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Resumo: Este trabalho busca identificar como os bordões do personagem “Karuara”
podem estar influenciando na comunicação dos brevenses, mais especificamente se
eles estão substituindo alguns cumprimentos. O objetivo é mostrar o significado dos
bordões, como eles se propagaram, e como são explorados pelas mídias,
apresentando quase sempre, humor que caracterizam e eternizam personagens, que
diante da grande influência que eles transmitem para a sociedade podem mudar a
comunicação em determinados lugares, atentando nas influências: da cultura,
identidade e língua, relacionando-os com discurso e poder de Michel Foucault.
Pretende-se, ainda apresentar quem é “karuara” e qual o contexto que se deu a
investigação. A metodologia se deu através de entrevistas em diversos lugares como:
feiras, clubes, lugares de circulação de pessoas de idades diversas. Os resultados
obtidos mostraram que os bordões do “karuara” já fazem parte da comunicação dos
brevenses, e estão substituindo alguns cumprimentos pelo menos nos contextos
investigados, sendo usados como formas de comunicação entre os membros da
comunidade. Este estudo se apresenta como levantamento preliminar da relação
entre língua, identidade e cultura, sendo necessário que outros contextos sejam
explorados. Na conclusão, mostra que os bordões são formas de linguagens e nos
mostraram que podem influenciar a comunicação de pessoas, nos locais investigados
os bordões do “Karuara” estão presentes praticamente no linguajar das pessoas
entrevistadas e servem para designar pessoas, estabelecendo comunicação.
Palavras chaves: Bordões; Karuara; Cumprimentos; Discurso; Comunicação.

1 - INTRODUÇÃO
Desde o período pré-histórico o ser humano busca se comunicar com
seu próximo, tenta de várias formas dialogar, seja através das pinturas, dos
sons, gestos ou com palavras; entendemos essas formas de se expressar
como linguagem, que busca a comunicação entre pessoas para atingir
interação entre as partes que dialogam. E os bordões, pode-se afirmar, são
uma forma de linguagem na qual emissor e receptador se expressam
desenvolvendo comunicação entre as partes envolvidas neste processo.
Muitos são de extrema criatividade, e aí pode estar um dos
fatores para caírem no gosto do povo. Mas nada seriam sem
a interpretação daqueles que os pronunciam, o que, muitas
vezes, traz fama ao ator/personagem... Não exigem muito
raciocínio para compreensão, são facilmente memorizados por
seus ouvintes e por isso mesmo, são expressões passageiras,
com pouca durabilidade na sociedade. (REIS, 2011 p.15).
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Com os avanços e estudos sobre a linguagem e a necessidade da
pessoa se comunicar de forma rápida e objetiva sugiram várias ferramentas
para se concretizar uma comunicação. Nos dias atuais os bordões
caracterizam uma forma simples de conhecer seu próximo, porque na maioria
das vezes vem com características peculiares que seus falantes usam, seja
para chamar atenção, para convite ou para vender seus produtos; pode-se
dizer que os bordões são frases comprimidas, simples que expressão
significados.
Os bordões trazem carga de humor, marcam personagens
historicamente e se eternizam na linguagem popular.
Vulgarmente, supõe-se que um bordão seja apenas
característica típica de um determinado personagem. Mas, na
verdade, constitui uma forma de conhecimento do homem,
das lutas e cultura de um povo. (REIS, 2011 p.15).

Este trabalho busca identificar de que forma os bordões do karuara
podem estar influenciando nas comunicações entre as pessoas da cidade
Breves, e qual a relação desse discurso de comunicação com a língua e
identidade dessa sociedade. A justificativa está na importância de identificar
o porquê que os bordões substituíram certos cumprimentos no decorrer do
tempo na sociedade brevense.
Os bordões são apresentados na mídia como forma de
caracterizar determinados personagens, sejam eles reais ou
fictícios. No Brasil, os bordões eram comumente utilizados por
radialistas, na chamada Era de Ouro do rádio, os quais eram
apropriados pelos ouvintes e auxiliavam na familiarização com
os apresentadores. Com o advento da televisão, nas
telenovelas os bordões eram (e são) utilizados para identificar
personagens e torná-los populares. (CARACCIOLO, PENNER,
FILHO. 2001. p.2).

Os bordões são bastante explorados pelas mídias, apresentam quase
sempre humor, caracterizam e eternizam personagens, que diante da grande
influência que eles transmitem para a sociedade podem mudar a comunicação
em determinados lugares; tiveram ênfase em programas de rádios,
possibilitando que seus locutores e narradores fossem identificados por
simples bordões.
Com a chegada da televisão, ele criou força, pois até então o rádio
apenas falava o bordão, não víamos, e ela proporcionou uma onda de
aceitação e difusão dos bordões como: “cala boca, Magda” do programa Sai
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de baixo, “não contavam com a minha astucia”, do Chapolim colorado, e
“ninguém tem paciência comigo”, do Chaves.
Ainda seguindo esta linha midiática, temos: Memes e as figurinhas de
whatsapp que proporcionam os bordões dos personagens e suas imagens na
comunicação, dialogando de maneira fácil e rápida e ajudando a caracterizar
e expressar a identidade de um indivíduo ou grupo; a repetição é forma de
fazer com que os bordões entrem nesse “rol comunicativo”.
Um dos principais recursos utilizados para tal objetivo é a
repetição de informações, de ideias, de palavras e de imagens.
Entram em cena os bordões: a definição para o termo se
resume a uma palavra ou frase que é comumente repetida.
Também se pode definir bordão como “lugar comum”, ou seja,
um símbolo que carrega em si características comuns para um
determinado grupo de pessoas, caracterizando-se como uma
forma de expressar a identidade de um determinado indivíduo
ou grupo. (CARACCIOLO, PENNER, FILHO. 2001. p.2).

2 - OBJETIVOS:
Objetivo geral:
•

Identificar se os bordões do “karuara“ estão influenciando na
comunicação dos brevenses e se eles estão substituindo alguns
cumprimentos.

Objetivos específicos:
•

Identificar o motivo pelo qual as pessoas preferem usar os bordões a
usar os cumprimentos.

•

Mostrar a relação de discurso, língua, cultura e identidade na
sociedade brevense.

•

Relacionar discurso, bordões e o poder que eles exercem.

3 - JUSTIFICATIVA:
Os cumprimentos antigamente eram considerados uma forma de
respeito e educação, e basicamente eram de linguagem formal; com o
surgimento

do

sistema

midiático

e

a

necessidade

das pessoas

se

comunicarem de forma rápida e clara surgiram os bordões, que são de
linguagem coloquial, mas exercem um papel fundamental no ato dos
indivíduos se comunicarem.
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Este trabalho busca trazer à tona como eles podem está substituindo
os cumprimentos no município de Breves, como está sendo a comunicação
das pessoas neste momento, como os bordões, principalmente do “karuara”,
interverem na linguagem deste município.

4 - REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 Cultura: identidade e cultura; língua cultura
A cultura, por ser uma forma das pessoas se expressarem, está
presente em todo território brasileiro e na sociedade brevense não é
diferente; ela possui vasta cultura, inclusive no que tange a língua, incluindose aí os bordões, usados para se comunicar como forma de cumprimentos.
Os bordões se caracterizam por uma linguagem coloquial, popular, carregada
de humor.
Cultura e identidade são pertinentes, pois cultura não só é um
produto da vivência dos homens, é também um processo
dessa produção. E identidade é constituída sempre em uma
certa relação com o onde o homem está situado nessa relação
o homem se define. As condições de existência do homem são
aquilo através do qual ele se constitui. Então, o homem se dá
sempre por perspectivas e ou delimitações. (NETTO, RAMOS.
2000.p.1).

Os bordões provocam interações que os envolvidos desenvolvem na
relação entre cultura, língua e identidades. Segundo Netto e Ramos, “as
identidades se produzem pelas interações do organismo, da consciência
individual e da estrutura social, das quais emergem as identidades individuais
e os tipos de identidade ou identidades tipificadas”. (2000, p. 03)

4.2 O poder do discurso relacionado com os bordões
Os bordões são considerados discursos, por meio dos quais seus
falantes buscam se comunicar de forma rápida e objetiva, com vistas a
estabelecer o “poder” sobre seus receptadores, ou melhor, se apoderar
através da linguagem, estabelecendo ligação, atenção e comunicação.
Segundo Foucault, “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas
ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder
do qual nos queremos apoderar“ (FOUCAULT, 1970).
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Os bordões estão presentes em todos os setores da sociedade, mas
predominam em lugares populares como feira, clubes, estádios e etc...; as
pessoas ainda têm receios de citá-los em lugares que requerem formalidades,
pois são de linguagem coloquial, fugindo da norma padrão; isso vai ao
encontro do “sistema de exclusão” que, segundo, Foucault, 1970.
Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo,
procedimentos de exclusão. O mais evidente, mais familiar
também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito
de dizer tudo, que não pode falar de tudo em qualquer
circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de
qualquer coisa. (FOUCAULT, 1970.p.9).

A forma do ser humano de comunica-se está mudando, mas o
principal objetivo não, que é buscar sempre o “poder” sobre seu próximo,
nem

que

seja

para

obter

uma

simples,

comunicação,

atenção

ou

simplesmente interação através da linguagem.

5 - O KARUARA
Raimundo da Costa Barbosa (o karuara) é um cidadão brevense,
ferreiro de profissão, considerado figura popular e folclórica do município de
Breves; no carnaval desfila na comissão de frente do bloco dos “injuados”,
sempre esbanjando alegria e irreverência nas ruas que o bloco percorre;
torcedor fanático de atalaia esporte clube, como relatou, foi onde seus
bordões criaram força e se propagaram na comunicação brevense.
O apelido vem da palavra indígena Caruara que significa: Feitiço,
mau-olhado, quebranto, tremedeira nas pernas, o C foi substituído pelo K
formando então nosso Karuara, como também o nome do bloco que ele
desfila de enjoados passou a ser “injuados”. Seus bordões que circulam na
comunicação brevense são: “agora esse fraco velho não, “olha essa lindeza”,
“joga muito não, humilha”!”, “esse é um dos melhores do mundo!”.
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Figura 01: karuara e eu, no carnaval brevense.

Foto: Richely Pereira Silva

Figura 02: Figurinha de Whatsapp. Bordão do “karuara”.
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6 - CONTEXTO
Figura 03: cidade de Breves.

Fonte: http://breves.ifpa.edu.br/ultimas-noticias/98-auto-generate-from-title

Esta pesquisa foi realizada na cidade de Breves /Pará, considerada a
capital da ilha de Marajó, em locais diferentes e tiveram como foco analisar
como os bordões do karuara influenciam na comunicação dos brevenses e se
eles estão substituindo alguns cumprimentos que as pessoas usavam. Ela foi
desenvolvida no: Clube dos 50, na SEOB (Secretaria de Obras) e na UFPA
(Universidade Federal do Pará/campus Breves), e na (FMB) feira municipal
de Breves, considerados locais populares. Segue abaixo o teor das
entrevistas:

7 - METODOLOGIA
Entrevistas
Clube dos 50:
Local onde existem práticas esportivas (futebol) de pessoas de 45 a
60 anos de idade, e torcedores de todas as idades.
1° falante
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Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Fala fulano, agora esse fraco velho, não!
Pergunta: Você conhece o karuara
Resposta: Sim, é uma figura muito conhecida em Breves.
Pergunta: Por quê?
Resposta: Pois, é enjoado e tem vários bordões que caíram na boca do povo.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara, como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Era simples, um bom dia companheiro ou como vai parceiro, tudo
bem amigo.
2° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Olha que chegou, joga muito não humilha!
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, ele é frequentador daqui, todo mundo conhece ele.
Pergunta: Por quê?
Resposta: Porque ele cria bordões e se espalham na boca da galera.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Sempre era com bom dia, boa tarde parceiro, amigo.
3° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Depende da pessoa se for enjoada e papudinha igual ao karuara
chama de karuara, se não digo bom dia, boa tarde ou com algum bordão que
ela mereça.
Pergunta: Você conhece o karuara
Resposta: Sim, quem não o conhece, depois do futebol ele é atração principal.
Pergunta: Por quê?
Resposta: Porque ele é engraçado, usa de bordões para identificar pessoas.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Na maioria das vezes bom dia, como vai amigo.
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SEOB (Secretaria de Obras):
É uma secretaria vinculada a prefeitura de Breves, local onde seus
trabalhadores tem idade de 20 a 60 anos.
1° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Basicamente com um bordão.
Pergunta: Você conhece o karuara
Resposta: Sim, é uma pessoa que é conhecida por vários bordões, inclusive
utilizo vários.
Pergunta: Você pode citar alguns?
Resposta: Agora esse fraco velho não, agora esse que não humilha não!
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Basicamente com bom dia, boa tarde, boa noite, e claro com seu
nome ex; “bom dia João”.
2° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Olha que chegou, olha essa lindeza, quando é enjoado
cumprimento com o nome karuara.
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, carnaval sem o karuara não funciona e suas palavras caem
na “boca da galera”.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Era com oi, tudo bem, bom dia.
3° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Na maioria das vezes com palavras que identifiquem.
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, seus bordões são como “músicas chicletes”, servem para
cumprimentar alguém ou identificar. Como ex: “olha essa lindeza”.
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Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Na maioria das vezes bom dia, tudo bem amigo.
UFPA (Universidade Federal do Pará / campus Breves)
Local onde seus frequentadores são docentes, discentes, técnicos e
pessoas de apoio, (seguranças, auxiliares de limpezas e motoristas).
1° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Depende se for íntimo, uso uma palavra que serve como
referência.
Pergunta: Tipo como?
Resposta: Um bordão, uma palavra.
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, ele é uma pessoa folclórica do nosso município, usa vários
bordões.
Pergunta: Você utiliza ou já utilizou algum bordão dele?
Resposta: Sim, utilizo muito “agora esse fraco velho não, aqui utilizamos
vários bordões e atribuímos aos professores.
Pergunta: Você pode me falar alguns?
Resposta: Sim, para o prof. Guilherme uso assim: “nossa que profano”, para
o prof. Celso uso “fala muito” e para Prof.ª Cintia uso “conhecimento de
mundo”.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: De forma simples oi, bom dia, boa tarde.
2° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Quase sempre com um abraço e um bordão.
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Com certeza é uma figura que tem vários bordões e é muito
popular na cidade, inclusive já utilizei vários de seus bordões.
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Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Um simples bom dia, como vai amigo.
3° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Com boa tarde, bom dia, se for um ambiente mais formal, agora
se for entre amigos e em momento de descontração utilizo bordões referentes
a eles.
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, ele é um influenciador de bordões na cidade e muito
engraçado, já utilizo bordões dele nas figurinhas de Whatsapp.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Com boa tarde, bom dia, com vai amigo.
(FMB) (Feira Municipal de Breves)
O local é frequentado por pessoas de várias idades e de diferentes
classes sociais, mais os entrevistados foram os vendedores da mesma.
1° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Quase sempre com bordão
Pergunta: Quais você mais utiliza?
Resposta: A maioria é do karuara
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, figura marcante de nossa feira.
Pergunta: Você poderia me dizer alguns de seus bordões?
Resposta: Sim, “agora esse fraco velho não, joga muito não humilha”!
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Pessoas a conhecidas cumprimento com bordão, e que não
conheço com boa tarde, bom dia.
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2° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Com brincadeiras, acompanhado de bordões.
Pergunta: Você conhece o karuara
Resposta: Quem não o conhece, “ele é muito enjoado”.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Praticamente só cumprimento com bordões
3° falante
Pergunta: Como você cumprimenta seus colegas aqui?
Resposta: Com bom dia e etc...
Pergunta: Você conhece o karuara?
Resposta: Sim, sempre falando alto com bordões que todos sabem.
Pergunta: Antes dos bordões do karuara como você cumprimentava seus
colegas?
Resposta: Com boa tarde, bom dia.

8 - RESULTADOS OBTIDOS
Diante das pesquisas e entrevistas, é inegável que os bordões já
fazem parte da comunicação dos brevenses; para saber se eles estão
substituindo alguns cumprimentos, será preciso um estudo aprofundado que
ajudará a entender esse processo comunicativo, mas nos lugares onde foram
realizadas as pesquisas é evidente que eles estão sim, substituindo
cumprimentos e os bordões do “karuara” exercem uma forte influência nesse
processo.
Os poderes do discurso relacionado com os bordões estão presentes
praticamente em todos os falantes entrevistados, pois eles utilizaram desses
discursos de comunicação para obter o “poder” sobre seus ouvintes, tanto no
aspecto linguístico, quanto no aspecto social. Esse “poder” nada mais é do
que a necessidade desses comunicar com outros indivíduos, de apoderar-se
de suas atenções, desenvolvendo assim, diálogos e consequentemente
interações, através desses modos de linguagens.
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O “karuara”, por se tratar de uma figura que já faz parte da cultura
popular do município de Breves, ajuda na propagação da identidade de seus
munícipes, que usam seus bordões em quase todos os setores da sociedade
brevense. As pesquisas relacionadas aos bordões no âmbito linguísticocultural ainda são poucas, talvez possa existir o que a sociolinguística
considera como preconceito linguístico.

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linguagem, por ser um ato de comunicação, nos mostra que o ser
humano sempre buscará maneiras de comunica-se, assim, os bordões, por
fazer parte dela, vêm estabelecer interação entre emissor e receptador, de
maneira fácil; é notório, por não está na norma padrão, acaba recebendo
certos preconceitos por quem se utilizar dessas expressões.
Os bordões nos mostraram que podem influenciar a comunicação de
pessoas; nos locais investigados os bordões do “Karuara” estão presentes
praticamente no linguajar das pessoas entrevistadas, servem para designar
pessoas, estabelecer comunicação e em alguns casos substituíram antigos
cumprimentos; neste último é preciso pesquisas aprofundadas para chegar a
um resultado, mas indicações preliminares mostram que eles estão sim
substituindo cumprimentos.
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