não conhecia, que até sabia, mas que temia, por causa dos outros...  David 
Guerrieri...Nunca esqueci esse nome e a canção Frisson! Lembrança positiva de minha vida em 
busca do Amor! 
Texto postado por Aurimar em 29 de novembro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://aurimarangelim.blogspot.com.br/ 
 
 

Feitos por mim, nunca mandados pra ele 
 
Descobri que não existe barreiras pro meu amor. E que a cada dia que se passa nada muda, só 
cresce o desejo em mim por você. E sabe meu amor? Podem tentar te tirar de mim e até 
conseguirem isso um dia. Mas o meu amor é tão forte e está tão acima de tantas coisas, que nosso 
destino iria nos unir novamente. Esse tempo todo sem você do meu lado me machucou muito. E me 
fez ter a certeza de meus sentimentos. E à 2 anos completos eu encontrei tudo que eu precisava e 
sonhava em você. Agradeço a ti, meu amor, por cada segundo ao teu lado. Pra mim você é mais que 
um ficante, você é exatamente tudo na minha vida. O meu bem querer, o meu anjo, a minha 
felicidade, o amor da minha vida, o meu Buh! o meu ponto de paz e de equilibrio, enfim, você é tudo 
pra mim! Mozzi, eu sinto tanto a tua falta quando não estamos juntos, mesmo que seja só um 
diazinho sem você, pra mim é muito doloroso o tempo que fico longe de teus braços, longe de nossos 
beijos e carinhos, longe de tudo que me lembra você. Amor, é tanta coisa pra te dizer, mais não 
consigo passar pra cá. É tanta felicidade olhar nossa foto e lembrar de tudo que já superamos pra 
ficarmos juntos. Quero te ter ao meu lado por toda minha vida, jamais quero nem pensar na 
possibilidade de ter que seguir um dia minha vida sem você. Paro pra pensar: como seria minha vida 
sem você? E logo chego a uma conclusão, que não existe como ficarmos um longe do outro. E por 
mais que tentem te tirar de mim, não vão conseguir. E só for assim, nós dois iremos ficar juntos "até 
que a morte nos separe". E acho que nem isso é capaz de nos separar, pois o que sinto, é além de 
tudo, é além da vida. Se Deus permitir vai ser assim, nós dois juntinhos até o fim de tudo! Mô, eu 
preciso de você pra viver, eu preciso da sua felicidade pra poder fazer a minha, eu necessito de você 
a cada dia de minha vida, "assim como o coração precisa de uma batida" e você é a batida perfeita 
do meu coração. Pra sempre será você o amor da minha vida, a minha única paixão, o meu 
verdadeiro amor, o meu Bruno. 
Texto postado por Dayanne Lopes em 31 de outubro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://d-lopes.blogspot.com.br/ 
 

O Batman 
 
A identidade secreta do Batman de Toronto não é Bruce Wayne, mas o comediante canadense Alex 
Brovedani. Ele começou a interpretar o personagem no Haloween de 2005 e já fez o número 
improvisado até em Los Angeles. Mas o sucesso começou mesmo com os vídeos publicados na 
internet, produzidos pela Harth TV, um estúdio experimental de mídia. Além de se divertir, o 
comediante confessa que ganha uma graninha com o personagem. E é o melhor jeito de trabalhar e 
fazer o próprio horário. Afinal é só colocar a fantasia de homem-morcego e sair fazendo graça por aí. 
Baita aproveitador... 
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Texto postado por Valéria Carvalho em 15 de agosto de 2013, não está mais disponível na internet e 
por isso, não pudemos colocá-lo na versão completa. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. Disponível em: 
<http://madeinquadrinhos.blogspot.com.br/. 
 
 

Qual o seu medo? 
 
Essa semana tive uma aula bastante reflexiva, amei minha nova matéria e a dinâmica de aula da 
minha nova professora da pós, acho até que suas aulas vão me fazer escrever muito, não só porque 
o conteúdo exige, mas porque cada aula será um novo questionamento de vida. No início da aula ela 
questionou qual era o seu maior medo, e eu comentei sobre a morte, que tenho pavor em pensar que 
vou morrer, porque considero muito injusto viver tanto para poder deixar esse mundo aqui, porém 
cheguei à conclusão que não tenho medo da morte em si, e sim do processo dela. 
Acho que o pior da morte não é o ser morrer, e sim o vazio que quando uma pessoa se vai consegue 
deixar na vida de seus entes queridos que ficam nesse plano. E hoje com a aproximação do dia das 
mães, pensei bastante sobre o assunto, afinal minha mãe é falecida há 11 anos, e é essa quantidade 
de anos que não comemoro o dia como muitos filhos. 
Minha mãe sempre soube que iria morrer cedo e sem conhecer nenhum neto, afinal ela falava isso 
com muita certeza, além de dizer que tinha pavor de envelhecer, e Deus foi muito generoso dando a 
ela uma morte relativamente tranquila como ela sempre pediu, porém acho que quando minha mãe 
falava isso sem imaginar o quanto ela deixaria a minha vida, a de meus irmãos, meu pai, meus tios e 
primos vazia. 
O processo de dor de quando ela partiu, foi bastante difícil e confesso que dura até hoje, e por mais 
que a gente aprenda a se acostumar com a sua ausência física, eu consigo sempre sentir a sua 
energia por perto como se estivesse me protegendo, não tem como não lembrar dela quando 
vejo/escuto Fábio Jr e quando tenho contato com algo que lembre da minha infância. 
Minha mãe, por mais que tenha ficado pouco tempo em minha vida, ela foi muito presente e me 
passou ótimos sentimentos, e foi uma das grandes responsáveis em me fazer ter alguns 
pensamentos atuais. Não tinha pessoa mais desbocada, engraçada, vaidosa e neurótica que ela não, 
o que dava aquele it em sua personalidade. Ela era extremamente impaciente, odiava grudes, mas 
era uma pessoa completamente ciumenta e que apreciava amar e se sentir amada. Pensando em 
tudo isso, cheguei à conclusão que meu medo no morrer, não é só da morte que conhecemos, e sim 
do ato de deixar que as coisas morram dentro de você, ou seja, de esquecer um dia que ela passou 
em minha vida, de reconhecer a importância que meu pai tem em minha vida, e de como ele hoje 
tenta exercer o papel duplo de pai e mãe. 
Posso dizer que apesar dessa experiência, eu sou feliz com a família que tenho, porque tive o prazer 
de ser gerada por uma pessoa iluminada e que mesmo se passando 11 anos, é extremamente 
presente e viva em minha vida, pensamentos e sonhos. Além de ter o pai maravilhoso que eu tenho, 
afinal até isso eu devo a ela, que soube escolher muito bem quem seria o seu parceiro na geração 
dos seus filhos. Eu só tenho que agradecer a Deus, e pedir que esse medo da morte, jamais tome 
conta de meus pensamentos e vida, e que eu jamais deixe esse sentimento e lembranças morrerem 
dentro de mim, além é claro de esquecer jamais do cheiro dela, da elegância, voz e é claro, de sua 
beleza. 
Texto postado por Lorena Gonzalez em 10 de maio de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://mulhermulemuie.blogspot.com.br/. 
 

 
Marina 

 
Acabei de ler o livro “Marina – A vida por uma causa”, de Marília de Camargo César e não sei por 
onde começar a escrever sobre. O que me vem é que se começar a escrever vou fazer um resumo 
de sua vida, não quero isso. Então para começar vou escrever por que resolver ler este livro. É 
simples, queria conhecer mais da vida da pessoa que quase votei na última eleição. Acho que todos 
sabem, independente dos candidatos escolhidos para representar o país, que ela era a mais idônea. 
Não sei qual foi o motivo que não fizeram as pessoas não votarem nela, apesar de tudo, o meu 
motivo foi achar que ela não era experiência e não tivesse força suficiente para encarar uma 
presidência, acho que estava errado. 
Lembro-me de uma frase dela durante os pronunciamentos oficiais onde falava humildemente que só 
conseguira realizar os trabalhos tão bem por que se cercou de pessoas competentes e ouvia muitas 
pessoas entre especialistas na área discutida, no caso dela, voltadas ao meio ambiente e, coletava 
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opiniões variadas para chegar a uma conclusão sobre como agir em determinadas situações, coisa 
que os políticos normalmente não fazem ou não dão ouvidos. Já tinha escrito outras vezes que o mau 
dos políticos é acharem que são formados em todas as ciências, e com arrogância e empáfia que 
lhes pertence, decidem apenas por motivos políticos. Até cogitei falando que no futuro ela iria está 
pronta, ainda acho isso. 
Não estou dizendo que me arrependi de ter votado em Dilma Rousseff, de forma alguma. Junto com 
especialistas e estatísticas, o governo Lula foi o melhor que já houve, parafraseando o próprio, nunca 
antes na história desse país. Credibilidade que ele conquistou mediante aos fatos, vez com que a sua 
escolha fosse consequentemente a melhor escolha, ainda acho isso também. 
Minha família estava dividida sobre seus candidatos. Apesar de pressões de todo lado, sempre fomos 
livres para decidir em quem votar. Mas tenho uma visão parecida com a de Marina no aspecto de 
governar, apesar de nunca ter feito. Devemos nos cercar dos melhores para fazer o melhor. Até 
brincava com os familiares que se fosse eu a ganhar as eleições eu colocaria os outros candidatos 
em alguns pontos do governo em áreas que mais defendiam ou seriam bons, como Serra no 
Ministério da Saúde, Marina no Meio Ambiente e Plínio com a Reforma Agrária, fazendo assim um 
grupo variado para melhor decidir. Rsrsrrss Ingenuidade, talvez... Mas a ideia é pertinente. 
Então o que encontrei no livro foi à confirmação do quanto Marina Silva é especial, uma figura única 
no cenário político do país. História sofrida, mas linda. Um dos seus poemas, talvez o mais famoso, 
confirma a sua força e seu desejo ao longo das 256 páginas. Marina ainda vai contribuir muito com o 
Brasil e com o mundo. Ela tinha meu respeito muito antes de ler esse livro, mas agora se oficializou. 
Texto postado por Claudia Santos em 08 de fevereiro de 2012. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: 
<http://uemodnum.blogspot.com.br/ 
 

 
Um brinde à vida! 

 
Esse trecho foi publicado no caderno de Gastronomia de um certo jornal. Foi dito por uma espécie de 
"rainha" da região de Champagne, na França, e ela fala quais são os momentos imprescindíveis para 
abrir uma garrafa. Acho cômico e muito interessante! Confiram... 

 
Eu só bebo Champagne quando estou feliz, e também quando estou triste. 
Às vezes bebo quando estou sozinha. Quando estou acompanhada, 
considero obrigatório. Eu me distraio com Champagne quando estou sem 
fome, e bebo quando estou com fome. Fora isso, nem toco no Champagne, 
a não ser que esteja com sede. 
 

Lilly Bollinger 
 

Muito engraçado, não é? Claro que antes de ser 'apologia' ao alcoolismo, é uma lição de savoir-vivre. 
Mas também não dá pra beber champagne como se fosse água mineral, apesar de podermos beber 
água mineral como se fosse champagne. É tudo uma questão de espírito. Porque comemorar apenas 
as datas festivas? Isso só faz bloquear a nossa criatividade. 
Todo dia é pra ser comemorado, até porque estamos vivos! Fim do ano chegando... Champagne no 
Reveillon, mas também nos outros dias poxa. Se não puder ser Champagne, que seja refrigerante, 
cerveja, água ou qualquer coisa. O que não pode é faltar gás! 
Santé! 
Texto postado por Raphaela Sepúlveda em 15 de janeiro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível 
em: <http://raphasepulveda.blogspot.com.br/ 
 

 

Eu não quero uma pessoa perfeita 

 

Eu quero alguém que me ame e sorria para mim quando me sinto triste. quero alguém que me 
envolva em seus braços e me chame de linda quando mais ninguém acha isso. não quero o mais 
bonito, quero apenas o normal para me manter feliz. não quero o mais engraçado, mas quero aquele 
que me faça rir apenas por seu jeito meigo. 
não precisa ser o mais criativo do mundo, mas quero alguém que me surpreenda com uma ligação no 
meio do dia, apenas para ouvir minha voz. 
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eu queria alguém fiel. alguém que me visse como a única. alguém que apontasse para mim e 
pensasse que eu sou a menina de seus olhos. eu não quero uma pessoa perfeita aos olhos do 
mundo. eu quero uma pessoa perfeita  
aos olhos de Deus. 
Texto postado por Lorena Miranda em 20 de janeiro de 2013. Cidade: Salvador-Ba. Disponível em: < 
http://sao-coisas-de-garotas.blogspot.com.br/ 
 

Racismo 

 

O racismo*- é a tendência do pensamento, ou do modo de pensar em que se dá grande importância à 

noção da existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras. Onde existe a 

convicção de que alguns indivíduos e sua relação entre características físicas hereditárias, e 

determinados traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais, são superiores a outros. O 

racismo não é uma teoria científica, mas um conjunto de opiniões pré concebidas onde a principal 

função é valorizar as diferenças biológicas entre os seres humanos, em que alguns acreditam ser 

superiores aos outros de acordo com sua matriz racial. A crença da existência de raças superiores e 

inferiores foi utilizada muitas vezes para justificar a escravidão, o domínio de determinados povos por 

outros, e os genocídios que ocorreram durante toda a história da humanidade. 

Texto postado por Lanara Almeida em 13 de setembro de 2013. Cidade: Juazeiro-Ba. Disponível em: 
<http://lanaralmeida.blogspot.com.br/ 
 

Folga Ilimitada 
 
O meu primeiro dia oficial de adeus-emprego-que-paga-pouco-pra-o-que-eu-faço foi na segunda, e te 
conto uma coisa: Tudo estava sorrindo para mim, até mesmo o meu reflexo na janela do ônibus. 
Estou pensando em fazer um texto. Um texto sobre o que estou sentindo. O que estou sentindo é 
meio estranho. Estranho é como tá ficando esse texto. É inconstante, não é? Ou estou sendo 
prepotente? tanto faz. Estou satisfeita escrevendo aleatoriamente enquanto meu cachorro está 
dormindo no meu colo, com aquela cara de sempre - cara-de-velho-gordo-rico-feliz. Que tem netos 
que o visita as vezes durante o mês, em uma de suas casas cercadas por árvores que brotam coisas 
de cor rosa ou amarelo. 
Sabe, dia de chuva me deixa com uma cara de velho feliz também. 
Texto postado por Karina Cordier em 22 de junho de 2012. Cidade: Itabuna-Ba. Disponível em: 
<http://eutambemtenhocoisasparacontar.blogspot.com.br/ 
 

 

Saudade 
 
O último mês foi repleto das mais diferentes emoções... no entanto, até o momento, nada conseguiu 
diminuir a dor de perder aquele que foi o meu melhor amigo carnal. 
Texto postado por Renata Souza em 22 de julho de 2012, não está mais disponível na internet e por 
isso, não pudemos colocá-lo na versão completa. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. Disponível em: 
<http://renata-souza6.blogspot.com.br/ 
 

A copa de 2014 
 
Dessa forma, para alguns países, acabar com o jogo e consequentemente com o Palin, seria um 
desastre econômico e até mesmo político [...] Se o jogo acabasse mundialmente, haveria sansões, 
corte de relações e até ataques militares. 
Texto postado por Fabiana Lago em 07 de março de 2013, não está mais disponível na internet e por 
isso, não pudemos colocá-lo na versão completa. Cidade: Teixeira de Freitas-Ba. Disponível em: 
<http://fernandolagonet.blogspot.com.br/ 
 

 

 

 

 


