A Avaliacäo na Narrativa
Solange de Azambuja Lira

Neste trabalho pretendo analisar e discutir o papal da avaA avaliagio
liagio na narrativa de acordo com o modelo de Labov
segundo Labov e Waletzky (1967) e Labov (1972) a uma suspensio da
agio besica da narrativa que tem por finalidade informar sobre a
carga dramitica ou o clime emocional da situagio, eventos e protagonistas. E, segundo Labov, a razao de ser da narrativa, 0 meio
que o narrador tem de indicar porque a estOria e digna de ser narrada. Com a avaliacio o narrador pode tambem enfatizar mais certos
eventos do que outros e aumentar a sua influencia no desenrolar dos
eventos. A avaliagio e um dos elementos estruturais da narrativa.
Labov (1972:359-360) define a narrativa como "um metodo
de
recapitulagio de experiencias naisadas Combinando uma
seqdencia
verbal de oracOes a seqtincia de eventos que (segundo se infere)
ocorreram efetivamente." Os outros elementos estruturais da narrativa sio: sinopse onde temos os eventos mais salientes da narrativa de uma forma resumida. Ela ocorre no inicio da narrativa
geralmente responde a pergunta inicial do entrevistador. Este nio
a um elemento essencial da narrativa, anuncia o que esti por vir.
Os verbos nesta segio geralmente encontram-se no preferito perfeito; orientagio e a secio da narrativa que indica para o ouvinte o
tempo, lugar, as pessoas e a situacio da fala. A contextualizagio
feita atraVes desta segio e assim ela geralmente inicia ou vem
logo depois da sinopse em forma de orac6es livres. Ela pode ocorrer durante toda a narrativa e at vir encaixada em outras segies
come veremos mais tarde na anfilise das narrativas. 1 Nas seqdencias
de orientagio vamos encontrar um nemero expressivo de verbos
no
imperfeito sem que esta caracteristica seja exclusiva pots tamb6m
temos verbos no perfeito e gerdndio comp podemos ver nas narrativas 2 e 3: a agio complicadora e a segio que reiata a estOria
atrav6s de uma seri° de oracEpes de narrativa concatenadas. 2 E a unidade bisica da narrative e confunde-se com a prOpria definiciodW
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que
narrativa. As oragOes.de narrativa sao oragSes independentes
sio temporalmente ordenadas, isto e,.relacionam-se com a ordem dos
eventos ocorridos de tal forma que uma alteracio na disposigao sirr
tatica de tais oragOes-resultaria na quebra da seqdancia original
dos acontecimentos. A seqtancia:
v Ai entrou aqui,
x Ai foi la no quarto, (narr. 2)
nao poderia ser invertida sem causar um estranhamento semantico.
Per isso; a Atribuida a narrativa a fungi° referencial pots
ela tem a capacidade de recuperar lingdisticamente a secidencia
temporal original dos eventos e reorganiza-los. Entretanto, ha outros tipos de oraglies que tambam podem ocorrer na saga° complicadas
dora -- as orac6es restritivas e coordenadas. Estas diferem
oravies de narrativa pois podem ser movidas dentro da narrativa
sem prejuizo semantico como por exemplo as oracEies coordenadas s e
t da narrativa 3. 0 pretarito perfeito e o tempo verbal macs freqdente desta segao sendo o presente tambam importante come veremos mais tarde; a resolucio seria a conclusao da agio complicadora e a coda marca o fim da narrativa e tem a fungio de trazer
ouvinte de volta ao tempo presente como a °raga° u da narrativa 1.
A narrativa 1 apresenta todos os elementos estruturais e é um caso
excepcional de economia narrativa.

1. A Avaliacio
Como vimos anteriormente, a avaliagao tem por finalidade comunicar ao ouvinte o ponto de vista do narrador em relagao 9 estbria por ele narrada. Quando ao informar da carga dramatica ou clima emotional da situagio ou protagonista, o narrador suspende
a
agio, a avaliagao tem uma fungi.° estrutural. Entretanto tanto em
Labov e wUlestsky (1967) quanto em Labov (1972) e na nossa analise
fica claro que a avaliacio nem sempre suspende a agio. Labov (1972:
369) considera a avaliagao como uma estrutura secundiria que
esta
concentrada na saga° de avaliagao mas que pode ser encontrada de
diversas formas em qualquer ponto da narrativa. Qualquer elemento
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que indique o valor de certos eventos em relagao ao ponto de visaos
ta da estOria ou que de relevo de alguma forma ao narrador,
protagonistas e g situag go, pode ser considerado como um elemento
avaliagio
avaliativo do texto. Assim a definig go fundamental da
nas
deve ser semintica. A fim de podermos analisar a avaliagao
narrativas do portuguas precisamos fazer uma revisio rapida do mousada
delo de avaliagio de Labov (1972) para que a terminologia
mais tarde seja familiar ao leitor. Segundo Labov a avaliagao pode
ser: (1) Externa - Neste tipo de avaliagao o narrador p gra a narponto
rativa, vira-se para o ouvinte e the comunica qual e o seu
de vista sobre o fato narrado. Aqui a fungi° da avaliagao a essencialmente estrutural e ha necessariamente a suspensio da agao como
(2)
por exemplo na oragio d "Foi muito bacana!" da narrativa 2.
Avaliagio encaixada - A avaliagio vem encaixada na narrativa preuse
servando assim a sua continuidade dramatica. Corresponde ao
do discurso direto na narrativa. Ha diversos tipos de avaliagao encaixada; o narrador pode fazer uma observagao sobre o evento como
em:
p Ai eu disse:
- Meu Deus! Pai eterno vem descendo! (narrativa 2)
Ou o narrador pode tambam citar o que ele falou para uma segunda
pessoa como em:
jj Al eu disse assim:
- Nao senhor. Tenho nao. Sou brasileira.
Ou o narrador pode introduzir uma terceira pessoa que avalia
eventos para ele:
k Disse assim:
- Mie, mae! A senhora

a

os

rica!

(3) Agit, avaliativa - Seria um outro passo em diregao ao encaixamento dos recursos avaliativos da narragio. 0 narrador descreve o
que as pessoas fizeram em vez de o que alas disseram:
t Nao sei
como foi
que eu fiquei
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Eu fiquei toda dormente. (narrative 2)
(4) Elementos avaliativos - Quando os elementos sintaticos servem
para que o narrador comunique o seu ponto de vista, ales entao podem ser identificados como elementos avaliativos. Os elementos avaliativos ocorrem nas segOes de avaliagao e em todos os
pontos
da narrativa. Eles sao: a) Intensificadores: Um dos elementos
da
narrativa a selecionado pars ser intensificado ou reforgado. Entre
os intensificadores mail comuns podemos citar as repetigaes,
os
quantificadores, a fonologia expressiva; b) Comparadores: Eventos
que ocorreram sac) comparados com os que nao ocorreram. s'ao comparadores alem dos comparativos propriamente ditos, os futuros,
os
modais e o imperativo. c) Correlativos: Dois eventos que realmente aconteceram sac, correlacionados em uma Gnica oragao
independente. Os progressives, apostos, adjetivos duplos, sao os
correlativos mail comuns; d) Explicativos: A explicagao de varios eventos de uma narrativa geralmente tem uma fungao avaliativa.
Podemos entao passar & an&lise de duas narratives de experiincia pessoal para podermos ver a amplitude da avaliagao nas narratives. Nas duas narratives que passaremos a discutir, a narradora relate a visita do Papa Joao XXIII a favela em que mora. A reportabilidade destas narrativas e o fato extraordinirio de ter sido a sua casa escolhida na hora para que o Papa visitasse. A narradora tem 64 anos e fregtentou somente um ano da escola.
Esta
entrevista foi feita segundo a metodologia Laboviana da entrevista sociolingtistica (Labov 1972a).
Ambas as narrativas relatam a visita do Papa a casa da narradora. Na narrativa 2, os protagonistas principals sao a narradora
e o Papa. Temos a descrigao do cenario, a chegada do Papa, a escolha da casa da narradora para a visitagio papal, o modo como
a
narradora sentiu-se e o que o Papa visitou na casa dela e o diilogo com o Papa. Na narrativa 3, a narradora inicia relatando a chegada de seu filho ao local da visita do Papa e o coloca como protagonista principal com a fungi() de avaliar nao somente o evento
mas tambem o papal da mie no evento. Este recurso, o de introduzir uma terceira pessoa para avaliar os eventos, a segundo
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Labov (1972) utilizado somente por narradores mais velhos, de grande habilidade, da classe trabalhadora. Nesta narrativa, outros detalhes sgo dados sobre a visitag go papal. Estruturalmente as duas
narrativas diferem bastante, refletindo este ponto de vista distint0:
Tabela 1 - Partes Estruturais da Narrativa
Namero de OragOes Independentes corn Subordinadas

Narrativa 2
Agio Orientadora
Aggo Complicadora
Ag go Avaliadora

13
36
18

(19%)
(54%)
(26%)

Narrative
7
37
6

3

(14%)
(74%)
(12%)

Na narrativa 2 hi um maior equilibrio entre as partes estruturais e a avaliag go aparece como estrutura primiria,26%. Na narrativa 3 hi um predominio muito grande da ag go complicadora e
a
aggo avaliadora s6 aparece como estrutura primiria, 12%. Veremos
na anilise de cads narrativa como os recursos avaliativos s go distribuidos e o que a diferenca estrutural representa em termos
da
avaliaggo.
A narrativa 2 inicia com uma segio de orientag go (a-c) onde
;a podemos observer recursos avaliativos como a repetig go do quantificador 'tudo' tres vezes. 0 uso de"cantandd'no gerfindio em vez
do tempo verbal mais comum da seg go de orientag go, o imperfeito,di
uma idgia mais viva do cengrio e pode ser considerado um recurso
avaliativo tambgm. Antes de juicier mais uma seg go de orientaggo
(e-h) temos em d uma avaliac go externa 'Poi muito became)'. Na segio de orientag go e-h, vemos a intensificag go da agio com a repetiggo do verbo 'tocar' e o uso do gerandio tornando novamente
a
cena mais viva. 0 substantivo 'microfone' é repetido e
deslocado de sua posig go cananica na oragio. Em 'ate' temos tambgm
um
recurso de fonologia expressiva com entoag go ascendente. Novamente
a seg go de orientag go a seguida por uma avaliacio externa em i'Foi
maravilhoso!'. A orag go
uma avaliag go pois repete a 1 e a nar-
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radora usou gestos para demonstrar como segurou a tacha Pode ser
considerada uma avaliacg o externa pois houve suspense° da age° e a
narradora dirigiu-se g ouvinte 'ne'? Em n temos um exemplo de age°
avaliativa e o uso de comparadores quando a narradora compara
Papa com Deus. Em 'Deus' novamente temos uma entoageo ascendente um recurso de fonologia expressiva que e um intensificador. Esta
sage° de avaliageo termina com uma avaliageo externa em o 'Menina
aquela lindeza!' Em p temos um exemplo de avaliagio em que o narrador, em forma de discurso direto, faz uma observageo sobre
evento. Esta orag go ngo pode ser considerada parte da ageo complicadora pois ngo expresses uma ag go. Vemos aqui tambim o uso do vocativo'Neu Deus!'e o uso da comparageo 'Papa = Pai Eterno = Deus'.
Na oragio r e subordinadas temos a ace° complicadora. Na age° complicadora a narradora faz uma avaliag go encaixada quando coloca o
Cardeal dando a informageo mais importante da narrativa - que
Papa is visitar a sua casa Vemos o imperativo 'pode parar' mitigado pelo modal. A ace° complicadora prossegue em m, imediatamente
seguida por uma sage° de avaliageo que podemos considerar como uma
age° avaliativa t. Aqui tambem temos recursos avaliativos comocanparadores 'nao sei,' 'como'. A narradora tenta comunicar ao ouvinte
o seu estado emotional. Na seqdencia v-aa temos uma aerie de oragees coordenadas que fazem parte da age° complicadora. A orageo
bb e avaliativa pois a narradora suspendeu a agio e dirigiu-se
ouvinte.
Na seqflencia ee -ii hi verias formas de avaliag go encaixada. 0
Papa perguntando a narradora (ee), a narradora respondendo, com o
uso do verbo dizer no presente 'digo' (ff) e o Papa respondendo agora sem o verbo dizer que e o miximo de dramatizageo da ago (gg).
0 "dielogo" prossegue em bb, a interrompido em ii e prossegue
em
jj. Toda esta seqdencia faz parte da &gag) omplicadora (cc-kk).Veda
mos que este tipo de avaliag go ocorre como parte integrante
ageo complicadora. Aqui a avaliageo funde-se com a complicageo oonferindo-lhe sentido e unidade. Temos a dramatizageo da aggo que
um recurso avaliativo muito rico. Apes esta longa segdencia
de
age° complicadora temos em 11 um exemplo de ag go avaliativa
'Ai
eu fiquei tremendo' a em mm a suspensao da age° com outra avalia-
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ggo agora utilizando um comparador. Em nn temos novamente uma
avaliag go tentando enfatizar o estado emocional da narradora. Se-

gue uma segio de orientagio (oo-pp), uma de agio complicadora (qqas) que novamente g dramatizada ao seu miximo pots n go temos
a
existancia do verbo dizer. Podemos resumir na tabela abaixo
os
recursos avaliativos usados pela narradora nesta narrativa.
Tabela 2 - Estrutura e Tipo de Avaliagio
Avaliagio Avaliagio Arr an Inter- arra- car- Expli- Ou- Tn.,
Externa Encaixada Alm- sifica rativos rela cativos tros tal
lia- tiva tiros
tiva
3
5
Orientareio
2
-Ompliango
7
2
1
2
12
1
4
2
5
1 18
Avaliacio
5
4
6
35
Total
5
8
6
6
-

Vemos que os recursos avaliativos concentram-se na seg go de
avaliaggo mas tambgm ocorrem em outras estruturas, nao havendo
mites. Assim as avaliagOes encontradas no texto fazem parte de sue
prOpria sintaxe interna, garantindo uma economia narrative g medida que informam sobre o carter das personagens, a situagio do falante, conferindo unidade e coes go a agio.
Labov (1981) discute os conceitos de reportabilidade e credibilidade de uma narrativa. Um evento a report gvel se ele provoca
reag6es como - 'Verdade?', 'E mesmo?', 'Puxa:' - e nio-reportgvel
se dizemos - 'Uh-hum . , 'sei...', etc. A reportabilidade a o atributo do que a narrgvel de acordo com os valores culturais de cada
povo e a adequag go a situag go de fala. A visita do Papa a uma favela ja 6 por si s6 um assunto reportivel em um pais catOlico como
o nosso, mas a visita do Papa a casa de uma pessoa da favela, tem
um grau altissimo de reportabilidade. E uma situagio especial
pouco comum. Assim, a credibilidade de um evento altamente reportgvel 6 menor do que de um evento n go-report gvel. A credibilidade
de um fato 6 dada pelo etcadeamento de situagOes que a go narradas
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a que conferem veracidade a histOria. A avaliagio dada na narrativa e sue objetividade sio fatores essenciais para que um fato tenha credibilidade. A retomada da narrativa por Elza 6 exatamente
um esforgo para que a sua est6ria tenha um alto grau de credibilidade. Ela como 'boa' narradora constr &
. outra narrativa em que os
fatos agora serio narrados por uma terceira pessoa, seu filho, que
Nesta
tem a funcio de aumentar o papal da narradora na história.
segunda narrativa ela tambem acrescenta muitos outros fatos
que
nio aparecem na primeira narrativa.
muito
Como vimos na Tabela 1, a estrutura da narrativa 3 4
diferente da da 2. A agio avaliadora como estrutura primiria abarca somente 6% des oragOes da narrativa. Isto significa que a avaliagio da narrativa, guando aparecer, devera ser uma estrutura secundaria, encaixada nas outras estruturas primaries.
entrou
A narrativa 3 comega a partir do momenta que o Papa
na casa de D. Elza. Temos em a uma segao de orientagio e de
acao
complicadora - 'meu filho foi chegando' aqui o use de 'ir +
etapas
expressa uma agio durativa que vai ser realizada em
sucessivas. 0 use desta locugio verbal faz com que a narrativa
fique mais vivida e dramatica, dando a idaia de movimento mais do
use
que o pretérito perfeito daria. Assim podemos considerar o
deste tempo como um recurso avaliativo. Logo em seguida temos em
uma orientasio encaixada na agao oomplicadora que nos informa
que o filho de D. Elza fazia. Esta informagio a importante para caracterizar o filho de D. Elza e por isso podemos dizer que tem uma
expresfungi° avaliativa. Em seguida temos a agao complicadora
sa pela locugio verbal 'foi entrando' que tem a mesma fungio
da
anterior a. Na seqdencia d-f temos a agio complicadora dramatizada a por isso coin fungi° avaliativa. Esta segaincia a crucial para
o panto de vista da est6ria. Em d o filho pergunta onde esta
Papa, aqui vemos o laxico auxiliando a fungi° avaliativa 'Sue Santidade'. Note que a narradora nao pode ter visto essa cena; ou ela
foi imaginada ou contada pelo filho mais tarde. Em e temos a
impessoalidade de 'disseram' e a indeterminagio da resposta
'aquela
casa'. Em f vemos o climax desta seq0incia, o espanto do filho ao
descobrir que o Papa estava na casa de sua mie. Evidentemente que
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esta agio complicadora tem tambfim uma fungio avaliativa.

Afinal

esta histiria esta sendo narrada pela D. Elza que nio presenciou
esta cena narrada. A razio de ser desta cena i a de salientaxareportabilidade dos eventos. A seqfiincia f-g a estranha. Temos o resultado da agio em g 'Os policiais nio deixaram ele passar', mas
nio temos a agio - a tentativa de passar. Em i temos a repetigio
da agio complicadora em h e por isso podemos considerar esta repetigio como um recurso avaliativo. Em j temos novamente uma orientambfim
tagio encaixada na ag5o complicadora 'chorando' que aqui
tem uma fungio avaliativa pois contribui para o ponto de vista da
histOria. Em k continuamos com a agio complicadora que vem com a
avaliagio encaixada. Aqui temos 0 climax da histOria, a razio de
ser desta segunda narrativa - a avaliagio que o filho faz da mie.
Vemos aqui muitos elementos avaliativos - repetigio 'mae, a senhora a rica' e superlativo 'a senhora é a mulher macs feliz do mundos' Em n temos a agio complicadora dramatizada e em a tambfim.Aqui
ela tem uma fungi° avaliativa importante pois esti identificando 0
filho de D. Elza como o Presidents da Associagio dos Moradores da
vila, posigio de muito respeito na comunidade. E vemos que Arnaldo
acabou de avaliar o papal de sua mie. Em o e p temos novamente a
agio complicadora dramatizada. De q a t temos uma aerie de oraq5es
coordenadas que fazem parte da soca() complicadora e que tambfim tem
uma fungio avaliativa tranamitida pals repetigio do comportamento
do Papa com a narradora a seu filho. Em n temos a agio complicadora novamente dramatizada tendo uma fungio avaliativa muito
importante pots faz da narradora a seu filho representantes do
povo
brasileiro. A agio complicadora continua ate aa. A narrativa termina com uma secio de avallagie. Em bb e cc temos uma agio avaliativa e repetigio. Em dd temos uma avaliagio encaixada que expressa novamente o ponto de vista da narradora, a sua emogio pela visita do Papa a sua casa. Ela considers a visits um milagre. Podemos resumir na tabela abaixo os recursos avaliativos usados
pela
narradora nesta narrativa:
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Tabela 3 - Estrutura e Tipo de Avaliag5o

Crientag5o
Cant:alio**
AvaliagiO
Total

Avaliagio Avaliagio Agio Inten- Compa- Cm-- Expli- Cu- ToExterna Encaizada Ava- sifica rati- rela catitros tal
lia- tiva va
tivos vos
2
2
4
8
5
1
3
17
1
2
2
5
2
5
26
9
2
7
1

Proporcionalmente ao waxier° de oragOes das narrativas
(ver
Tabela 1), hi a mesma quantidade de recursos avaliativos nas duas
narrativas. S g que na narrativa 2 aparece mais com a
avaliagio
(51%) e na narrativa 3, a avaliagio aparece mais com a complicaggo
(65%) pois a avaliaggo comp estrutura primiria nesta narrativa
g
a
insignificante. Assim nesta narrativa nio se pode compreender
aggo estruturalmente isolada da avaliaggo ji que a avaliagio
primordial para a organizacio da agio, dando-lhe sentido e unidade
atravgs de toda a narrativa. Nestas narrativas o recurso mais utia
lizado foi o da avaliagio encaixada,recurso este que garante
continuidade da agio e dramatiza-a.

2. Consideraciies Finals
As narrativas 2 e 3 sio narrativas de experiincia pessoal
e
segundo Labov e Waletzky (1967) e Labov (1972) g nestas narrativas que ocorrem segiies de avaliag go. Segundo ales, o desencadeamento da atividade narrativa 6 a resposta a um estimulo exterior que
nio se encontra presente na narrativa de experi gncia viciria. Eu
gostaria de argumentar que a a avaliagio deve ser relacionada ao
fato narrado. Quando este for significativo para o narrador - seja
ele protagonista ou testemunha do mesmo - vai haver uma avaliaggo.
As narrativas 4 e 5, ambas de experi gncia viciria, relatam brigas.
Na narrativa 4, a narradora conta uma briga entre o seu marido
e
sua Jima. No final ficamos sabendo que nem testemunha ela foi da
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briga - estava dormindo! Mesmo assim, temos virios tipos de
avaliaggo nesta narrativa. A narrativa comega com a segio de orientag go em a, seguida pela aggo complicadora com o encaixamento de uma
orientag go que tem fung go avaliativa em b. Aqui o recurso avaliativo s go as explicativas. Recurso este que n go apareceu nas narrativas de experi gncia pessoal analisadas e que tambem s go raras nas
narrativas apresentadas por Labov (1972). A segli g ncia c-g 5
uma
aqui
seg go de orientac go e avaliac go ao mesmo tempo, pois temos
claramente o ponto de vista da narradora tentando definir os
papg is dos protagonistas. Nesta seqfi gncia temos repetigOes e fonologia expressiva em 'pri morrer' ambos intensificadores. Em 11-11 teexmos uma seg go de agio complicadora com uma fungio avaliativa
pressa por 'tanta' e 'voou'. Na seqtrancia k-n temos uma longa avaliagio externa. Na segancia o-a temos uma longa segio
de
aggo
complicadora sem dramatizacio mas com algumas avaliag ges expressas
por minha filha em a ou aquela confus go toda em v. A resolucgo x-s
6 a grande surpresa pars o ouvinte!
Na narrativa 5 temos o relato de uma briga que a
narradora
presenciou e tambem encontramos virios mecanismos avaliativos. A
narrativa inicia com a orientag go a-c, seguida pela sinopse
da
narrativa em d-e. Em f temos uma scalp avaliativa, em 111-1 ag go complicadora e em j e subordinadas, uma longa aecio de avallaceo
em
que temos intensificadores 'tanto grito, tanto grito', e a mulher
Isto
'gritando'. Temos como segio de avaliag go ainda 1, a, o e r.
significa que apesar desta ser uma narrativa de experi gncia viciria, foi altamente avaliada. Em r a narradora deixa entendido que
o simples ver a cena poderia comprometg-la. Teria que servir
de
testemunha para a policia mais tarde.
Nestas narrativas temos avaliag go mas nio temos
avaliagOes
encaixadas que dramatizam a aggo. Vemos que n go hi economia narrativa e os fates se repetem ou ficam confuses. Mas sem drivida alguma n5o podemos dizer que no hi avaliagio em narrativas de experifincia viciria!
0 estudo da avaliagio foi uma das grandes contribuigOes
que
Labov e Waletsky (1967) e Labov (1972) deram ao estudo da narrativa, mas g necessfirio que este tOpico ainda seja mais explorado,pois
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decidir o que g avaliag go ou ngo ainda fica muito a crit g rio
do
analista. Como a definigao fundamental da avaliagao deve ser
semintica - qualquer elemento que indique o valor de certos eventos
em relagao ao ponto de vista da histOria ou que d g •elay° de alguser
ma forma ao narrador, aos protagonistas e a situagao, pode
considerado como elemento avaliativo - a decis go do que a avaliacao dependera da cultura do analista, de sua experiencia de vida,
sera portanto, muitas vezes uma decisao intuitiva.

Notas
'Todas as narrativas mencionadas no texto estao em anexo. Sias; foram colhidas segundo a metodologia sociolingdistica de entrevistas (Labov, 1972a). As narrativas 1 e 4 foram colhidas por Domingos Morey e as demais por mim.
2 0$ trabalhos de Schiffrin (1981), Corvalan (1983) e Morey (1986)
trazem contribuigOes importantes sobre o tempo na narrativa.
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ANEXO
NARRATIVA 1
Entrevistador: Domingo' Morey
("X era. ja sentiu alguma vez perigo de vida... a morte por perto?")
a Si uma vez. No carro. Ni?
Aquele carro que eu fui em cima. 3 SINOPSE
) AVALIA0g0
b Ng ? Credo! Ate di pr g rir.
c Nio. Eu vinha passando l g na...
d
At 0 nome daquela rua. Mau Deus: Pera al.
Aquela rua dos servidores, aquela rua ali, agora,
que eu nao eel diner... Para al!
ORIENTA0X0
e AI, aquela rua que all dos servidores,
que tem aquela bombe de gasolina agora,
que a gente antra ali. Aquela rua ali.
f Vinha passando ali.
g Tinha dois carros.
h Ai uma senhora veio no fuca.
i AI mandou eu parar.
j
Al eu parei.
k Parei.
AcKo COMPLICADORA
1 Atravessar a rua.
m Parei.
it
Ela garrou,
o mandou eu passar.
p Quando eu passei,
ela botou o carro em clue.
g Agora eu nao sei,
AVALIACÃO
se foi um milagre,
ou foi devoslo que eu tenho,
a fg que eu tenho em muitas coisas
que an quando ela veio com o carte,
r
REsougAo
eu pulei
e fiquei sentada na frente do carro, ali.
Quando eu dei Cont. de mim,
t
AVALIACK0
eu 'tava sentada em time.
u Poi so. A inica cols*,
que aconteceu na minha vida. N g ? Mais nada.] CODA
NARRATIVA 2
Entrevistadora: Solange Lira
a At na hora
que o Papa chegou
0 pessoal tava tudo na avenida, ni?
Tudo na avenida, tudo aqui.

ORIENTACIO

110

b

0 pessoal cantando
tiraram muito negOcio de samba - Ave Maria do Morro. PRIENTACAO
Poi muito bacana: jAVALIA910

Entao at quando foi nove horas, oito e meia, oito e meia
at entao come;ou a tocar o sin°.
f 0 sine tocand°, tocando
e os microfonus anunciando.
Os microfones, tinha at perto do hotel Nacional de um lado
e de outro.
i Foi maravilhouo!
j AI ele chegou..

ORIENTA910

AVALIACAO
Ack COMPLICADORA

k lava eu, uma colega e um senhor de Caxias. ORIENTACK0
1 AI fomos ficat bem aqui na porta
pra gents jogar umas p g talas de rose nele. ]ACAO COMPLICADORA
Eu tava assim bem com ow, tacha cheia de p gtalas de rose
pra jogar nelo, ng ?

ORIENTACX0
AVALIACAO

it E quando ele vinha descendo
parecia
que era Deus
que vinha descend° do Ce.u.
Menina aquela lindeza!
p AI eu disse:
- Meu Deus! Pei eterno vem descendo!

AVALIAGAO

AI eu fiquei hem encostada assim no portgo.
Al quando
eu peguei assim as flores,
Ai o Cardeal falou assim:
- Pode parer
que ele vai visitar sue case.
s AI eu fiquei em pg.

Ar,Xo COMPLICADORA

Ngo sei

como foi
que eu fiquei.
qua quando eu olhei
j g is entrando aqui.

AVALIAC,A0

1

AI entrou aqui,
x At foi l g no quarto,
z Poi na cozinha,
as levantou a cortina do banheiro.
bb Perguntou tanta coisa!
cc

dd

ACAO COMPLICADORA

I AvALIkao

Perguntou
de que eu vivia
quantas pessoas tinha.
AI eu disse:
- Vivo tom uma pouca, ume pequena pensao
que o meu marido deixou.
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Aclo COMPLICADORA

ee - E da
pra viver?
ff AT eu disse:
Com a ajuda de Deus di, ne?
Nene filhos me ajudam
e eu you vivendo assim.
gg AI perguntou
se eu tinha descendencia corn polones.
hh AT eu disse assim:
- Nio senhor. Sou brasileira.
ii At ele saiu.
jj AT eu fiquei tremendo.
kk Parecia
que eu tinha tornado anestesia, sabe?
11 Ah, chorave.
mm Eu queria descer atria dele.
no A policia nao deiaou.
oo At me agarraram,
pp me.deram ague corn aciicar:
cm - Nao. A senhora nao vai nao
qua a senhora passe mal.

ggKo COM?LICADORA

AVALIACK0

1
ACiO COMPLICADORA

NARRATIVA 3
Entrevistadora: Solange Lira
a Depois quando ele tava aqui
ORIENTACIO
quando ele entrou
meu filho foi chegando
AgIo COMPLICADORA
b que ele estava na seguranca, nil ORIENT/40 ENCAIXADA
c AI foi entrando,
Disse assim:
Cade sus Sentidade?
At disseram:
Entrou naquela case.
f Ele foi disse assim:
- Aquela case e de minha :nee:
Os policia(is) nao deixaram
ele passer
AT ele passou por debaixo dos poltcia(is), no corrimao.
i Ele passou por baixo
j e entrou na case
chorando.
k Disse assim:
Mee, wee! A senhora a rice!
A senhora e a mulher mail feliz do mundo:
A senhora a rica, sae:
1 Al e1e pegou, botou a mao na minha cabega, na cabega do meu filho.
ts AI ele disse assim:
Como e seu nose?
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AcXo com-

PLICADORA

n
o
p
q
r
s

t
u

V

x
a
as
bb
cc
dd

Arnaldo disse assim:
- Eu sou Arnaldo Vieira da Silva.
Eu sou Presidente da Associacio dos Moradores da Vila.
AI ele pegou, ai disse assim:
- Quantos irmaos vote tem?
AT disse assim:
- Tenho tree, tees comigo.
AI ele botou as dues maos assim na minha cabega, na cabega dele.
Al depois beijou a minha testa,
beijou a taste dele,
Botou a cabega dale no meu ombro.
AI disse:
- Olha. Esse brace
que eu estou dando em vanes
e pra todos os brasileiros.
AI saiu.
Ovando ele saiu at
as alines atria.
AT eu fui li no portao.
De la ele foi embora.
Mas eu chorava,
eu chorava,
Eu dizia assim:
AVALIAC,X0
- Meu Deus'. 0 Papa na minha case.
Meu Deus e milagre de Jesus!

AcAO COM-

PLICADORA

NARRATIVA 4
Entrevistadora: Solange Lira
a
b

c
d
f

i

j
k
1

E a testa animada, todo mundo animado. Ti bom.
ORIENTACIO
Passou sabado, domingo. Tudo bem.
Ack COM
Quase_na hors de vir embora essa filha MAi g velha minha sobrinha
que nao se di com ela de jeito nenhum,
PLICADORA
' ORIENTS*
que viva batendo nela, por cause da chupeta
ENCAIXADA
as dues comegou a brigar.
Mas a minha sobrinha sempre bate nela
e ela sempresii apanhando
e nao bate nao.
E meu marido fica pri morrer
ORIENTA
Ele ache
AVALIAcAO
que s'ela tem que apanhar
ela tem
que hater tambela.
AT meu marido ficou com tents raiva da Flivia
A910 COE'LICADORA
e vaou pri time da Flivia,
e bateu nela por causa da brigs da chupeta.
Minha irmi nio tem nada
a ver com isso.
AVALIA40
f filha dela,
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m ele bate nela
AVALIACAO
na hora qu'ele quiser.
1 problema dele, net
Minha ins; s'estorou
p e disse
qu'ele nao is bater nela, nao.
que s'ele fosse homem,
ele tinha
que bater nela primeiro.
AI comegou a briga, minha filha, da minha irma com ele.
E discute daqui,
a discute dali.
t Eu sei
que minha irma foi falou
qu'ele nio era homem.
Eu sei
qu'ele foi pri dar um soco na cara dela.
Meu cunhado se meteu, aquela confusio toda.
x Al acordei correndo,
z fui 1;
separar a briga.

ACID COMPLICADORA

NARRATIVA 5
Entrevistador: Domingos Morey
("Podia me contar comp foi a briga?")
a A briga foi dole. Irma°. Entende?
b 1 que um chegou assim,
cheio de aeconha em case,
ORIENTACIO
e o outro num queria,
que ele dormisse ali na case junto cum eles,
que ele ; criado c'uma mega, num ;2
Al comegou a brigar c'o Irma°.
Se num fosse os vizinho it tirar,
ele matava o frac:.
f Eu cheguei at a pular na rua.
JAI/ALIA*
Que a wogs deenaiou,
a velhinha que cuida dele, net
Ai ; tia do meu pai, a moga, la, net Dali de circa. ] ORIENTACIO
Al eu fui.
Ack COWPLICADORA
Cheguei na rua de camisole.
j Porque eu vi,
que tinha taut° grito, canto grito,
AVALIACAO
a mulher gritando.
que eu fui na rua
ver, corner
que que era.

ISINOPSE
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k Era iris hora da madrugada.

J ORIENTACX0

1 Quando eu cheguei ali,
a mulher 'tava desmaiada no chao. Num tem?
m AI acudiram a mulher. ]

40

COMPLICADORA

a E o rapaz todo pisado. Num tem?
o Deu ate medo

1 AVALIACX0

p AI eu corri pre dentro de case bem ligeiro.
q Me tranquei, ne?
r Quer dizer
que eu tinha visto,
porque ji viu. Ne? ]

1 AVALIACIO

AVALIACAO
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]

Al* COMPLICADORA

