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Resumo

Este trabalho sugere que o ensino dos demonstrati-
vos deixe de centrar-se em normas prescritivas e se
volte para a funcionalidade dos variados empregos
desses pronomes. Discutiremos que, nao importa o
campo deitico em que se estabelece a mostracao, a
oposicao em portugues, quando ocorre, rid() é
ternaria, mas geralmente bindria, a despeito do que
consta no esquema de descricao das gramaticas tra-
dicionais. Paralelamente, argumentaremos que a se-
lecao é determinada por motivacOes diferentes e
concorrentes, o que tambdm repercute na aparente
flutuacao das normas de uso.
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1 Introducäo
Nas gramaticas tradicionais, os pronomes demonstrativos sào apresen-

tados, mais ou menos consensualmente, como as palavras que situam os obje-
tos designados em relacdo as tits pessoas do discurso (Cf. LIMA, 1982;
CEGALLA, 1985; CUNHA e CINTRA, 1985, dentre outros). Em portugu-
es, a distribuicao desses pronomes se daria segundo trés valores de distancia:

• PrOximo, para os referentes perto do emissor;
. Medico, para os referentes bem prOximos do receptor e mais ou
menos perto do emissor;
. Distante, para os que se acham longe dos interlocutores.
Neste artigo, mostraremos que as normas que prescrevem os usos
do demonstrativo baseiam-se no sistema ternario acima descrito,
sem levar em conta que: a) ele se restringe ao campo déitico
situacional, e que nem sempre tais pronomes apontam para o espa-
co extralingiiistico; b) mesmo no ambiente fisico real, os demons-
trativos contrastam quase sempre de modo bindrio; e c) os tracos
estilisticamente motivados, que tambem determinam escolhas, não
deixam de pressupor, muitas vezes, outras motivacOes.

2 Foricidade e deiticidade nas prescricOes de use
Afirmam as gramaticas tradicionais que a indicacdo de localizacäo

realizada pelo demonstrativo pode estabelecer-se a partir de urn referencial
no espaco, no tempo ou no discurso, conforme respectivamente
exemplificadas abaixo:

"Aquilo que Dario esta levando nao e dele." (CEGALLA,
1985. p.153)
"Este ano (isto 6, o ano corrente) tern sido feliz para nos."
(LIMA, 1982; p.102)

(3) "0 sono ou a vigilia, que me importa esta ou aquele?" (BUENO,
[19--], p.148)

As normas que regulam o emprego "correto" do demonstrativo e
orientam, conseqiientemente, manuais didaticos, provas de concurso e
correcdo de redacOes permanecem ainda atadas a correlacdo acima,
malgrado o reconhecimento dos prOprios gramaticos de que nem sempre
as distincOes se fazem de modo rigoroso:
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Hd, portanto, estreita relaed-o entre eu e este, to e esse, ele e aquele,
da mesma forma que entre os pronomes pessoais e os possessivos.
Esta e a norma geral. Veremos, mais tarde, que nem sempre os
demonstrativos se usam corn essa rigidez. (LIMA, 1982, p.101)
Com efeito, abundam situaeOes em que se dissipa a fronteira en-
tre estelesse, istolisso, ndo importa que seja numa dimensào
exofOrica ou endofOrica. Assim, paralelamente a (4) e (5), tern-se
freqiientemente (6) e (7), numa desconsideraedo do espaeo ou do
tempo do falante, respectivamente:

"Eu tardiamente estou retornando esta carta corn noticias daqui
e tambem corn fotos, n -do ficaram tao boas mas da para guar
dar de lembranea." (carta pessoal)

"Explicando: esse mes de junho [em referencia ao més em
curso] foi uma loucura total, entdo foi Otimo eu ter recebido
a carta." (carta pessoal)
Inf.1 é urn rapaz:: que ••	  num faz parte de movimento de
IGREja... e /ta intereSSAdo em fazer na casa Dele um
Natal diferente... e pediu... nao uma especie de jogral... mas
uma encenaedo... e eu entdo encontrei aqui nessa revista...
(D2-39 — PORCUFORT' )

"Este més [= no més corrente] nao houve novidades."
(BECHARA, 1999, p. 188)

Veja-se que (5) e (7) refletem a coincidéncia do tempo do aconteci-
mento descrito corn o "tempo de formulae -do" conforme Filmore (1997);
a despeito da proximidade do referente em relaedo a enunciae -do do falan-
te, emprega-se indiferentemente este ou esse. De modo semelhante, em
(4) e (6), esta e essa situam cada objeto em relaedo ao espaco fisico do
enunciador, expressando ambos ideia de proximidade.

Dois valores semantico-pragmaticos, que estao arraigados a defini-
edo dos demonstrativos, intervém no processo de seleedo, como bem ob-
serva Castilho (1993): a foricidade e a deixis. Os demonstrativos s'do fOricos
por sua capacidade de recuperar conterldos no contexto ou na situaedo
extralingiiistica. Ao mesmo tempo, são deiticos porque correlacionam o
enunciado corn as coordenadas da enunciacdo. Quando se define, pois,
um elemento por sua propriedade de pressupor uma dessas coordenadas,
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como a de ligar-se as pessoas do discurso, ou de referir-se ao tempo/
espaco dos interlocutores, esta-se ressaltando seu carater déitico.

A deiticidade ndo se descreve meramente por sua natureza os-
tensiva; assumiremos que um deltic() toma sempre como referencial o
ponto de origem do falante, ou do seu interlocutor em relacao a ele. E
isso que, segundo Benveniste (1988), particulariza os déiticos como
"indicadores de subjetividade".

Queremos mostrar que a exatamente o traco de deiticidade - pelo
qual estao associados os parametros de proximidade/distancia e de pes-
soa- que norteia a distribuicdo dos demonstrativos em urn sistema ternario
e que guia, conseqUentemente, as prescriciies de uso desses elementos
a partir do seguinte quadro descritivo:

Quadro descritivo dos demonstrativos em portugues

Pronomes Substantivos/Adjetivos
Demonstrativos

Pessoa Masc./Fem. Neutro
l a . pessoa (Proximo) Este,a(s) isto
2A. pessoa (Medio) Esse,a(s) isso
3 a . pessoa (Distante) Aquele,a(s) aquilo

Entenda-se, pelo quadro, que e o criterio de localizacão' baseado
na intersubjetividade (por sua vez, expressa pela categoria de pessoa),
que normatiza, portanto, o uso acima, circunscrito ao entorno situacional.

Isso revela que o portugues, diferentemente de outras linguas, como
o japones, por exemplo, e orientado pela distancia na organizacdo dos
demonstrativos como um sistema ternario. Leia-se o que diz, sobre isso,
Diessel (1999, p.39) (apud Jungbluth, 2001, p.39).

Turning to languages with three deictic terms, one has to distinguish
between systems in which the middle term refers to a location in medial
distance relative to the deictic center, and systems in which the middle
term denotes a referent close to the hearer. Anderson and Keenan
(1985: p. 282-286) refer to these two systems as distance-oriented and
person-oriented systems, respectively (...). Spanish., for instance, has
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a distance-oriented system, consisting of the demonstratives este
proximal', ese 'medial' and aquel 'distal' (Anderson; Keenan, 1985, p.

283-5), while Japanese has a person-oriented system, in which the middle
terms (based on the deictic root so-) refer to a location near the hearer:
sore 'that (near hearer)', soko 'there (near hearer)' etc."

Ja a foricidade, que deveria ser melhor designada como
referencialidade, aparece como urn trap secundario, mas sempre
subjacente, que, embora no se sobressaia na definicao dos demonstrati-
vos, existe de forma pressuposta cada vez que se afinna que esses prono-
mes "se referem a objetos...".

0 carater posicional expresso pelo demonstrativo integra, pois, sua
pr6pria conceituacao: sinaliza para uma localizac5o, quer seja no espaco
ou no tempo real de fala, como em (8), quer seja na linearidade do espa-
co fisico textual, como em (9), quer seja no ambito da memOria comum,
como em (10), quer seja no contexto discursivo (incluindo, alem do cotexto,
os aspectos sOcio-culturais envolvidos), como em (11).

"0 Ceara, onde prometeram acabar com a miseria, o governo
das `mudancas', nestes dezesseis anon, so viu foi agravar-se a
pobreza." (editorial de jomal)
"Entretanto, ao contrario do que ocorreu nessa primeira experi-

encia, os videos, como os imaginamos, nao devem ser simples
registros, mas sim novas obras de arte, criadas a partir dos espe-
taculos, a exemplo do que _id se fez, entre outros casos, corn os
bales `Giselle' e 'Dom Quixote', este a partir da famosa coreo-
grafia de Marius Petipas". (E040 — relatOrio tecnico — NELFE3)

"Segundo ele, o simples fato de o povo brasileiro dizer o que
pensa sobre a divida externa e seus elevados e inexplicaveis
encargos sera suficiente para despertar a ira do sistema finan-
ceiro internacional, que passaria a cobrar juros ainda mais al-
tos sobre a divida brasileira. E aquela posicao subumana do
condenado que prefere omitir-se sobre a injustica da pena que
lhe foi imposta, por terror de que a simples discussao possa
agrava-la ainda mais." (editorial de jornal)

"E possivel estabelecer um controle externo para evitar os
excessos da mid ia sem que isso leve as desastradas praticas de
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censura politica que o pais conheceu durante a ditadura?" (edi-
torial de revista)

Apresentamos, em trabalho anterior (ver Cavalcante, 2000), uma
proposta de organizaedo dos deiticos (dentre eles, os demonstrativos) de
acordo corn o campo mostrativo em que se verifica a indicaeao. Distin-
guimos, entab, quatro localizaeOes possiveis:

. no espaco fisico real da comunicaeao (ex. 8);

. no conhecimento compartilhado (ex. 9);

. no espaco fisico do texto (ex. 10);

. no contexto (ex. 11).

Na mesma medida, o carater referencial esta implicado na defini-
cao dos demonstrativos, uma vez que identificar um elemento num uni-
verso mostrado (Cf. DUCROT, 1977) 6 referir-se a ele, pressupondo-
lhe necessariamente a existéncia. Desse modo, nos quatro exemplos
anteriores, o demonstrativo executa sempre uma operaeao referencial
de remissao a urn objeto construido no universo discursivo.

0 fato patente, no entanto, e reconhecido pelas pr6prias gramati-
cas tradicionais (ver citacao abaixo), a que ha tanta flutuacao nas nor-
mas que regulam a seleeao desses pronomes que nos perguntamos ate
que ponto e cabivel sustentar ainda alguma regra fixa de uso:

Estas iddias que nos oferece o sistema temario dos demonstrativos
em portugues nao sac), porem, rigorosamente obedecidas na pratica.
Corn freqUencia, na linguagem animada, nos transportamos pelo pen-
samento a regities ou a epocas distantes, a fim de nos referirmos a
pessoas ou a objetos que nos interessam particularmente, como se
estivessemos em sua presenca. Linguisticamente, esta aproximacao
mental traduz-se pelo emprego do pronome este (esta, isto) onde seria
de esperar esse ou aquele. (CUNHA; CINTRA, 1985, p .322)

Mencionam os autores exemplos como (12), em que, a julgar
pelo ponto de origem do enunciador, seria de se esperar o emprego
de aqueles, considerando-se a distancia do referente no espaco
real de comunicacdo.

(12) "Eu so queria estar la para receber estes cachorros a chicote"
(CUNHA; CINTRA, 1985, p. 322).
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Note-se que a presenca do adverbio la confirma o distanciamento
fisico do objeto e abre uma expectativa de emprego do pronome de terceira
pessoa. Mas urn outro fator, de ordem subjetiva, se sobrepOe ao do espa-
co situacional, determinando o use da primeira pessoa, com o propOsito
de imprimir ao referente um valor depreciativo.

Ocorrencias assim poderiam conduzir ao julgamento precipitado de
que as regularidades se desfazem ante os valores esti I isticos que se deseje
introduzir no enunciado. Lima (1982, p. 294) cam inha nessa direcão quando
afinna que "nao ha, entretanto, muito rigor na distincao de isto e isso, em
virtude da predominancia dos seus valores estilisticos sobre os seus valores
gramaticais". Os tracos de afetividade sào, na verdade, apenas um dos fato-
res que entram em competicao na escoiha do demonstrativo.

Para refletir sobre os variados empregos dos demonstrativos e so-
bre as relaclies de sentido que eles ajudam a construir, comecaremos
questionando a ideia de que as trés formas que constituem o paradigma
gramatical de tais pronomes contrastem todas num mesmo piano, em
termos de funcâo no discurso.

3 OposicOes funcionalmente binârias e neutralizacOes
Conquanto o portugues apresente urn sistema tripartido, alinhado

as trés pessoas do discurso, temos observado que os demonstrativos,
quando se opOem funcionalmente, fazem-no de modo binario. E o que
explicitaremos a seguir, em relacdo a cada urn dos fatores condicionantes.

3.1 Demonstrativos que remetem ao espaco/tempo extralingOistico

Tudo leva a crer que o contraste entre este/esse (e variantes)
remetendo ao eixo mostrativo situacional vem se neutralizando ha al-
gum tempo. Devemos ressaltar, porem, que existe uma prevalencia de
esse sobre este, atestada desde Camara Jr. (1975), e, hoje, ja confir-
mada por diversos estudos conforme Marcuschi (1997) e Castilho
(1993), dentre outros. Duas explicacOes, ndo mutuamente excludentes,
poderiam ser atribuidas a esse fenOmeno. Primeiro: em muitos contex-
tos discursivos, a mera oposicào entre prOximo e distante dos partici-
pantes parece bastar-se, nrto interessando a indicacao de urn ponto
medial, que assinalaria a posicao do ouvinte. Neste caso, entdo, o con-
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a posicdo do ouvinte. Neste caso, entdo, o contraste se estabeleceria,
funcionalmente, entre as formas este ou esse, de um lado, e aquele, de
outro. Assim, em exemplos como (13), para os propOsitos comunicativos
postos em pratica no ato de fala, e indiferente o use de este ou esse:

"venha ouvir este... GRANde violinista" (D2-48 - conversa
espontãnea - PORCUFORT)

Segundo: em certas circunstancias, o falante deseja, ao contrario da
situacao anterior, precisar o local do referente e reconhece funcionalmente
os tres pontos de localizacão: prOximo, niedio e distante. No entanto, sa-
bendo, de modo intuitivo, ser frequente a neutralizacao entre as formas de
primeira e segunda pessoa, recorre ao reforco dos pronomes circunstanci-
ais, para fazer aflorar a distincao ternaria. Conforme Bechara (1999, p.190)
comenta, "a necessidade de avivar a situacdo dos objetos e pessoas de que
trata leva o falante a reforcar os demonstrativos corn os adverbios deiticos
aqui, ai, ali, acolci: este aqui, esse ai, aquele ali ou acola".

O reforco poderia tambem ser dado pela entonacão, que teria a
funcdo de marcar o lugar exato, consoante Neves (2000, p.505) obser-
va no seguinte exemplo:

"Por que sorrira era algo que eu precisava esclarecer, mas nao
NAQUELE momento. (=ilk naquele exato momento)".
E preciso, no entanto, atentar para o fato de que a entonacdo nao
teria poder distintivo em caso de emprego do pronome de primeira
ou de segunda pessoa. Assim, num exemplo como:

15) "E algo que eu preciso esclarecer, mas nao NESTE/NES-
SE momento",
O traco prosOdico nao seria suficiente para decidir a proximi-
dade em relacdo ao falante ou ao ouvinte. A oposicdo continu-
aria, pois, sendo binaria.
Observe-se que o ponto de referencia do falante, nos exemplos
(16) e (17), citados por Neves, e demarcado, na verdade, pela
presenca do adverbio:

"Tenho tudo que quern, brinquedos, roupas... — Puxou a manga do
casaco: - este aqui meu pai comprou ontem." (NEVES, 2000, p.499)

"Esse pessoal daqui fala demais." (NEVES, 2000,p.501)
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A autora argumenta que, nesses usos exofOricos do demons-
trativo como referenciadores situacionais, a neutralizacdo dos
pronomes de primeira e segunda pessoa se deve, como em (17),
ao compartilhamento do mesmo espaco pelos interlocutores:
"0 lugar pode, entretanto, ser urn AQUI compartilhado entre
as duas pessoas do discurso, caso em que ESTE e ESSE po-
dem, praticamente, alternar-se" (NEVES, 2000, p. 501).

Nä° negamos que a alternancia ocorra em virtude de uma nocao
de espaco comum em casos especificos como (17), mas deve-se admi-
tir que enunciados como (18) tambem sac) demasiado freqUentes:

"Inf.1 ai t/ ai come que diz::?...com/e que diz nesta outra revis-
ta sobre o silencio?...

Inf.2 nessa daqui é o seguinte 'o exercicio do silencio é tab
imporTANTE... quanto a pratica da palavra'..." (D2-39 - conversa
espontanea - PORCUFORT)

Diferentemente de (17), aqui se marca com nitidez a proximidade
do objeto ern relacdo ao falante, apesar do emprego da segunda pessoa
esse. Vale dizer, ainda, que, em menor escala, o quadro inverso pode se
dar, como em (19), o que corrobora a hipOtese da neutral izacdo entre as
duas formas:

"0 menino chegou todo ensangtientado, ai mesmo NESTE lu-
gar onde to estas." (NEVES, 2000, p. 500)

Corn o pronome de terceira pessoa, porem, o circunstancial ndo
tem funcão distintiva; opera simplesmente como uma enfase, precisan-
do o local exato, as vezes corn acompanhamento gestual; ou talvez ate
se realize por influencia do paralelismo formal corn este aqui, esse
aqui/ai. Confira-se o exemplo (20):

(20) "Pega AQUELA malinha all de executivo." (NEVES, 2000, p.502)

Os exofOricos este/esse (e variacoes), quando referidos a nocdo de
tempo, relativizam-se ainda mais. Assim, embora as normas prescrevam
que o emprego do demonstrativo de primeira pessoa esta atrelado a refe-
rencia ao periodo de tempo que inclui o momento de fala, a intercambialidade
corn a segunda pessoa é fato corriqueiro. Bechara assim o confirma:
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Se o tempo passado ou vindouro esta relativamente prOximo do
momento em que se fala, pode-se fazer use de este, em algumas
expressOes:

Esta noite (=a noite passada) tive urn sonho belissimo.
Porem, corn a mesma linguagem esta noite poderiamos indicar a
noite vindoura. Outro exemplo:
Meu caro Barbosa:
Deves ter admirado o meu silencio destes quinze dias, silencio
para ti, e siléncio para o jornal. (BECHARA, 1999, p.188)

Tanto este quanto esse, alem de remeterem ao "tempo de formula-
cao", podem ambos, como vemos, se estender tambem a urn passado ou
futuro prOximos4 , tal como comprovam os seguintes exemplos:

"poise D. eu /tava... eh engracado... Esse fim de me/... esse fim de
Ano... as festas Ado se assim atropelan do... aqui na iGREja no
Born Pastor nes temos no dia sete pela maNHA... a festa da::do:: das
BOdas de::: PRAta do padre... capelao (D2-39 - PORCUFORT)

"todos os candidatos eu fazia questao de NAO ME ... lido me
envolVER nao me envolver ne?... corn urn candidato... embora
EU... como ••	votante como:::: eleitora... eu votasse no Lula... e
votei... MAS 	 nao:: isso ai num... por exemplo agora dessa vez
eu num votei no Lula" (D2-39 — PORCUFORT)

Em (21), conforme se percebe, existe uma indicacao de
futuridade, ainda que haja, aqui, uma inclusao do presente,
depreensivel pelo aspecto verbal da forma perifrastica "tao se atro-
pelando". Em (22), ha uma referencia clara a um periodo de eleiceies
recentemente transcorrido.

Estilisticamente, o emprego do este pode constituir urn recurso ex-
pressivo muito eficiente: ele conota uma ligacao afetiva mais direta corn o
enunciador, ou delimitando mais acentuadamente o lugar prOximo do refe-
rente quanto ao tempo/espaco do falante (muitas vezes, representando
uma relacao corporal corn ele, como observaNeves, 2000), ou exprimindo
algum tipo de envolvimento emocional. Os exemplos (23) e (24) podem
aplicar-se, respectivamente, a esses casos:

(23) "Atencao: nada nESTA mac), nada na outra." 4 (NEV ES, 2000,p.499).
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(24) "Inf.1 fai mas é tudo isto entdo essa essa revista voce tern lido
a revista? eu mando pra voce eu mando pra:: (...) 	 PRA
E.... e mando para o P. o P. eu sei que ele le porque ele me di
noticias ele diz "Olha tern este... esse arTlgo é muito BOM:: eu ja
li ••	  le:: ( .) eu acho que ele trabalha vinte e quatro horas por
dia 	 _ou quarenta e oito num sei... eu sei que o:: tempo dele di e
ainda di pra • • pra fazer parte da iGREja e:: fazer a a... a leitura
desta desta reVISta..." (D2-39 — PORCUFORT)

Ate este ponto, o importante, em primeiro lugar, é compreender
que, em usos como (21) e (22), o contraste entre este e esse se perde.
Em segundo lugar, é preciso observar que a oposicio binaria que se
estabelece corn o aquele, nestes casos de remissio temporal, ocorre
muito mais num piano teOrico, de vez que so raramente se apela para a
terceira pessoa como referencia a urn passado longinquo. Cite-se o exem-
plo de Lima (1982, p. 294), inspirado em trechos biblicos:

(25) "Naquele tempo, dizia Jesus a seus apOstolos..."

Existe, todavia, urn use do demonstrativo de terceira pessoa, moti-
vado pelo conhecimento compartilhado (ver item 3.2 a seguir), que cons-
trOi remissOes claras a urn tempo passado.

Ndo podemos esquecer, no entanto, que o aquele (e variantes)
mantem a oposicdo funcional corn relacdo a este/esse quando represen-
ta urn dos expedientes para express -a° do tempo narrado. Conforme Neves
(2000, p. 504): "o jogo entre as oposicOes indicadas pelos diferentes de-
monstrativos e aproveitado no jogo entre discurso direto, discurso indire-
to e discurso indireto livre". Atente-se para estes usos em:

"Trabalhava o rocado em companhia do filho, ate o dia em que
a cobra, em mudanca de pele, cega, muito veneno nas presas,
picou o rapaz perto do buraco do antigo formigueiro sob a oiticica,
(mica mancha permanente verde naquele mundo de cinzas." (conto
— Moreira Campos)

"0 mar revolvia-se forte e, quando as ondas quebravam junto
as pedras, a espuma salgada salpicava-a toda. Ficou um momento
pensando se aquele trecho seria fundo, porque tornava-se impos-
sivel adivinhar: as iguas escuras, sombrias, tanto poderiam estar
a centimetros da areia quanto esconder o infinito. Resolveu tentar
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de novo aquela brincadeira, agora que estava livre. Bastava olhar
demoradamente para dentro d'agua e pensar que aquele mundo
nao tinha fim." (conto — Clarice Li spector)

3.2 Demonstrativos que remetem ao conhecimento conipartilhado

Os demonstrativos, por vezes, sao empregados para evocar urn
referente situado ou num conhecimento especifico partilhado pelos
interlocutores, ou na memOria cultural das pessoas. Apotheloz (1995)
considera tais usos do demonstrativo como uma especie de "deixis
de memOria". 0 processo referencial se da na ausencia do objeto
discursivo, e o propOsito do falante e coloca- lo em foco, dando ao
destinatario a impressao de que se trata de uma informacao dada,
imediatamente acessivel e tao evidente que deveria ser formalizada
por urn mostrativo.

Em Cavalcante (2000), constatamos que dois demonstrativos se pres-
tam a remissao ao conhecimento comum: esse e aquele (e variantes).
Cremos que o emprego do pronome de primeira pessoa este so se verifi-
caria se entrasse em concorrencia uma motivacao estilistica, que revelas-
se o envolvimento do falante corn o objeto referido, mas, neste caso, seria
urn condicionamento a mais, cumulativo, que nao se oporia a esse.

Observem-se os dois usos abaixo constantes do mesmo exemplo:

(28) "Inf.2 entao a idade ideal pra voce comecar...PAGAR o
INPS...6 corn vinte ano de idade porque... ai voce se aposenta
eXAtamente corn sessenta...porque voce completa QUARENta
de contribuiceies...e sessenta de idade

Inf.1	 mas eu tenho impressao A que  essa reforma da
previdéncia...ela vai...sofrer muita pressao viu?..o prOprio
Congresso...a proposta 6 do governo Executivo
mas o Congresso ele talvez modifique ne? a... {a reforma
Inf.2 mas olha se voce olhar bem... / ela so vai atingir aquela
classe de aposentadoria especial... porque a aposentadoria co-
mum	 exige	 trinta e cinco ano de ser {vivo" (D2-45 —
PORCUFORT)

Queremos argumentar que, entre as duas ocorréncias — de esse e
aquele nao existe oposicao funcional dentro de um sistema binario, se
considerarmos apenas a remissao ao conhecimento partilhado. Na ver-
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dade, aquele contrasta com esse, mas num Ambito diferente, que nao no
campo mostrativo da memOria. Assim, no exemplo seguinte, o demons-
trativo de terceira pessoa resgata urn ponto distante no tempo real de
comunicacao e apresenta, portanto, tambem uma motivacao situacional s :

(29)"e eu Acho que isso me dificultou muito aquela... esquemia ce-
rebral que eu tive... o ano passado estava quase ha urn ano...
aquilo tambem me prejudicou MUIto..." (D2-39 — PORCUFORT)

Conforme já afirmaramos antes:

Mas ha, aqui, uma diferenca importante: esse nao carrega o traco de
disffincia do tempo de referencia, de maneira que a escolha da forma
parece guiar-se principalmente pela intencdo do falante em apre-
sentar como conhecida uma informacao que sabe ser compartilhada
pelo destinatario.

Neste sentido, e licito afirmar que o pronome demonstrativo de segunda
pessoa é muito mais genuinamente condicionado pelo saber compartilha-
do do que o de terceira, pois este acumula, ainda, uma iddia de afastamento
fisico do ponto zero do falante, pressupondo urn elo extralingiNstico. (Cf.
CAVALCANTE, 2000; p. 123)

Diremos, entao, que os demonstrativos de apelo a mem6ria co-
mum nao contrastam, funcionalmente, em nenhum sistema, nem
ternario nem binario; quando ha oposicao entre esse e aquele, ela se
estabelece em outro campo mostrativo, a partir da remissao ao pas-
sado, tomando como referencia o tempo de formulacao, e sendo, por
isso, fisicamente motivada.

3.3 Demonstrativos que remetem ao espaco fisico do texto

Os demonstrativos que indicam pontos fixos de localizacao do refe-
rente no cotexto sao, por vezes, tratados na literatura como deiticos
textuais. Trata-se de elementos que designam o lugar ou o momento do
texto em que se posiciona o objeto referido. Essa especie de indicaeào é
executada de modo mais eficiente nao por demonstrativos, mas por ex-
pressOes circunstanciais do tipo acnna, abaixo, antes, anteriortnente,
ou por outros elementos que cumprem a mesma funcao, como a seguir,
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o x seguinte, o ultimo x, o primeiro x, etc. A descried° semantica
dessas formas permite-Ihes fixar corn precisdo o endereco do objeto
discursivo no texto, sempre que for interesse do falante conduzir o olhar
do destinatario para pontos exatos do cotexto.

Somente urn emprego anaf6rico dos demonstrativos exerce papel
similar: o que assenta no contraste entre este e aquele. 0 fenOmeno,
que e atestado pelas gramaticas tradicionais, remonta ao latim e man i-
festa-se igualmente em outras linguas, como lembra Lyons (1977, p. 667):

Em latim, o demonstrativo distal 'die' (`that') e usado
anaforicamente para se referir ao referente mais distante dos dois
antecedentes possiveis, e o demonstrativo	 (`this'), para se
referir ao referente mais prOximo dos dois antecedentes possiveis;
e podem freqtientemente ser traduzidos (para urn ingles mais afe-
tado) como `o primeiro' e `o	 respectivamente. 0 mesmo
verdade para o alemdo jener': `dieser'; para o espanhol 'ese'
(`aquele'): 'este'; para o frances `celui-la': `celui-ci', e assim por
diante. E a nocdo de proximidade relativa no cotexto ao momento
do enunciado que conecta a andfora e a deixis textual corn a refe-
rencia temporal; e e o principio mais geral de localizacdo que rela-
ciona a referencia temporal, em muitas linguas pelo menos, corn a
nocdo mais basica de deixis espacial.

0 par contrastivo este/aquele tern use esporddico e so ocorre corn
as duas formas realizadas em textos escritos. Nesse caso, tern o prop&
sito de desfazer ambigiiidades referenciais, como em (30):

Gosto de Pedro e de Maria: esta e gentil, aquele muito servical."
(LUFT, 1985, p. 119)

Nem sempre, porem, os dois pronomes se manifestam explicita-
mente no cotexto. Evidentemente, se o falante quer se reportar a apenas
um dos referentes mencionados, nao terd necessidade de se referir ao
outro. Isso explica ocorréncias como:

"Entretanto, existem dois outros locais que devem ser menci-
onados aqui, se bem que rid° se trate, neles, do estabelecimento
de Ilumiaras, pois sdo tombados: o Morro dos Guararapes e o
das Tabocas, este situado em VitOria de Santo Antdo." (E040
- relatOrio tecnico - NELFE)
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"Nessa sala ficavam homens esperando o ajantarado e depois
deste as senhoras, enquanto AQUELES jogavam na sala de jan-
tar." (NEVES, 2000, p .503)

E preciso sublinhar, no entanto, que ocorracias como (32), em que
fica subjacente o contraste entre este e aquele remetendo a linearidade
textual, sao muito raras. Ha uma nitida preferencia pelo este nesses
casos de desambiguacao, em parte pela capacidade déitica de focalizar,
mais acentuada nos pronomes de primeira pessoa; em parte pela possi-
bilidade de interferéncia do traco déitico de distancia fisica real, muito
forte nos demonstrativos de terceira pessoa. Por essa razdo, nem sem-
pre se tern muito clara no enunciado a oposicao entre este e aquele. Em
certos usos do este, entra em concorréncia corn a assinalacao do espa-
co fisico do texto a motivacdo contextual da refocalizacao, como em:

"Conforme observa Lahud (1979), a disparidade semantica
que separa os elementos tradicionalmente agrupados na catego-
ria de pessoa e o passo determinante da construcao da nocao de
déixis em Benveniste. Aprofundando as concluseies deste au-
tor, Lahud demonstra como a ruptura na categoria tradicional de
pessoa repercute na separacao entre as classes de deiticos e
anafOricos." (CAVALCANTE, 2000, p. 21)

Outros empregos do demonstrativo de primeira pessoa definem o
local do referente na linearidade textual, mas tambem nao preservam o
contraste com o pronome de terceira pessoa. Trata-se do este como
sinalizador de funcao catafOrica, que, justamente por no manter a oposi-
c5o, é intercambiavel corn esse. Comparem-se os exemplos a seguir:

"Veja-se este  exempt() de urn sindicalista comentando os servi-
cos do sindicato: (...)" (artigo cientifico)

"ESSE trecho pode mostrar: o povo, que apOia a Revolucao."
(Neves, 2000, p. 497)

Exemplos como (33), (34) e (35) aproximam-se bastante dos
usos em que prevalece a motivacao contextual, conforme mostrare-
mos no item seguinte.
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3.4 Demonstrativos que remetem ao contexto

Ao contrario dos demonstrativos que remetem ao espaco fisico tex-
tual, os que sao contextualmente motivados apenas indicam ao interlocutor
a area do discurso onde o referente pode ser resgatado, sem precisar
em que lugar exato do texto. Aqui, o pronome funciona como uma mera
instrucao de busca retroativa (as vezes, simultaneamente prospectiva)
no contexto. Dilui-se, neste caso, qualquer pressuposicao de proximida-
de/distancia do falante a partir da instancia enunciativa real, o que reduz
grandemente a deiticidade de tais pronomes. Assim sendo, nao contras-
tando funcionalmente no sistema binario, que toma por parametro as
pessoas do discurso, essa e esta terminam sendo perfeitamente
permutaveis. 0 011ie() tray° que os diferencia dos anafOricos comuns
que eles chamam a atencdo do destinatario para a entidade referida.

Repare-se, no exemplo (36), que o demonstrativo de determina-
ea° contextual sublinhado comuta corn estas sem nenhum dano es-
tritamente semantico:

"Na realizaeao deste estudo, corn vistas a estabelecer a carac-
terizacao e distineao entre lingua oral e lingua escrita, propus ati-
vidades impulsionadoras da producao oral e escrita do aluno. 0
primeiro cuidado foi nao incorrer em analises centradas em tex-
tos representativos dos pOlos extremos de cada uma dessas  mo-
dalidades". (artigo cientifico)

A referenciacao anafOrica - e importante notar - nao se alteraria
corn a substituicao por estas. Em termos pragmatico-discursivos, porem,
o grau de saliéncia do referente aumentaria, pois a primeira pessoa tem
sempre maior poder de refocalizacao.

Os demonstrativos contextuais podem executar, ainda sem oposi-
cao binaria, outro tipo de processo referencial, que nao apenas o anafOrico.
Ordinariamente, funcionam tambem como déiticos discursivos,
encapsulando porcOes discursivas de extensOes variadas, como em:

"A grande quantidade de pesquisas recentes em generos textu-
ais (Swales, 1990, 1992; ADAM, 1987, 1992) e novas reflexiies
em torno dos modos de estruturacao de contdidos mentais
(LAKOFF, 1987, 1988; VARELA, THOMPSON; ROSCH, 1993;
SEARLE, 1997), contudo, possibilitam uma reavaliacao do con-
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ceito. 0 presente trabalho, assim, repensa a conceppdo de supe-
restrutura, atendo-se a  estas  discussOes." (resumo académico)

"Os marcadores foram empregados com freqiiência tanto nas
ENIs orals quanto escritas. Esse  emprego reiterou a aproxima-
pdo da L.O. corn L.E." (artigo cientifico)

Atente-se para o fato de que, enquanto o anafOrico em (36) retoma
referentes pontuais ("lingua oral e lingua escrita"), as expresseies corn de-
monstrativo em (37) e (38) ndo retomam nenhum objeto discursivo, e sim,
instituem urn novo referente no discurso, que sumariza informapOes difusas.

Castilho (dentre outros) ja descrevera a funpdo referencial do de-
monstrativo operando como prO-sentenpa: "urn aspecto interessante desta
subclasse, especialmente no que diz respeito a isso, e a sua propriedade
de apanhar toda uma S, e ndo apenas urn constituinte da S" (CASTILHO,
1993, p. 136). 0 autor sugere, como se ye, a major freqtrência corn que
o pronome isso aparece nos textos exercendo essa funpdo resumidora.
Em Cavalcante (2000), constatamos, corn base em dados quantitativos,
que os deiticos discursivos sdo man ifestados predominantemente pelos
demonstrativos neutron de segunda pessoa7.

De acordo com Castilho (1993, p.134), certos usos anafOricos e
situacionais do demonstrativo servem ainda para reforpar repetipaes na
fala: "Se a repetipdo é urn trap° gramatical da lingua falada, como
hipotetizei em Castilho (1990), pode-se afirmar corn seguranpa que os
Mostrativos exemplificam bem esse trapo". Essas repetipOes ocorrem
tambem na escrita, mas sob outra feipdo, como em construpilies apositivas,
conforme exemplifica Neves:

"Evidentemente essa conceppdo baseada sobre o mecanismo
das oxidapides biolOgicas, como eram compreendidas na epoca,
levava a ideia de que a apdo anestesica deve depender de uma
depressdo da respirapdo celular, ideia ESSA que ndo estava muito
afastada das modernas concepcOes..." (NEVES, 2000, p. 505).

A sumarizapdo de informapOes por meio do pronome isso apresen-
ta-se ainda mais ocorrente ern géneros falados, em que, devido ao
processamento on-line das conversapOes, o falante ndo dispilie de tem-
po para planejar a escolha de sintagmas nominais que rotulem mais apro-
priadamente o que se pretende encapsular. E o que acontece em (40):
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"antigamente nes tinhamos conjuntos vocals... nos tinhamos con-
junto voca::is... tinhamos conjuntos regioNAis... instrumenTAis coisa
e tal ne?... AGORA esse pagode pelo meno eu acho que {seja
mais... questa() de... profissionalis::mo ne? ((buzina de bicicletatoca))
eles fazem isso mais por profissdo ne?" (D2-48 - PORCUFORT)

Se pusermos em cotejo (40) e (41), veremos que a selecdo de uma
forma nominal mais apropriada aos objetivos enunciativos demandaria
major elaboracdo e, conseqiienternente, mais tempo de planejamento:

"No primeiro movimento, a rasura resguardou e recolocou a infor-
macdo numa ordem optativa livre —demonstracdo inequivoca de uma
clara manipulacdo das opcOes da escritura. Realiza, assim, desloca-
mento de urn termo em razdo do acrescimo e do ordenamento da infor-
macdo desejada. Mais abaixo, e a nocdo de paragrafacdo que entra em
jogo. A mudanca temporal do texto levou a crianca a pensar sobre esta
organizacdo textual, feita mais uma vez atraves da rasura. 0 termo
rasurado e colocado no inicio da oracdo seguinte." (artigo cientifico)

A porcdo discursiva capturada pelo demonstrativo pode ser, as ve-
zes, ainda mais ampla e inespecifica, como no exemplo seguinte:

"o men ino detesta escola... entdo • • ele acor::da... e to pergunta
do quarto dele se tern aula... se TEM aula (ele) diz: `DROga estou
corn sono quero dormir eu tenho dor disso dor daquilo' ... agora dias
que ndo tern aula ele pergunta e a resposta e negativa entdo ele diz
para a irma... levanta que hoje ndo tern aula podemos brincar' (...)
isso corn cinco anos (339-349)" (CASTILHO, 1993, p. 137)

Castilho (1993, p. 138) comenta que, no discurso falado, o neutro
isso pode somar a sua funcao prO-sentencial urn que de modalizacdo:
"Pavani (1987) havia notado que alguns demonstrativos neutros tern a
propriedade de funcionar como urn repetidor asseverativo de toda uma
afirmacdo anterior." E cita exemplos como:

"LI — certo e quern nao arrisca ndo petisca, nao e?
L2 - exatamente, ne? entdo, vamos tentar:: ( ) ver se conseguem
L 1 — isso (633)" (CASTILHO, 1993, p.138)

Os demonstrativos isto/isso (e equivalentes) corn funcdo deitico-
discursiva podem, ainda, compor expressbes coesivas seqUenciadoras,
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como aletn disso, nests sentido, por isso, apesar disso etc. Assim utili-
zados, tail pronomes perdem nao apenas em deiticidade, mas tambem em
referencialidade, em privilegio de seu valor conectivo. Exemplos:

(44) "Os resultados da andlise revelam que a in-Wrack) entre aluno
e professor nao se efetiva atraves da I inguagem, porque o dizer é
unilateral; as vozes que se ouvem sao as ja permitidas (...). Alem
disto, as respostas aos questionarios (andfora associativa ou
inferencial?) confirmam que os alunos escrevem aquilo que o pro-
fessor espera que escrevam..." (resumo academico)

(45) "Desta categoria fazem parte os pronomes lexicalmente vazios,
aqueles que nao oferecem pistas sintaticas e, por extensao, semanti-
cas que conduzam a identificacao do referente. Em vista disso, uma
das caracteristicas é a de nä° ter como referente urn objeto especifi-
cado ou localizado, como revela o dialogo abaixo." (artigo cientifico)

Por fim, levantamos a hipOtese (para investigaeOes futuras) de que a
grande maioria dos empregos estilisticos do demonstrativo parece apenas
acrescentar-se a outras motivaeOes, sobretudo as do tempo/espaeo fisico
real. Anal isemos alguns exemplos fornecidos por Neves (2000, p. 505-506):

"Ate o filho de Joana da Graea, AQUELE  leproso todo inchado,
estava ali perto, gritando e rebolando pelo chao." (Cf. p. 505)

"E é ela... é ela, ESSA belezura toda, que vai entregd o premio pro
grande vencedor desse grande rodeio de Treze Tilias." (Cf. p. 505)

"Nao permitirei que ESSA desavergonhada fique mais um so
dia nesta casa." (cf. p. 505)

"Qual. AQUILO é urn boboca. Voce deve abrir o olho é corn
Clarita." (Cf. p. 506)

Ora usados em tom depreciativo, para fazer referencia desairosa a uma
pessoa, como ern (46), (48) e (49); ora, ao contrario, introduzidos para enaltecer
o objeto discursivo; ora utilizados para afirmaebes irOnicas, como em (47),
este/esse se op -Oem dicotomicamente a aquele, a nosso ver, na medida em que
o pronome de terceira pessoa preserva o taco de distdncia temporal e espaci-
al do momento de fala. A decisao de escolha do demonstrativo nao advem,
portanto, de razOes estilisticas apenas, ou nä.° principalmente por elas.
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0 valor pejorative se intensifica ainda mais quando do emprego
dos neutros, como em (49), que, por suas propriedades semanticas, se
aplicariam normalmente a seres inanimados.

Assim, os tracos de afetividade nao sao os Unicos responsaveis
pela transgressao as normas de use do demonstrativo. Existem, como
vimos, motivacOes concorrentes; vence a competicao que mais atender
aos propOsitos do falante em contextos especificos.

4 Demonstrativos nao-dèiticos e de baixa deiticidade
Algumas formas, embora conservem o poder de ostensdo, nao se

descrevem pela caracteristica tipica dos demonstrativos - a relacao corn
as pessoas do discurso e nao se definem, conseqUentemente, pelo
carater deitico. Nao se enquadram, portanto, nem num sistema binario,
nem num sistema ternario, porque nao guardam oposicao corn nenhum
outro elemento. Trata-se de o, mesmo , prOprio, tal e semelhante,
exemplificados respectivamente em:

"Em Sobral, norte do estado, a Grendene instalou uma fabrica
de sandal ias de plastic°, o que injetou novo ciclo de prosperidade
na regiao." (carta ao leitor)

"0 fasciculo no. 2 ilumina trajet6rias singularmente comoventes.
(...) Outras hist6rias mostram que vencedores vocacionais sera°
lembrados por derrotas engrandecedoras. (...) 0 mesmo fascicu-
lo ensina que nao a indispensavel chegar ao pOdio para alcancar a
aura de her6i." (carta ao leitor)

"As varias denancias que surgiram term inaram todas abafadas
por iniciativa do prOprio governo, diante da Nacao estarrecida."
(editorial de jomal)

"Assim foi feito: hoje ele desagua na area do Caca e Pesca, na
Praia do Futuro, formando um pequenino estuario repleto de mangue
onde pululam esp6cies da fauna marinha e costeira nordestina.
Tal dinamica natural nao garantiu, no entanto, ao CocO, nenhum espa-
co particular na histOria de Fortaleza antiga." (artigo de opiniao)

(54) "E de chamar a atencao, neste contexto, o emprego do termo
"facultativo" numa acepcao puramente semantica, como 6, de resto,
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toda a anal ise feita pelo autor nesta obra. Semelhantes afirma-
cOes so reforcam a hipOtese de que..." (artigo cientifico)

Pelo que se pode observar dos exemplos acima, esse grupo de de-
monstrativos nao-déiticos não funciona no discurso de maneira homogenea.
Enquanto mesmo eprOprio, em (51) e (52), sao "reforcadores de identida-
de" (Cf. NEVES, 2000, p. 492), o, tal e semelhante nab se comportam do
mesmo modo. Alem disso, niesmo e prOprio sao plenamente dispensaveis
ao processo de referenciacao, ao passo que o pronome o é essencial. Tal e
semelhante, por outro lado, sao importantes refocalizadores, pois chamam a
atencao do destinatario para a informacao recuperada. Sob esse aspecto,
por orientarem o foco de atencao comum dos interlocutores, na situacao
extralngiiistica, comportam algum grau de deiticidade, ao contrario do de-
monstrativo o, que apenas mantem a continuidade focal.

5 ConsideracOes finais
Entendemos que urn ensino produtivo dos demonstrativos em portu-

gilds deveria iniciar-se pela abertura do leque de possibilidades de use
desses pronomes nos mais diversificados contextos de producao. Faz-se
necessario mostrar ao aluno as razeies que conduzem o falante a selecOes
distintas, e sal ientar as alteraceies semanticas implicadas em cada escolha.

Exibir urn quadro descritivo, fundado num contraste funcional ternario,
e restringir-se a urn conjunto de normas apoiadas nesse pressuposto falso
incorrer em dois grandes equivocos, pelo menos. 0 primeiro deles seria ode
privar o aluno de refletir sobre as variadas regularidades de emprego dos
demonstrativos em sua prOpria lingua. 0 segundo seria o de proscrever
certos usos legitimos, mas havidos como incorretos, ou porque nao se consi-
deram os contrastes reais entre as fonnas nos diferentes condicionainentos,
ou porque se atribuem os "erros" a interferencia dos tracos de afetividade.

Notas
1	 0 projeto PORCUFORT (Portugués Oral Culto de Fortaleza) foi

fruto de urn antigo projeto correspondente ao NURC, em Fortale-
za, organizado pelo professor Jose Lemos Monteiro, na Universi-
dade Federal do Ceara. 0 acervo se encontra a disposicào na UFC
e na homepage de Jose Lemos Monteiro: http://www.geocities.com/
Paris/Cathedral/1036/.
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2	 A local izaedo inclui nao somente espaco, mas tambem tempo. Pas-
sado, presente e futuro tambem se definem corn relaedo ao ponto
zero do falante. Seguindo a mesma distribuiedo exibida no quadro,
as formas de primeira pessoa situam objetos no tempo presente; as
de segunda, num passado ou futuro prOximo do momento da
enunciaeão; as de terceira, teoricamente, num passado ou futuro
distante. Como mostraremos, este ultimo uso e bastante restrito.

3	 0 projeto desenvolvido pelo NOcleo de Estudos Lingijisticos de Fala e
Escrita (NELFE) e financiado pelo CNPq e vem sendo coordenado,
atualmente, pelo Prof. Dr. Luiz Antonio Marcuschi, corn a participa-
eao dos seguintes pesquisadores da POs-Graduaeäo em Lingiiistica da
UFPE: Doris Carneiro da Cunha, Judith Chambliss Hoffnagel, alem de
Kazué S. de Barros, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

4	 Vale conferir os exemplos de Neves (2000, p.500) corn relaedo ao
demonstrativo de primeira pessoa, que pode ser empregado numa
projeedo tanto para o passado quanto para o futuro: "NESTE més
clever -do viajar para a AmazOnia..."/ "0 pior de tudo e que NES-
TES quinze anos fomos privados de I iberdade".

5	 A mesma ideia de envolvimento corporal pode estar presente corn
ouso de esse. 0 fato e reconhecido por Neves (2000, p.501), quando
fornece o seguinte exemplo: "Doutor, tire ESSE guardanapo de
din a de mim." Evidentemente, recorrer ao emprego de este, como
recurso expressivo, e algo facultativo.

6	 Neves (2000; p. 507) lembra que o uso do demonstrativo feminino
"AQUELA, seguido de de+nome humano refere-se a `anedota',
`piada': Vocé conhece AQUELA do nordestino que is passando na
frente do restaurante? `Ah, quern me dera um pouquinho de fari-
nha pra corner corn esse cheirinho...'." Supomos que, nestes ca-
sos, tambem reste uma pressuposiedo de distanciamento temporal.

7	 Algumas vezes, para tornar a local izaedo do referente ainda mais
precisa, dadas as variadas motivaeOes do demonstrativo, o falan-
te lanea mao do adjetivo ultimo, como em: "Sao instrumentos como
a rabeca, a viola dos cantadores e o marimbau (berimbau de lata
ou de cabana), este ultimo percutido ou tocado corn arco" (E040
- relatOrio tecnico - NELFE)".
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8	 E pertinente trazer aqui a observacdo de Neves (2000, p.507) de
que o "demonstrativo feminino ESSA aparece em contextos em
que poderia ser usado isso (= essa situacdo, esse fato, esse dito):
Nao entendi ESSA eu nao entendi.".

9	 A afetividade nos demonstrativos pode dirigir-se tanto para o polo
negativo quanto para o positivo. Nas con struceies que indicam tipificacdo,
isso flea muito claro. Exemplo de valor negativo: "Inf.10 por Obra...
nem sei:: sei sei la se sao contratados... quer dizer... uns homers des-
se... tem gosto de trabalhar?" (D2-39 — PORCUFORT). Exemplo de
valor positivo: entdo voce vai recusar uma proposta dessa!
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