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Resumo 

O presente trabalho se propôs, inicialmente, a levantar 
expressões idiomáticas que fossem comuns aos falantes 
de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. No 
decorrer da execução do trabalho, no entanto, optamos 
por fazer questionários com levantamento destas 
expressões e, em seguida, um questionário voltado a 
aceitação e produção de expressões com “ade”. 
Pretende-se, assim, contribuir com a descrição 
linguística de fenômenos da fala local e oferecer uma 
possibilidade de análise de um destes fenômenos, a 
expressão “ade”. 

Introdução  

Segundo Xatara (1995), o acervo léxico de uma língua, 
muitas vezes, não oferece um acervo de unidades 
lexicais apropriadas para expressar emoções, 
sentimentos e particularidades do pensamento do 
falante. Para dar conta de expressar-se, há um esforço 
em criar combinatórias inusitadas, em busca de 
determinado efeito de sentido. Essas combinatórias 
congelam-se e difundem-se pela comunidade de 
falantes, dando origem às Expressões Idiomáticas (EIs). 
Logo, suas funções dependem de valores discursivos, 
pragmáticos e culturais. A influência de diversas 
tradições culturais – seja dos grandes centros urbanos 
do país ou do interior do Paraná – permitiu a presença 
de uma multiplicidade de vozes que, ao longo do tempo, 
constituiu a fala da região de Ponta Grossa de maneira 
bastante peculiar: “virado no guede”, “virou no que 
aquilo”, ou “entreguei os bete”,  EIs citadas por Hein 
Leonard Bowles, na obra “Jacu Rabudo” (2009). Nosso 
objetivo, neste trabalho, foi o de mapear o 
funcionamento sintático e semântico de uma destas 
expressões: “ade” 

Material e Métodos 

A partir da leitura do livro “Jacu Rabudo” (BOWLES, 
2009), realizamos um levantamento de EIs presentes na 
região de Ponta Grossa, considerando que muitas 
expressões descritas no livro ficavam restritas a faixas 
etárias mais elevadas. Para isso, foi elaborado um 
questionário online com quatro questões abertas, 
solicitando aos participantes que citassem uma EI, qual 
seu significado, em quais contextos a utilizava e se 
conheciam a origem desta expressão. Este formulário 
contou com 60 respostas, em que a expressão ‘ade’ 
aparecia diversas vezes. Na segunda etapa, foi gerado 
um segundo formulário, que contava com 4 tríades de 
sentenças que testavam a aceitação do “ade” nas  

 
construções apresentadas, sendo 1 a nota para “muito 
provável” e 5 para “muito improvável”. Obtivemos 103 
respostas neste formulário.   

Resultados e Discussão 

Pudemos observar, a partir das respostas oferecidas no 
questionário, que “ade” tem um significado de negação 
ou mesmo de espanto diante de uma informação, e que 
tem um funcionamento sintático restrito ao VP, ou seja, 
não se relaciona a nomes, mas à sintagmas verbais não 
saturados ou encabeça subordinação. Neste sentido, 
expressões como “ade que ela casou e não me 
convidou” foram interpretadas como muito possíveis de 
serem ouvidas ou produzidas, assim como “Ade dormir 
com esse barulho”, mas sentenças como “a encomenda 
ade que não chegou” foram consideradas muito 
improváveis. Este tipo de avaliação dos falantes nos 
permite observar que o funcionamento de “ade” não se 
equipara a uma interjeição, que seria utilizada como 
sentença toda (“puxa vida”, “eita”), mas se articula 
sintaticamente privilegiando um tipo de construção: 
especialmente sem sujeito, com o verbo no infinitivo 
(como em “ade passar na prova sem estudar”, “ade 
dormir com esse barulho”) ou, ainda, que impede a 
conjugação do verbo (aceita-se “ade João dormir com 
esse barulho” mas não “ade João dormiu com esse 
barulho”.) 

Conclusão ou Conclusões 

Pudemos observar, com a realização deste trabalho, que 
os falantes da região dos campos gerais possuem um 
léxico diferenciado, que os caracteriza enquanto 
comunidade, e que o funcionamento de uma destas 
expressões, que analisamos mais detidamente, oferece 
uma grande gama de possibilidades em pesquisa. Isto 
mostra que a língua da comunidade está viva e que os 
falantes possuem um bom entendimento sobre seu 
funcionamento. 
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