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RESUMO 

 

Este trabalho dedica-se ao estudo do enfim, observando os usos linguísticos para os 

quais é recrutado e os valores morfossintáticos, semânticos e discursivo-pragmáticos 

que essa palavra pode assumir. Para isso, utilizamos o aporte teórico da Linguística 

Funcional Centrada no Uso, uma vez que nosso objetivo é descrever e sistematizar os 

usos funcionais do enfim em contextos reais. Em incursões nas gramáticas tradicionais e 

dicionários, foi possível verificar que o enfim é, basicamente, referido como advérbio de 

tempo (HOUAISS, 2015). No entanto, alguns autores abordam o enfim com outros 

valores. Para esta pesquisa, utilizamos os dados de modalidade escrita de blogue 

informal, blogue coloquial tenso e revistas formais, procurando contrastar o nível de 

monitoramento dos usos linguísticos presentes nesses corpora, com o objetivo de 

flagrar os diferentes usos do enfim em situações discursivas diversas.  Esses dados são 

tratados qualitativa e quantitativamente. Nossa hipótese é a de que o enfim seja uma 

palavra polissêmica e multifuncional passando por transformação e expansão de 

significado em um continuum, que parte de a) circunstanciador temporal (relacionado a 

sua abordagem canônica de advérbio), b) passa pelo valor semântico de conector 

resumitivo-conclusivo, em que funcionaria como operador argumentativo; até chegar a 

c) marcador discursivo (TEMPO > RESUMO/CONCLUSÃO > MARCADOR 

DISCURSIVO). Os resultados revelam que o valor semântico de conector resumitivo-

conclusivo é mais produtivo em contextos de LE menos monitorada, aparecendo com 

maior frequência nos dados de blogue informal e de blogue coloquial tenso; de igual 

maneira, há grande produtividade do valor de tempo nos dados de LE mais monitorada, 

principalmente nas sequências tipológicas narrativa e expositiva, encontradas com 

maior frequência no corpus de revistas formais. As ocorrências do enfim com valor de 

marcador discursivo podem ser observadas de forma mais produtiva nos dados de 

blogue informal, apesar de apresentar frequência relativamente baixa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfim; circunstanciador temporal; conector resumitivo-

conclusivo; marcador discursivo; gramaticalização. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to the study of enfim [finally], observing the linguistic uses to which it 

is recruited and the morphosyntactic, semantic and discursive-pragmatic values that this 

word can assume. For this, we use the theoretical contribution of Functional Linguistics, 

since our objective is to describe and systematize the functional uses of enfim [finally] 

in real contexts. In incursions into traditional grammars and dictionaries, it was possible 

to verify that enfim [finally] is basically referred to as time adverb (HOUAISS, 2015). 

However, some authors approach other values. For this research, we use the written 

modality data of informal blog, colloquial tense blog and formal magazines, trying to 

contrast the level of monitoring of the linguistic uses present in these corpora, with the 

objective of catching the different uses of the enfim [finally] in different discursive 

situations. These data are treated qualitatively and quantitatively. Our hypothesis is that 

enfim [finally] is a polysemous and multifunctional word passing through 

transformation and expansion of meaning in a continuum, that starts from a) temporal 

circumstanticizer (related to its canonical approach of adverb), b) passes through the 

semantic value of summary-conclusive connector, in which it would function as an 

argumentative operator; until finally c) discourse marker (TIME > 

SUMMARY/CONCLUSION > DISCURSIVE MARKER). The results show that the 

semantic value of a summary-conclusive connector is more productive in less-

monitored WL contexts, appearing more frequently in informal blog and colloquial 

tense blog data; we found that there is a high productivity of the time value in the most 

monitored WL data, mainly in the narrative and expository typological sequences found 

more frequently in the corpus of formal magazines. The occurrences of the enfim 

[finally] with discursive marker value can be observed more productively in the 

informal blog data, although it has a relatively low frequency. 

 

KEYWORDS: Enfim [Finally]; temporal circumstanticizer; summary-conclusive 

conector; discursive marker; grammaticalization. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta dissertação insere-se no âmbito das investigações científicas desenvolvidas 

pelo Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações, com sede na Universidade 

Federal Fluminense. O objeto específico desta pesquisa é o item enfim, que apresenta, 

segundo alguns dicionários (HOUAISS, 2009) e obras tradicionais (GARCIA, 2006), o 

valor de advérbio de tempo.  Embora esse uso, de fato, seja considerado canônico na 

língua portuguesa, observamos que outros valores morfossintáticos, semânticos e 

discursivo-pragmáticos podem ser depreendidos dos usos efetivos do enfim. Essa 

constatação justifica o presente estudo. 

Apresentamos uma descrição de contextos linguísticos de uso em que o enfim 

pode assumir novos significados associados a novas funções, o que o insere em um 

continuum de expansão de usos que partem dos mais concretos (aqueles que estão mais 

diretamente associados ao mundo físico) para os mais abstratos (mais frequentemente 

recrutados para o nível textual), conforme estabelece a escala de Heine et alii (1991): 

ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE. 

Neste estudo, consideramos os aspectos morfossintáticos, semânticos e 

discursivo-pragmáticos que envolvem os usos do enfim em situações reais de uso. 

Nosso objetivo é manter foco em formas e significados que o enfim pode assumir e que 

estão associados ao ambiente linguístico, da mesma forma que levamos em conta 

fatores discursivo-pragmáticos. Segundo Rosário (2015, p. 149), esses fatores 

discursivo-pragmáticos são “as características associadas ao gênero discursivo e sua 

modalidade até as pressuposições, inferências e marcas de expectativa, que nascem no 

ambiente da comunicação real entre falante e ouvinte”. 

Uma visão holística da linguagem, que é a adotada nesta pesquisa, precisa 

considerar que a língua sempre se modifica em um contexto, o qual está relacionado 

com os domínios sociais, cognitivos e culturais em que é usada. Similarmente, 

comungamos da ideia de que as estruturas que compõem esses contextos estão a serviço 

das intenções e das metas estabelecidas pelos falantes no momento em que esses 

discursos são produzidos.  
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Afinados com essa visão de língua e linguagem, selecionamos para esta análise 

os pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), com algumas incursões na Linguística Textual. A LFCU propõe-se a investigar 

os diversos níveis linguísticos, uma vez que considera que os fatores morfossintáticos, 

semânticos e discursivo-pragmáticos são essenciais a uma pesquisa que busca 

compreender os fenômenos da língua em sua totalidade. Nesse sentido, o uso de 

pressupostos da Linguística Textual é indispensável, se considerarmos sua contribuição 

para a análise do texto. 

Para a análise, utilizamos corpora que são compostos de textos escritos obtidos 

em blogues (informais) e revistas formais extraídos da internet, com o objetivo de 

observar os usos que são instanciados em situações discursivas mais monitoradas (como 

acreditamos ser o caso das revistas) e menos monitoradas (quando se trata dos blogues 

informais). A terceira fonte de pesquisa utilizada – blogue coloquial tenso – constitui 

um nível de monitoramento mediano, se considerarmos que se trata de textos que se 

aproximam mais da norma padrão e, no entanto, estão disponíveis em um canal mais 

despojado do que as revistas, que possuem equipes de edição e revisão de textos. 

Os temas abordados nos corpora também estão associados aos diferentes níveis 

de monitoramento e, consequentemente, à maior ou menor fluidez dos usos da língua. 

Nos blogues informais, os enunciadores escrevem sobre moda, maternidade, viagens, 

intercâmbio e assuntos mais relacionados ao cotidiano, já que esse gênero textual se 

aproxima do diário. Por outro lado, tanto o blogue coloquial tenso quanto as revistas 

formais abordam temas mais “sérios”, relacionados a assuntos de importância nacional e 

internacional. 

Com base em achados provenientes de uma etapa de pesquisa anterior, cujos 

resultados estão no trabalho ‘A multifuncionalidade do enfim’
1
, a partir de corpora 

diferentes dos que analisamos neste trabalho, foi possível estabelecer três padrões de 

uso para o enfim: a) padrão I, que diz respeito ao uso canônico, ou seja, o que está 

retratado nos dicionários e nas gramáticas em geral e que se refere ao valor temporal, 

                                                           
1
 AZEVEDO, Jaqueline C. R. M. A multifuncionalidade do enfim. In: XXII Seminário Nacional e IX 

Seminário Internacional do Grupo de Estudos Discurso & Gramática. Anais... UFF: Universidade Federal 

Fluminense, 2017. Disponível em: < 

http://www.discursoegramatica.com/anais/index.php/xxii/issue/view/1/Obra%20Completa >. Acesso em 

maio de 2018. 

 



12 
 

classificado como circunstanciador temporal; b) padrão II, em que o enfim é 

responsável por estabelecer relações semânticas de resumo e conclusão entre as porções 

textuais, sendo um operador argumentativo classificado como conector resumitivo-

conclusivo; e c) padrão III, associado ao uso do enfim como marcador discursivo. 

Esses padrões podem ser ilustrados a partir dos exemplos a seguir, em que 

apresentamos um dado para exemplificar cada um deles: 

 

(1) Battisti está detido em Corumbá, onde foi preso nesta semana por 

evasão de divisas ao tentar entrar na Bolívia. O juiz federal Odilon de 

Oliveira decretou ontem sua prisão, por considerar que há indícios de 

que Battisti tentava fugir do país. O governo do presidente Michel 

Temer espera superar qualquer entrave legal e, enfim, devolver 

Battisti para a Itália, o que pode ocorrer nos próximos 

dias.  (https://istoe.com.br/governo-brasileiro-ja-tem-plano-para-

extraditar-battisti/) 

 

(2) De acordo com Etchegoyen, há uma preocupação excepcional do 

governo brasileiro com a fronteira da Venezuela com o estado de 

Roraima, em especial na cidade de Pacaraima, que já está 

“sobrecarregada”. 

“Nós temos uma perspectiva de um supersaturamento daquela região 

com todos os problemas que isso pode nos trazer. Para a região, para 

os nacionais. O Alto Comissariado das Nações Unidas já esteve por lá; 

o governo já tem planos de contingência prontos, que foram 

conduzidos pela Casa Civil. Enfim, nós estamos muito preocupados 

com essa questão humanitária”, disse. 

(https://istoe.com.br/etchegoyen-volta-a-negar-espionagem-sobre-

fachin/) 

 

(3) O Rio de Janeiro continua lindo…. para uma segunda-feira nada 

melhor que começar assim…cantarolando algo que nos lembre 

férias… ainda estou em clima das minhas. Enfim… 

Falando em férias, vim compartilhar de uma super dica para quem 

pretende viajar para a cidade maravilhosa e conhecer seus encantos, 

belezas naturais e claro, ficar nos melhores hotéis da cidade.. o site 

Hotel Rio de Janeiro está recheado de dicas dos melhores hotéis da 

cidade, e essa classificação vária para todas as categorias de hotéis, ou 

seja, O site classifica os hotéis por região geográfica (hotéis em 

Copacabana, Ipanema, outras cidades) e por categoria (desde 

albergues simples até os mais luxuosos hotéis cinco estrelas). 

(http://www.mundo-afora.com/) 

 

https://istoe.com.br/governo-brasileiro-ja-tem-plano-para-extraditar-battisti/
https://istoe.com.br/governo-brasileiro-ja-tem-plano-para-extraditar-battisti/
https://istoe.com.br/etchegoyen-volta-a-negar-espionagem-sobre-fachin/
https://istoe.com.br/etchegoyen-volta-a-negar-espionagem-sobre-fachin/
http://www.hotel-rio-de-janeiro.net/
http://www.hotel-rio-de-janeiro.net/copacabana/
http://www.hotel-rio-de-janeiro.net/ipanema/
http://www.mundo-afora.com/
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 Em se tratando do dado (1), extraído do corpus de revistas formais, temos o uso 

do enfim com valor de circunstanciador temporal, ou seja, um uso similar ao de um 

advérbio de tempo. Nesse exemplar, podemos observar que há a narrativa de um evento 

que envolve a prisão do ex-terrorista e escritor italiano Cesare Battisti, quando foi 

flagrado tentando entrar na Bolívia. Em seguida, o enunciador comenta que o governo 

brasileiro encontra-se mobilizado para extraditar Battisti para a Itália nos dias seguintes. 

No último trecho de (1), temos o uso do enfim com a função de revelar a expectativa do 

autor com relação ao desfecho da situação narrada. É possível perceber que esse 

desenlace é aguardado e que a espera apresenta-se demasiadamente morosa.  

 Devemos destacar que, no trecho em destaque no dado (1), temos um ambiente 

linguístico favorável para a apresentação do padrão I, uma vez que estamos diante de 

um texto predominantemente narrativo, em que os eventos obedecem a uma sucessão 

temporal no mundo físico, que é relatada no texto de forma icônica. 

 No que diz respeito ao dado (2), temos a exposição das dificuldades que algumas 

cidades brasileiras podem sofrer com a imigração desenfreada de venezuelanos, 

chegando, principalmente, pela fronteira que há entre Venezuela e Roraima. A notícia, 

veiculada pela revista, apresenta também as considerações de Etchegoyen com relação 

ao fato. É exatamente nessa declaração que temos o uso do enfim introduzindo uma 

porção textual com caráter resumitivo-conclusivo. De fato, a fala do Ministro-Chefe do 

Gabinete de Segurança Institucional é introduzida por um operador argumentativo que, 

no texto, funciona como um conector resumitivo-conclusivo. Ao mesmo tempo em que 

há um resumo da questão, há também uma conclusão acerca do que é assertado. 

 No dado (3), extraído do corpus de blogues informais, observamos que o 

enunciador produz o conteúdo expresso no primeiro parágrafo com o trecho de uma 

música, que mantém relação com o assunto que será abordado ao longo do texto. No 

entanto, o que é interessante destacar é o fato de essa primeira porção textual ser 

finalizada com a palavra enfim. Nesse contexto, não é possível recuperar o sentido que o 

enfim apresenta no texto, revelando que sua utilização está muito mais voltada para a 

situação discursiva, inserida no nível pragmático. O enfim, nesse caso, opera na 

superfície textual, funcionando como um marcador discursivo, caracterizando o padrão 

III, muito mais comum em textos informais e de natureza oral. 
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 As ocorrências (1), (2) e (3) ilustram o objeto de análise da presente pesquisa em 

suas distintas manifestações e compõem, respectivamente, os padrões I, II e III, que 

serão mais bem detalhados nos capítulos seguintes deste trabalho. 

A hipótese principal deste trabalho aponta para o fato de o enfim estar passando 

por um processo de gramaticalização (BYBEE, 2015). Sua classificação canônica de 

circunstanciador temporal, apontado pelos dicionários e por algumas gramáticas 

tradicionais sob o rótulo de “advérbio de tempo”, está se expandindo para instanciar 

valor sintático-semântico de conector resumitivo-conclusivo. Defendemos também que 

o enfim é recrutado para desempenhar funções ainda mais gramaticais, com feições 

fortemente pragmáticas. Por esse motivo, qualquer tentativa de categorização do termo, 

baseada somente no que apresentam as gramáticas normativas, poderá ser improdutiva, 

se confrontada com dados reais de língua em uso. Assim, é necessário que haja maior 

acurácia no que se refere à sua caracterização e usos.  

Em consonância com a hipótese levantada, nosso objetivo primeiro consiste em 

descrever os ambientes linguísticos em que se apresentam os três padrões estabelecidos 

para os usos do enfim. Nesse sentido, investigamos as posições que o enfim costuma 

ocupar nos períodos e as relações que essas posições podem manter com as funções que 

ele exerce. Além disso, consideramos também as sequências tipológicas que 

predominam em cada padrão de uso, observando os tempos e modos verbais que se 

apresentam nesses contextos e a questão da modalização presente em algumas situações 

em que o enunciador utiliza o enfim para revelar sua expectativa com relação aos 

eventos relatados. 

Após essas breves considerações iniciais, com o objetivo de apresentar o objeto 

de pesquisa, a hipótese central do trabalho e nossos objetivos, passamos a uma rápida 

síntese de cada capítulo que compõe esta dissertação. 

No capítulo 2, apresentamos uma revisão das categorias que mantêm relação 

com o enfim. Primeiramente abordamos a origem etimológica do termo, com o objetivo 

de conhecermos a raiz do item. Em seguida, comentamos algumas características da 

classe gramatical dos advérbios, já que, a priori, o enfim é classificado como advérbio 

de tempo em várias gramáticas tradicionais e dicionários. Nesse capítulo, discutimos, 

também, a função dos operadores argumentativos e dos marcadores discursivos.  
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Ainda no capítulo 2, fazemos uma breve exposição sobre a sequenciação 

retroativo-propulsora, que se relaciona com a capacidade que o enfim tem de se referir 

a porções anteriores do texto, estabelecendo conexões destas com as porções seguintes. 

Nesse movimento de retroação e propulsão, realiza-se a coesão textual. Também 

abordamos brevemente os encapsuladores anafóricos, que mantêm características 

semelhantes às que são apresentadas pelo enfim, uma vez que possuem a capacidade de 

encapsular um conjunto de informações precedentes e promover a progressão temática 

do discurso.  

No capítulo 3, apresentamos uma breve trajetória da LFCU e alguns conceitos 

básicos que se relacionam a essa teoria linguística, buscando fundamentar seu uso em 

nossa pesquisa. Além disso, apontamos algumas considerações acerca da 

gramaticalização, com uma breve exposição a respeito da abstratização que acompanha 

esse processo de mudança. Por último, nesse capítulo, apresentamos algumas 

considerações sobre as fases da Linguística Textual, elucidando as contribuições de 

cada uma delas para os estudos linguísticos, e explanamos alguns elementos que são 

caros para a nossa pesquisa, como a apreciação do contexto. 

O capítulo 4 é dedicado à apresentação dos procedimentos metodológicos que 

norteiam esta dissertação. Nesse capítulo, descrevemos a caracterização dos corpora e 

justificamos a escolha, definimos as funções do enfim encontradas nos corpora 

analisados, estabelecendo padrões, e discutimos alguns dados que sustentam essas 

definições. Além disso, apresentamos alguns critérios de análise. 

No capítulo 5, exibimos a análise dos dados, com a abordagem dos três valores 

do enfim encontrados ao longo da pesquisa, a saber: padrão I (valor de circunstanciador 

temporal), padrão II (valor de conector resumitivo-conclusivo) e padrão III (valor de 

marcador discursivo). Por meio desses valores, o enfim cumpre a função de estruturar o 

discurso de forma multifuncional. Esse capítulo dedica-se à análise de dados reais de 

língua portuguesa, de modo a atestar nossas hipóteses e atingir os objetivos propostos.  

O capítulo 6 reúne as considerações finais a respeito da descrição dos ambientes 

linguísticos que o enfim se instancia. Essas considerações são balizadas na análise de 

dados e na aplicação dos pressupostos teóricos adotados para esta dissertação. 

Apresentamos, nesse capítulo, a síntese dos resultados obtidos na investigação e 

lançamos mão de aspectos do enfim e do processo de transformação e extensão de 
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significados pelo qual ele está passando, que, futuramente, podem constituir temas 

centrais de outros estudos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar uma revisão das categorias 

que mantêm relação com o item enfim. Para isso, está dividido em cinco seções.  

Na seção 1, abordamos a origem etimológica do enfim, procurando identificar a 

origem dos vocábulos que o compõem. Na seção 2, comentamos algumas definições da 

classe gramatical dos advérbios, já que o enfim é tradicionalmente classificado como 

advérbio de tempo em várias gramáticas tradicionais e dicionários. Na seção 3, 

discutimos a função coesiva que esse elemento pode desempenhar, o que permite 

categorizá-lo como operador argumentativo com função resumitivo-conclusiva. Na 

seção 4, exploramos a função de marcador discursivo, que também pode ser 

desempenhada por enfim, levando em conta sua propriedade sequenciadora.  

Finalmente, fazemos uma breve exposição sobre a sequenciação retroativo-

propulsora, que se relaciona com a capacidade que o enfim tem de se referir a porções 

anteriores do texto, estabelecendo conexões destas com as porções seguintes para 

realizar a coesão textual. Também nessa seção fazemos referência aos encapsuladores 

anafóricos, que mantêm características semelhantes às que são apresentadas pelo enfim, 

uma vez que possuem a capacidade de encapsular um conjunto de informações 

precedentes e promover a progressão temática do discurso.  

 

 

2.1.  Origem etimológica 

 

Etimologicamente, a partícula enfim provém da locução latina in fine e teria 

dado origem ao advérbio afinal que, segundo Bueno (1986), estaria associado a finis 

(indicador de limite final). No dicionário Houaiss (2009, p. 757), encontramos a 

etimologia da palavra enfim como “preposição em + substantivo fim”. A partir daí, 

procuramos os significados das palavras separadamente: 

 

em- pref. do pref. lat. in-, ver 
1
EN- (HOUAISS, 2009, p. 731) 

1
en- pref. do pref. lat. in- ‘sobre; superposição; aproximação; 

transformação’; de larga expressão no port., com as ideias de: 1) 

movimento para dentro: embarcar, engaiolar; 2) aproximação: 
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encostar; 3) transformação: empobrecer, endurecer (HOUAISS, 2009, 

p. 744) 

fim s.m. (sXIII) (...) por f. 1 ao cabo de grande esforço ou tempo; 

finalmente <por f., passei na prova> 2 por último <por f. vieram os 

pajens> 3 us., num discurso oral ou escrito, para introduzir um último 

tópico; finalmente <por f. tratemos dos salários> (...) ETIM lat. 

finis,is (masc. e fem.) ‘limite, território, meta, morte, definição 

etc.’(...) (HOUAISS, 2009, p. 897) 

 

Já em Houaiss (2015, p. 378), podemos encontrar as seguintes informações para 

o enfim: “adv. por fim, finalmente <e., sós><até que e. você trouxe os livros>”. A obra 

associa o objeto de nossa pesquisa (enfim) às expressões por fim e finalmente, tomadas 

como equivalentes. 

Levando em consideração Houaiss (2009) e Houaiss (2015), temos uma primeira 

acepção do termo associada a advérbio de tempo, que coincide com o tratamento dado 

ao enfim pelas gramáticas tradicionais (como veremos adiante).  

Em Houaiss (2009), na apresentação de um dos elementos que compõem o item 

em investigação, identificamos uma associação entre o enfim e o por fim. Vale destacar 

que por fim assume a função de introduzir tópico final em discursos orais e escritos, 

aproximando-o da função desempenhada pelos operadores argumentativos.  

Além disso, observamos a ideia de sequência temporal sob dois ângulos 

diferentes: de um lado, temos o por fim atuando como um elemento de ordenação 

textual (por fim, vieram os pajens); por outro lado, temos esse mesmo enfoque temporal 

carregado de subjetividade, em que o por fim poderia ser, inclusive, parafraseado por 

felizmente. Portanto, além do aspecto temporal, relacionado ao mundo factual, 

identificamos também esse valor semântico de tempo associado à expectativa do 

interlocutor, revelando subjetividade.  

Em se tratando do valor de tempo, podemos classificar o enfim como um 

circunstanciador temporal. Preferimos esse termo (em vez de “advérbio de tempo”), 

por ser um rótulo mais preciso para designar a função sintático-semântica do item. De 

fato, o conceito de “advérbio” é muito difuso e amplo, como se verá na seção seguinte 

deste trabalho. 
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2.2.  Advérbio  

 

Para tornar a investigação mais completa, procuramos definições de advérbio em 

algumas gramáticas e as apresentamos no quadro a seguir. 

 

Obra 
 

Definição e caracterização 

(CUNHA & 

CINTRA, 2001, p. 

541-542) 

O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo (...)  

A essa função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras 

formas que lhe são privativas. (...) que podem reforçar o sentido de a) 

um adjetivo; b) de um advérbio. Saliente-se ainda que alguns 

advérbios aparecem, não raro, modificando toda a oração. 

 

(NEVES, 2011, 

p.234-235) 

Do ponto de vista morfológico, o advérbio é uma palavra invariável. 

De um ponto de vista sintático ou relacional, o advérbio é uma palavra 

periférica, isto é, ele funciona como satélite de um núcleo. (...) atua nas 

diversas camadas do enunciado. 

a) O advérbio é periférico de um sintagma, incidindo sobre o seu 

núcleo (um constituinte), que, conforme a subclasse do advérbio que 

esteja em questão, pode ser: um verbo, um adjetivo (ou sintagma com 

valor de adjetivo), um advérbio (ou sintagma com valor adverbial), um 

numeral (quase 1500 habitantes), um substantivo (portas à direita) ou 

conjunção embora (muito embora) 

b) O advérbio é periférico em um enunciado, incidindo sobre a 

oração, ou proposição: Provavelmente você gostará da resposta. / 

Realmente, sentia fome. 

 

(AZEREDO, 2014, 

p.192-193) 

O advérbio é a mais heterogênea das classes de palavras. Suas 

características típicas, além da invariabilidade formal, são a função 

modificadora e a mobilidade posicional em relação ao termo que ele 

modifica. Existem várias subclasses semânticas e sintáticas de 

advérbio. A maioria delas, porém, emprega-se para localizar no tempo 

ou no espaço os objetos a que fazemos referência nos nossos 

discursos. 

 

(BECHARA, 2015, 

p.302) 

Advérbio é a expressão modificadora que, por si só denota uma 

circunstância (de lugar, tempo, modo, intensidade, condição, etc) e 

desempenha na oração a função de adjunto adverbial. (...). O advérbio 

é constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e se 

refere geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de um grupo de nominal 

unitário, a um adjetivo e a um advérbio (como intensificador), ou a 

uma declaração inteira. 
 

Quadro 1 – Definições e caracterizações do advérbio 

 

Com base nas definições apresentadas pelos autores, vemos algumas 

divergências, mas também podemos perceber que há algumas características comuns 

com relação à categoria de advérbio. Dentre elas, destacamos a propriedade de 

modificar outras classes de palavras ou, até mesmo, atuar em várias camadas dos 

enunciados. Essa peculiaridade pode ser observada no dado (4) a seguir. 
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(4) A Venezuela, enfim, comunicou nesta segunda-feira que as 

eleições parlamentares serão realizadas no dia 6 de dezembro deste 

ano. (VejaOn-line – 2015/notícia)  

(4’) A Venezuela comunicou, enfim, nesta segunda-feira que as 

eleições parlamentares serão realizadas no dia 6 de dezembro deste 

ano. . (VejaOn-line – 2015/notícia) 

(4’’) A Venezuela comunicou nesta segunda-feira, enfim, que as 

eleições parlamentares serão realizadas no dia 6 de dezembro deste 

ano. . (VejaOn-line – 2015/notícia) 

(4’’’) Enfim, a Venezuela comunicou nesta segunda–feira que as 

eleições parlamentares serão realizadas no dia 6 de dezembro deste 

ano. . (VejaOn-line – 2015/notícia) 

 

Por meio do dado (4) em análise, podemos perceber que o enfim modifica 

diretamente o verbo que o sucede (“comunicou”), enfatizando a importância temporal 

dessa ação de “informar a data em que as eleições se realizarão”, destacando a demora 

da Venezuela em praticar a ação. 

Há, ainda, outra característica que possui o advérbio e que pode ser salientada a 

partir do mesmo exemplo – sua liberdade posicional. No enunciado em questão, 

podemos deslocar o advérbio enfim para outras posições na sentença sem causar grandes 

prejuízos ao valor semântico da oração. Se observarmos (4’), (4’’) e (4’’’), podemos 

perceber que, embora haja o deslocamento da partícula para lugares diferentes no 

enunciado, a informação principal pode ser compreendida nos três exemplos. Isso não 

quer dizer que podemos considerá-las sinônimas, mas podemos manter a ideia central 

preservada. 

Outra peculiaridade apresentada pelo advérbio é a sua divisão em subclasses que 

se referem às circunstâncias que ele denota. Essas circunstâncias estão diretamente 

relacionadas à ação verbal, funcionando como satélites de um núcleo, ou seja, 

acrescentando alguma informação a esse núcleo ou expandindo o seu significado. 

Ao longo da pesquisa acerca das definições do advérbio nas gramáticas, 

observamos que o enfim raramente é citado. Hipotetizamos que isso se dá em virtude de 

sua multifuncionalidade, o que faz com seja difícil enquadrá-lo em uma categoria 

apenas. Além disso, o enfim não é um advérbio prototípico, visto que muitas vezes tem 
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como escopo toda a oração. Daí mais uma razão para chamá-lo por outro rótulo, como o 

escolhido para este trabalho: circunstanciador temporal. 

Dentre as gramáticas pesquisadas, apenas Garcia (2006) e Azeredo (2014) 

mencionam enfim entre os advérbios. Assim, para localizar seu “lugar” na gramática do 

português, investigamos também seus equivalentes – finalmente e por fim – e 

encontramos algumas subclasses. De fato, ambos os advérbios fazem parte do grupo 

daqueles que denotam ideia de tempo, o que nos permite deduzir que o enfim apresenta 

o mesmo valor semântico.  

Estabelecendo uma relação entre a incursão feita em algumas gramáticas e a 

breve investigação etimológica apresentada em Houaiss (2009), percebemos que há 

elementos de convergência com relação ao tratamento do enfim com valor semântico 

temporal. O mesmo já não pode ser afirmado com relação ao seu caráter temporal 

subjetivo, visto que não encontramos menção a esse uso nas bibliografias revisadas.   

Destacamos, ainda, a questão da progressão temporal, que está diretamente 

relacionada à organização do discurso. Essa associação entre progressão temporal e 

organização discursiva revela o princípio funcional da iconicidade, ou seja, a tendência 

de expor os fatos textuais segundo a ordem em que eles acontecem no mundo factual. 

Abordamos, na próxima seção, o grupo dos operadores argumentativos, que são 

responsáveis pela manutenção dessa progressão por meio das relações conectivas que 

estabelecem entre os segmentos textuais. 

 

2.3.  Operadores Argumentativos 

 

Os operadores argumentativos compõem a gramática, mas funcionam como 

elementos relacionais que pertencem a várias classes de palavras, dentre elas, 

conjunções, advérbios e, ainda, palavras denotativas. O conceito de operador 

argumentativo costuma estar ausente das gramáticas. Vejamos como Garcia (2006, p. 

86-87, grifo nosso) aborda o enfim: 

 

  (...) os torneios sintáticos apropriados à expressão das circunstâncias 

de consequência e fim são relativamente numerosos. Mas, é óbvio, 

existe ainda o processo normal de traduzir essas ideias com 
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vocabulário próprio, com palavras que, em sentido denotativo ou 

conotativo, exprimam: 

(...) Consequência, resultado, conclusão:  

(...) partículas e locuções: pois, por isso, por consequência, portanto, 

(...), em conclusão, em suma, em resumo, enfim. 

 

De acordo com o autor, o enfim pode ser classificado como um vocábulo que 

indica conclusão, resultado ou consequência. Esse uso pode ser comprovado por meio 

do dado (5) a seguir, em que a partícula introduz uma síntese conclusiva para o que foi 

dito anteriormente. 

 

(5) “O que eu quero enfatizar no Rio é a ideia de um país que, apesar 

de ter uma quadrilha incrustada no poder assaltando sua maior 

empresa e tantos outros problemas, não é uma republiqueta das 

bananas com cucarachos mal resolvidos. Há setores que funcionam, 

inovam, entregam as coisas no prazo - enfim, um Brasil que dá certo.” 

(VejaOn-line 2015/notícia) 

 

 

No dado (5), detectamos o valor semântico de conclusão indicado por Garcia 

(2006), sinalizando que, além do valor semântico de tempo, o item enfim também 

agrega valor conclusivo ou resumitivo em alguns casos, podendo, inclusive, estabelecer 

paráfrases, tornando o texto mais inteligível. Ou seja, o enfim é utilizado para introduzir 

um segmento textual que contribui para a clareza do enunciado, reformulando porções 

discursivas que precisam ser esclarecidas ou apenas resumidas. Até mesmo a disposição 

gráfica do enfim potencializa seu uso resumitivo-conclusivo. 

Azeredo (2014, p. 288, grifo nosso), ao tratar das ‘Propriedades sintáticas dos 

sintagmas adverbiais’, cita o enfim como um “adjunto conjuntivo”:  

 

Os adjuntos conjuntivos são utilizados como recurso de coesão 

textual. Estes sintagmas pressupõem alguma porção de sentido 

precedente no discurso ou texto, em relação à qual a porção a que eles 

se unem expressa: 

a) uma conclusão, uma inferência, um resultado (portanto, pois, por isso, 

por conseguinte, em consequência); 

b) uma oposição ou ressalva (ainda assim, apesar disso...) 
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c) uma retificação ( na verdade, ou melhor...) 

d) uma confirmação (com efeito, efetivamente...) 

e) uma paráfrase ou explicitação (noutras palavras, isto é, a saber; quer 

(o) dizer, ou seja, em suma, enfim, por exemplo. 

 

 

O autor apresenta uma nova função que o enfim pode assumir no discurso, que 

difere daquelas que já mencionamos, isto é, além de apresentar características de 

advérbio e de ser definido como palavra denotadora, o enfim também pode atuar no 

discurso fazendo a conexão entre partes do texto, estabelecendo uma relação resumitiva.  

Essa proposta de Azeredo (2014) se relaciona com o que Koch (2008, p. 33) 

define como operadores argumentativos, ou seja, elementos “responsáveis pelo 

encadeamento dos enunciados, estruturando-os em texto e determinando sua orientação 

discursiva”. São visões, sem dúvida, bastante compatíveis. 

Ambos os autores apontam para a função conectora que pode ser desempenhada 

pelo enfim e concordam com a função estrutural que a construção pode estabelecer no 

discurso. Vejamos o exemplo abaixo: 

 

(6) Sinceramente, o que mais me surpreendeu e me intrigou após ler o 

texto da Camila, é que, tanto o post quanto vários dos comentários 

mencionavam as cesáreas e as dificuldades com a amamentação - ou 

seja, as pessoas que tiveram essas experiências (seja por necessidade, 

por conveniência, por vontade, enfim, as motivações são diversas 

como são as pessoas) estão se sentindo "pressionadas" de alguma 

forma, muitas se sentiram inclusive "diminuídas", daí a Camila ter 

falado em Bullying. (http://aprendiz-de-mae.blogspot.com/) 

 

Esse dado (6) ilustra uma ocorrência em que o enfim desempenha a função de 

estruturação textual. No dado, há a apresentação de uma série de elementos – 

necessidade, conveniência, vontade – e o enfim introduz um segmento final que 

funciona como um resumo, como uma reformulação reduzida daquilo que foi listado.  

Koch (1999, apud SILVA, 2015, p.87), aponta o seguinte: 

 

[...] os operadores argumentativos funcionam como elementos 

responsáveis pela coesão do texto e que, enquanto marcas linguísticas, 

http://aprendiz-de-mae.blogspot.com/
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é por intermédio deles que é possível que se estabeleçam diferentes 

tipos de relação nos textos e que, além disso, a principal função dessas 

marcas é a função de possibilitar a progressão textual. 

 

Koch (1999) considera que os operadores argumentativos têm a propriedade de 

estruturar o enunciado, estabelecendo relações entre os segmentos discursivos, com o 

objetivo de promover a progressão textual, atuando como sequenciadores ou 

encadeadores do discurso. É possível depreender, portanto, que o enfim cumpre esse 

papel em um conjunto de situações que contam com sua instanciação, como vimos em 

(5) e em (6). 

Segundo Adam (2011 apud COSTA, 2015, p.46), os conectores entram em uma 

classe de expressões linguísticas que reagrupa, além de certas conjunções de 

coordenação, certas locuções conjuntivas de subordinação e grupos nominais ou 

preposicionais. O autor apresenta três tipos de conectores: a) os conectores 

argumentativos; b) os organizadores textuais e marcadores textuais; c) os marcadores 

de responsabilidade enunciativa. Vejamos em que grupo o autor aloca o enfim: 

 

Organizadores enumerativos têm a função de segmentar e ordenar 

podendo combinar esse valor de ordem com o valor temporal. Divide-

se em dois grupos: os aditivos e os marcadores de integração linear, 

que podem indicar abertura, continuidade ou fechamento de uma série 

enumerativa. (...) Que indicam fechamento: por outro lado, enfim, em 

último lugar, e, é tudo, para terminar, em conclusão... (ADAM, 2011, 

apud COSTA, 2015, p.48, grifo nosso) 

 

O enfim é considerado por Adam (2011) um “marcador de integração linear 

conclusivo” e pertence à categoria dos marcadores de responsabilidade enunciativa. A 

partir de outra perspectiva, Maingueneau (1996, p.170 apud KOCH, 2014, p. 90) 

associa essa mesma definição ao enfim – marcador de integração linear –, porém dentro 

de outro grupo que nomeia como ‘organizadores textuais’ e que teriam a função de 

“estruturar a linearidade do texto, organizá-lo em uma sucessão de fragmentos 

complementares que facilitam o tratamento interpretativo”, atuando na abertura, 

intermediação ou fechamento do texto. 
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Embora Adam (2011) e Maingueneau (1996) utilizem nomenclaturas diferentes, 

ambos concordam que o enfim atua na superfície textual-discursiva, favorecendo a 

progressão e a coesão textual. Nesse sentido, o enfim poderia ser classificado como um 

sequenciador, que dá conta tanto da progressão temporal – dado seu estatuto de 

circunstanciador temporal, mais concreto – quanto da progressão textual, em que sua 

função seria resumitivo-conclusiva, em nível mais abstrato. 

Outra categoria abordada por Koch (2017) é a dos articuladores discursivo-

argumentativos, cuja função seria introduzir determinadas relações discursivo-

argumentativas e, dentre elas, estaria a conclusão. Segundo a autora, 

   

Estes operadores articulam dois atos de fala, em que o segundo toma o 

primeiro com tema, com o fim de justificá-lo ou melhor explicá-lo; 

contrapor-lhe ou adicionar-lhe argumentos; generalizar, especificar, 

concluir a partir dele; comprovar-lhe a veracidade; convocar o 

interlocutor à concordância etc., sendo, assim, responsáveis pela 

orientação argumentativa dos enunciados que introduzem. (KOCH, 

2017, p.129) 

 

Considerando que o enfim é responsável por encaminhar o discurso para uma 

conclusão, estabelecendo uma relação com outros segmentos do texto, podemos dizer 

que essa nomenclatura também é adequada, visto que expressa com clareza a sua função 

no plano discursivo. E exemplificamos essa questão com o dado abaixo.  

 

(7) Nutro uma certa inveja por pessoas que demonstram um 

pensamento binomial. Para eles, a vida é tão simples! É A ou Z – e só. 

Não existe outra coisa entre um polo e outro, nenhuma área cinzenta, 

nenhuma dúvida, nada. Enfim, para elas o mundo não é complexo – 

as pessoas idiotas é que tentam turvar aquilo que é certo, confundindo 

os ''homens e mulheres de bem'' ou os 

''revolucionários''.(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017

/04/10/o-brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-

ignorancia/) 

 

Nesse exemplo, podemos perceber claramente que o enfim introduz uma 

conclusão a respeito do segmento anterior: temos um comentário a respeito de pessoas 

que apresentam um pensamento binomial em que o interlocutor procura explicar sua 

posição em relação a elas e a maneira como as define. Logo após apresentar uma série 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/10/o-brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-ignorancia/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/10/o-brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-ignorancia/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/10/o-brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-ignorancia/
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de definições, o interlocutor introduz uma conclusão, resumindo em poucas palavras 

que para essas pessoas – definidas por ele – o mundo não seria complicado. Essa última 

porção de texto dá conta de finalizar toda a enumeração de conceitos utilizada na 

argumentação do interlocutor.  

A definição de Vogt (1980, apud Campos, 2015, p.38), parece agregar todas as 

tentativas de caracterizar os operadores argumentativos.  

 

Os operadores argumentativos correspondem a marcadores de 

subjetividade, com a função de orientar a sequência discursiva de um 

enunciado, levando o interlocutor a determinada conclusão, e seu 

estudo deverá indicar o propósito dos falantes na elaboração do 

discurso e na sua estruturação enquanto texto. Assim, os operadores 

resgatam elementos da gramática, pois eles não só são responsáveis 

pela coesão do texto, mas também apresentam uma carga retórica 

própria, colaborando para que surjam os efeitos de sentido propiciados 

pelo contexto. 

 

 

Como podemos perceber, Vogt (1980) menciona a questão da subjetividade que 

comentamos aqui anteriormente e que se refere ao uso do valor semântico temporal do 

enfim associado aos valores de expectativa e avaliação. Nesses contextos, poderíamos 

comutar o enfim com um advérbio de modo – felizmente, por exemplo – com o objetivo 

de revelar a atitude do interlocutor em relação à situação comunicativa. Vejamos o dado 

abaixo. 

 

(8) Eu enchi o saco da minha mãe, porque queria um rádio para gravar 

umas fitas com minhas músicas prediletas (essa geração MP3 nunca 

vai entender essa expressão, “gravar as músicas numa fita”) e minha 

mãe falou para meu pai que ou ele dava um jeito de me dar o maldito 

rádio ou ela me mandava para morar com ele. Claro que ele ficou com 

a primeira opção. Malandro que só, meu pai me deu um rádio usado, 

que estava encostado em sua casa . Rádio bonito, que tocava CD, e as 

minhas fitas K7 poderiam enfim ser gravadas e regravadas ao meu bel 

prazer, parecia que (ufa!) estava tudo certo. Parecia. Meu pai só 

esqueceu de me alertar a respeito do “excesso de personalidade” do 

rádio, que desligava, aumentava ou diminuía o volume, cuspia CD, e 

tudo isso sozinho. Por alguns anos eu aguentei o rádio - falar que eu o 

escutei é forçar muito a barra -, mas hoje, para a felicidade dele, e 

principalmente para a minha, ele atualmente encontra-se guardado em 

cima do meu armário. (http://www.umblogdenada.com/?cat=143) 

 

 

http://www.umblogdenada.com/?cat=143
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Nesse dado, podemos perceber a subjetividade instanciada pelo enfim quando 

analisamos a situação comunicativa: um filho que aguarda, ansiosamente, pelo rádio 

prometido por seu pai e sente-se aliviado ao ter sua expectativa atendida. Dessa forma, 

temos uma combinação entre o valor semântico de tempo e o valor pragmático de 

expectativa adjungidos no enfim.  

Além disso, Vogt (1980) menciona a propriedade de orientar o discurso, 

encaminhando-o para uma conclusão, o que corrobora com todas as definições 

apresentadas a respeito dos operadores argumentativos. Finalmente, aponta para o fato 

de esses elementos gramaticais possuírem uma carga retórica, já que estão associados à 

estruturação coesiva do discurso.  

Concluímos, nesta seção, que o enfim apresenta alguns matizes semânticos e 

pragmáticos bastante ricos, mas que são laconicamente tratados na tradição gramatical. 

Uma descrição mais profunda de seus usos está em outras obras filiadas a diversas 

correntes teóricas, especialmente nas que se dedicam ao estudo da argumentação, do 

funcionamento do discurso e do uso de uma forma geral. Além de veicular valor 

semântico temporal, associado tanto ao mundo factual quanto ao universo discursivo, 

também podemos destacar seu caráter conclusivo, abordado por Garcia (2006) e sua 

relação resumitiva ou explicativa, apontada por Azeredo (2014).  

O fato de atuar como modificador de outros elementos ou outras camadas do 

enunciado atribui ao enfim a função de um circunstanciador, categorizando-o nessa 

categoria. No entanto, a possibilidade de estabelecer relações entre segmentos do texto 

já o coloca em outra categoria que podemos chamar de classe dos conectores
2
. A 

depender do autor e da filiação teórica, essa classe pode receber outras nomenclaturas, 

como operadores argumentativos, conectores argumentativos, sequenciadores, 

encadeadores, articuladores ou organizadores textuais. 

Essa função conectiva também pode ser observada nos marcadores discursivos, 

que também são responsáveis por promover a organização do texto. Entretanto, os 

marcadores discursivos estão mais relacionados às intenções comunicativas dos 

                                                           
2 Flores (2009, p.66) afirma que conector é uma “entidade teórica que tem a função de ligar dois segmentos”. 
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usuários da língua, associando-se, portanto, mais fortemente ao nível pragmático. 

Passemos ao aprofundamento desse conceito. 

 

2.4.  Marcador Discursivo 

 

Penhavel (2010) elenca uma série de questões muito pertinentes nas suas 

pesquisas sobre marcadores discursivos (a partir daqui, MD) e aponta para problemas 

terminológicos que envolvem essa categoria. De fato, há muitas nomenclaturas para 

designar esse grupo bastante heterogêneo dos MD. 

Penhavel cita cinco abordagens de autores diferentes e as classifica, com base 

em Fisher (2006b), em três tipos: 

 

 Tipo A: abordagens em que o MD assume função de conexão; 

 Tipo B: abordagens em que o MD assume função de gerenciamento da 

conversação; 

 Tipo C: abordagens em que o MD assume tanto a função de conexão quanto a de 

gerenciamento da conversação. 

 

Nas abordagens do Tipo A, propõe-se que a informação codificada pelas 

expressões linguísticas – significado sentencial – pode ser dividida em duas partes: 

significado proposicional (estado do mundo para o qual o falante deseja chamar a 

atenção do ouvinte) e significado pragmático (intenções comunicativas potenciais do 

falante). Esse último seria codificado pelos marcadores pragmáticos, que o autor (2010, 

p. 16) divide em quatro tipos: 

 

 MPs básicos: sinalizam o tipo de mensagem, isto é, a força ilocucionária que o 

falante pretende veicular no enunciado do segmento em que ocorrem; 

 MPs de comentário: sinalizam uma mensagem separada da mensagem básica do 

segmento, funcionando como um comentário acrescentado à mensagem básica; 

 MPs paralelos: sinalizam uma mensagem separada da mensagem básica; 
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 Marcadores discursivos: sinalizam uma relação entre o segmento discursivo em 

que ocorrem e o segmento precedente. 

 

Considerando essa abordagem, podemos dizer que há grande semelhança entre o 

conceito de MDs e a visão apresentada na seção anterior a respeito dos operadores 

argumentativos, no que diz respeito à relação que ambos podem estabelecer entre os 

segmentos textuais.  

E a partir dessa abordagem, podemos considerar que o enfim se insere em dois 

dos tipos apresentados, pois tanto pode sinalizar o tipo de mensagem que o falante 

pretende veicular, introduzindo um enunciado resumitivo-conclusivo, por exemplo, 

como também pode sinalizar uma relação entre um segmento precedente e aquele em 

que ocorre. Dessa forma, nos termos de Penhavel (2010), o enfim pode ser tanto um MP 

básico como um MD. Vejamos o dado (9) abaixo, que confirma essas classificações. 

 

(9) A retomada do crescimento no emprego está ocorrendo através de 

postos de trabalho ''precarizados'', como outras pesquisas anteriores já 

haviam apontado, que não garantem férias remuneradas, 13o salário, 

descanso semanal, licença maternidade, limite de jornada, enfim, 

nenhum dos direitos mais básicos. 
(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/09/01/com-

fiscalizacao-capenga-brasil-quer-crescer-com-trabalhador-sem-

direitos/) 

 

No exemplo (9), observamos que o enfim introduz uma conclusão ao mesmo 

tempo em que resume a enumeração de alguns direitos trabalhistas apontados no 

segmento precedente. Assim, podemos dizer que, nesse caso, assume tanto as 

propriedades de um MP básico, quando sinaliza que o segmento seguinte corresponde a 

um resumo conclusivo do que foi listado no segmento precedente, como estabelece essa 

relação resumitivo-conclusiva entre os dois enunciados. 

A abordagem de Blackemore (1987, 1992, 2000, 2002, 2006), que também faz 

parte do Tipo A, é desenvolvida na área da Pragmática. Segundo essa abordagem, os 

MDs correspondem a itens cujos significados indicam como um novo segmento 

informacional deve ser interpretado relativamente ao discurso precedente. 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/09/01/com-fiscalizacao-capenga-brasil-quer-crescer-com-trabalhador-sem-direitos/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/09/01/com-fiscalizacao-capenga-brasil-quer-crescer-com-trabalhador-sem-direitos/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/09/01/com-fiscalizacao-capenga-brasil-quer-crescer-com-trabalhador-sem-direitos/
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Como podemos perceber, as abordagens de Fraser (2006a) e Blackemore (2002) 

refletem a relação de conexão que pode ser estabelecida pelos MDs. Isso significa dizer 

que, assim como os operadores argumentativos, os MDs também podem atuar na 

estruturação do texto, colaborando para sua progressão e coesão.  

De acordo com essas abordagens, a atuação dos MDs não se restringe apenas à 

organização superficial do discurso podendo ser retirados dos enunciados em que 

atuam. Pelo contrário, sua instanciação é carregada de significados que são responsáveis 

por revelar as relações discursivas que o interlocutor pretende manifestar e que estão 

vinculadas às suas intenções comunicativas. 

A abordagem de Fisher (2006c) é desenvolvida na área da Análise da 

Conversação e está compreendida nas abordagens do Tipo B. Para Fisher, segundo 

Penhavel (2010, p.22), as partículas discursivas – como os MDs são chamados por ela – 

são itens independentes, lexicalizados, idiomáticos e com significados elementares 

invariantes que consistem em manifestações de processos mentais em curso e que são 

contextualmente especificadas mediante referência a determinados domínios 

comunicativos vinculados ao processo de interação conversacional. 

Assim, as classes de Partículas Discursivas são definidas de acordo com o tipo 

de processo mental que sinalizam: 

 

 

 Interjeições: expõem o reconhecimento súbito de algum tipo de informação; 

 Marcadores de hesitação: indicam um processo mental em andamento; 

 Marcadores de segmentação:  

o Marcadores cujo significado envolve diretamente o parceiro de 

comunicação; 

o Marcadores que afirmam o resultado de um processo cognitivo. 

 

Fischer (2006c) aponta para a polissemia funcional que as Partículas 

Discursivas podem ter e assume que cada Partícula Discursiva (PD) contém um 

significado individual nuclear que pode ser expandido de acordo com sua aplicação em 

domínios comunicativos diversos, ou seja, uma PD pode se transformar em várias 

construções, a depender do contexto linguístico em que se insere. 
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Nessa abordagem, percebemos uma diferença com relação à definição de MD, 

que além de receber outra nomenclatura, também apresenta outra função. Nesse caso, 

temos o MD sendo utilizado no gerenciamento da interação conversacional, sem 

estabelecer função conectiva entre os segmentos do texto. Assim, podemos dizer que o 

MD apresentado por Fischer (2006c) compõe construções que atuam no nível mais 

pragmático do discurso. E observamos que o enfim pode ser inserido nessa abordagem 

pelo fato de, em alguns contextos, indicar um processo mental em andamento que não 

chega a se materializar no discurso, constituindo-se um marcador de hesitação, como 

podemos verificar no dado (10), expresso a seguir. 

 

(10) Sim… estou em busca desesperada por lindos móveis em estilo 

provençal para o aniversário da minha filha, não é nada fácil esse 

estilo aqui em Natal [tudo aqui demora tanto a chegar] mas quem sabe 

eu encontre algo que seja interessante… enfim…(http://www.mundo-

afora.com/) 

 

 

No enunciado (10) acima, o enfim está inserido ao final de um segmento textual 

que foi encerrado por reticências, o que significa que o interlocutor poderia ter a 

intenção de continuar o discurso, mas não o fez. Assim, a finalização do discurso com o 

enfim indica que havia algo mais a ser dito a respeito do assunto, mas que não foi 

verbalizado. Investigamos o que viria depois desse trecho recortado para nos certificar 

dessa análise e verificamos que há outro parágrafo inserido em seguida, mas que não 

mantém relação com o que é exposto nesse segmento, o que ratifica nossa interpretação 

e a classificação do enfim como um marcador de hesitação, proposta por Fischer 

(2006c).  

Schiffrin (1987, 2006) e também Risso, Silva e Urbano (2006) associam-se às 

abordagens do Tipo C que agregam características das outras duas abordagens – Tipo A 

(função de conexão) e Tipo B (função de gerenciamento conversacional). 

Schiffrin (2006) aponta para as condições que permitiriam que uma palavra atue 

como MD, a saber: independência sintática, posição inicial, contorno prosódico próprio, 

habilidade de operar tanto em nível local quanto global e habilidade de operar em 

diferentes domínios. 

http://www.mundo-afora.com/
http://www.mundo-afora.com/
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Além disso, a autora afirma que alguns MDs possuem significados 

proposicionais aos quais suas funções são baseadas. Por outro lado, outros não 

apresentam significados proposicionais e pertencem a uma subclasse dos dêiticos, já 

que estabelecem coordenadas contextuais que situam os enunciados em um ou mais 

domínios de organização do discurso.  

Em se tratando do enfim, podemos dizer que seu significado proposicional nem 

sempre é resguardado. Há situações discursivas em que não é possível identificar o 

sentido específico do item, como é o caso demonstrado no dado (11). 

 

 

(11) Essa semana tem sido a mais corrida de todas as que tive até 

agora. Estou a ponto de me formar (de novo rs) e agora que é o final 

das aulas, os professores tem passado tarefas como loucos, ALÉM 

DISSO, tenho que me preocupar em fazer as malas, as últimas 

compras, últimas fotos... Enfim.  

O propósito do blog no começo era manter minha família e meus 

amigos informados. Aos poucos foi crescendo e no fim virou fonte de 

informação pra muitas pessoas (e tenho o maior orgulho disso!:DD) 

mas uma vez que o intercâmbio acabe, o que vai acontecer? Depois de 

pensar muito, cheguei a uma conclusão plausível que acho que 

agradará a todos.. (: (http://sendointercambista.blogspot.com/) 

 

No dado (11), o interlocutor comenta sobre a semana, considerada a mais 

“corrida” para ele até o momento e se refere à iminência da formatura, enumerando as 

situações que essa proximidade tem acarretado. Ao final dessa exposição, temos as 

reticências indicando uma suspensão ou interrupção no discurso e, em seguida, o enfim 

surge “sozinho” no enunciado. Nesse caso, não é possível identificar qual é o valor 

semântico expresso pelo item. Podemos apenas inferir que ele tem uma função 

conclusiva, mas isso não é expresso somente pela partícula, mas por todo contexto.  

O parágrafo seguinte inicia um novo tópico que não mantém relação com o 

enfim e não colabora, portanto, para que possamos identificar o valor semântico que ele 

expressa nesse dado. Assim, comprovamos a asserção de Schiffrin (2006) a respeito da 

instabilidade dos MDs no que se refere ao conteúdo proposicional. De fato, nem sempre 

esse tipo de significado é aferido nos marcadores discursivos.  
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Essas considerações são caríssimas para a investigação do enfim e confirmam, 

parcialmente, o estatuto de MD que acreditamos fazer parte das funções desse item 

linguístico. Ainda que não seja possível observar todas as condições necessárias para 

categorizá-lo como MD, julgamos que o item apresenta traços suficientes que o 

caracterizam como tal. Em uma perspectiva gradiente de gramática, isso não constitui 

um problema em termos de categorização. 

Inserida no Tipo C, Risso, Silva e Urbano (2015 p. 381-386) apresentam a 

combinação necessária de traços funcionais (articulação tópica e orientação da 

interação) para identificar os MDs prototípicos. Além disso, os autores também elencam 

traços que devem compor um núcleo-piloto capaz de definir os MDs:  

 

a exterioridade dos MDs em relação ao conteúdo proposicional; a 

independência sintática; a falta de autossuficiência comunicativa. E 

somados a esses, articulação tópica + orientação interacional fraca; 

articulação tópica + orientação interacional média e não articulação 

tópica + orientação interacional forte.  

 

A partir desses traços, é possível definir prototipicamente um MD. No entanto, 

por ser uma classe gradiente, o que temos é um continuum com elementos mais típicos e 

mais modelares – os MDs prototípicos – e elementos mais marginais, que manifestam 

esses traços de maneira mais ou menos parcial, não apresentando mais do que dois 

desses traços – os MDs não prototípicos. 

Urbano (2015) apresenta os MDs basicamente interacionais e os MDs 

basicamente sequenciadores. Estes possuem como principal função a articulação tópica, 

ou seja, a função de conexão e sinalização do significado semântico-discursivo de um 

dado segmento, revelando o valor desse enunciado na organização tópica. Aqueles 

referem-se aos elementos cuja função é sinalizar o envolvimento interpessoal dos 

interlocutores de maneira a atuar no gerenciamento da conversação.  

Podemos dizer que o enfim se insere nas duas categorias apresentadas por 

Urbano (2015). No dado (12) a seguir, o item atua mais fortemente em nível 

pragmático, sem estabelecer conexões entre os segmentos textuais. Trata-se de um uso 

basicamente interacional:  
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(12) Ontem almocei lá na ufba, no Paf. Êta comidinha mais ou menos, 

viu? Saudades da Faurgs. 

Enfim, depois fui tomar um café no Museu. Sim, sim, um dos meus 

lugares favoritos em Salvador, lembras? Pois é... e a cidade está num 

clima de "inverno", tinha um ventinho gostoso, uma pena que chove. 

Saudades do frio. (http://katemari.tripod.com/blog/diario.html)  

 

 

No trecho exposto acima, temos um comentário negativo a respeito da refeição 

oferecida por um restaurante da UFBA e, em seguida, o interlocutor menciona a 

saudade que sente da Faurgs, devido à melhor qualidade da comida. No segmento 

introduzido pelo enfim, não podemos observar relação semântica com o que foi exposto 

anteriormente, nem podemos depreender seu significado proposicional, embora haja a 

manutenção da progressão temática. Afinal, logo após o almoço, o sujeito segue para 

tomar um cafezinho em um museu que é caracterizado como seu favorito. 

Conforme Urbano (2015), há outros casos em que o enfim é responsável por 

atuar na organização tópica, sinalizando, através da ligação entre os segmentos, um 

significado semântico-discursivo. O dado (13) ilustra esse uso, denominado 

basicamente sequenciador: 

 

(13) E você, já se mimou hoje?  

Não precisa ser algo comprável,de valor monetário, quer ver???  

É um auto-mimo:  

- Arrumar um tempo para si, seja um dia, algumas horas, ou até um 

banho mais prolongado que os 3 minutos diários habituais;  

- Fazer algo que há muito tempo você deseja mas nunca arruma 

tempo, ou coragem, como caminhar ao ar livre ou mandar seu chefe ir 

(pra PQP) perseguir outra pessoa, porque você já teve sua cota este 

mês.  

- Tomar um taça ou copo de uma bebida qualquer ao chegar em casa, 

ainda de uniforme, mas que ajuda a dar um relaxada total numa sexta-

feira.  

- Dormir além da conta no sábado.  

- Ler um bom livro emprestado da amiga (mas por favor, devolva 

depois).  

- Ficar na cama de bobeira com a cria, sentindo o cheirinho de Bom 

Dia.  

Enfim, dedique-se a você sempre que possível, e se parecer 

impossível, lembre-se que VOCÊ PODE, porque você MERECE e eu 

também rs... (http://www.diariodablogmae2.blogger.com.br/) 
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A partir da análise do dado (13), constatamos que enfim introduz um resumo 

conclusivo que encerra uma sequência de ações necessárias para que uma pessoa possa 

se “mimar”. Assim, a ligação semântico-discursiva pode ser identificada com base na 

relação resumitivo-conclusiva existente entre os dois segmentos articulados pelo enfim 

e, além disso, podemos verificar a atuação do item na organização tópica na medida em 

que identificamos uma relação de concernência entre os segmentos. O que ocorre é que 

esse tipo de relação é classificado neste trabalho como conector resumitivo-conclusivo, 

já que apresenta todas as propriedades que levamos em consideração para identificar o 

enfim como operador argumentativo. 

Outra situação que pode ser observada no dado (13) diz respeito à sequenciação 

retroativo-propulsora, em que o enfim é recrutado para introduzir uma reelaboração que 

encapsula todos os itens listados anteriormente, ao mesmo tempo em que desloca a 

atenção do leitor para o segmento seguinte. Esses mecanismos serão tratados mais 

detalhadamente na seção seguinte. 

 

2.5.  Sequenciação retroativo-propulsora e encapsulamentos 

 

Ao se considerar a propriedade sequenciadora do enfim, ressaltamos que um de 

seus usos revela-se na função retroativo-propulsora (TAVARES, 2010, p. 196), que 

envolve os movimentos de retroagir (conduzir a atenção do interlocutor para trás no 

discurso) e propulsionar (conduzir a atenção do interlocutor para a frente, para a continuidade 

do discurso). 

Esse tipo de sequenciação é materializado por conectores e tem a função de ligar 

um enunciado posterior a outro precedente no discurso, gerando expectativa de que algo 

novo será introduzido. Além disso, a sequenciação retroativo-propulsora apresenta 

alguns matizes que envolvem relações semântico-pragmáticas, que Tavares (2010) 

define como efeitos contextuais. Esses efeitos podem ser atingidos a partir de vários 

indícios: o que foi dito antes, o que se seguiu, inferências e implicaturas em jogo no 

momento da interação. 

Tavares (2010, p.203) apresenta cinco tipos de relações semântico-pragmáticas:  
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a) Sequenciação textual: definida como estratégia linguística coesiva e está 

associada ao encadeamento de uma porção discursiva anterior com uma posterior;  

b) Sequenciação temporal: estabelece uma correlação entre a ordem dos eventos 

no discurso e a ordem em que esses eventos ocorreram no tempo;  

c) Introdução de efeito: introdução de informações com valor semântico de 

consequência, conclusão, efeito ou resultado entre uma porção de texto e aquela que a 

precede no discurso; 

d) Retomada: quando há a recuperação de uma informação anterior num 

movimento de reestabelecer o fluxo temático; 

e) Finalização: carregada de elementos anafóricos, é apresentada para finalizar o 

assunto, introduzindo uma informação que manifesta a intenção do falante em 

abandonar o tópico. 

Verificamos que o enfim é capaz de instanciar todos os tipos de relações 

semântico-pragmáticas propostas por Tavares (2010). Vejamos o dado a seguir: 

 

(14) Muitas pessoas haviam me perguntado sobre os exercícios que 

venho fazendo e eu tinha dito que colocaria no próximo post então 

vou falar um pouco pra vocês !O nome é TURBO FIRE e é uma série 

de exercícios com música e 'dança'! É super gostoso de fazer e nós 

suamos e construímos músculos sem nem perceber! Junto com os 

exercícios, vem um livro que diz tudo o que você tem que fazer com 

uma agendinha e inclusive com uma tabela com os dias e as aulas que 

você deve fazer! Eu nunca acreditei muito nesses fitness em casa mas 

é bom por que você não precisa ter um horário certo (embora seja 

bom) e não precisa se preocupar em outras pessoas vendo ou o que 

for: Pode fazer no seu quarto! 

Enfim, acho que é isso aí gente! Próximo passo eu falo um pouquinho 

sobre higiene pessoal que andaram me perguntando ok? Sobre 

depilação, roupas íntimas (como lavar) e outras coisas 

(http://sendointercambista.blogspot.com/) 

 

 

Ao analisar o dado (14), verificamos que o enfim pode apresentar, 

concomitantemente, as relações semântico-pragmáticas de a) sequenciação textual: 

estabelece o encadeamento de uma porção discursiva anterior com uma posterior; b) 

sequenciação temporal: é inserido no segmento final do texto em que o interlocutor 

evidencia que a sequência de ações listadas do mundo factual já foram esgotadas e 

propõe que outro tópico seja abordado a seguir, utilizando, inclusive, uma sequência de 

http://sendointercambista.blogspot.com/
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verbos que comprovam essa linearidade temporal (inicia o enunciado com verbos no 

pretérito, seguidos por verbos no presente e, finalmente, após oração introduzida pelo 

enfim, apresenta uma expressão que faz referência ao futuro – “próximo passo”); c) 

introdução de efeito: a informação introduzida pelo enfim representa uma conclusão do 

que foi exposto no segmento anterior; d) retomada: o enfim tem a capacidade de 

retroagir anaforicamente; e) finalização do tópico: manifesta-se a intenção do falante 

em abandonar o tópico, já que no segmento seguinte, um novo assunto será abordado. 

 A sequenciação retroativo-propulsora pode apresentar articulação no nível do 

segmento tópico, em que o conector interliga dois segmentos do texto, como 

observamos no dado (14), ou pode atuar em nível oracional, interligando segmentos 

tópicos que possuem fortes elos de integração. 

Levando em consideração essa questão da sequenciação, não podemos deixar de 

mencionar o encapsulamento anafórico que, segundo Lopes (2010, p. 12), “é um 

recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal funciona como uma paráfrase 

resumidora para uma porção precedente do texto. Essa porção de texto (ou segmento) 

pode ser de extensão e complexidade variada - um parágrafo inteiro ou apenas uma 

sentença.” 

O encapsulamento anafórico pode ser representado por um elemento de núcleo 

gramatical, que embora não transforme a informação precedente em tópico discursivo, é 

capaz de encapsular essa informação e promover a progressão temática do texto, por 

meio de outra categoria morfossintática; ou por sintagmas nominais, que podem 

transformar a expressão precedente – encapsulada – em um referente. 

Com função prospectiva, o encapsulamento tem o papel de antecipar 

informações que virão nos segmentos seguintes; já a função retrospectiva é responsável 

por resumir uma informação que já foi concretizada no discurso e transformá-la em 

referente.  

Diante do que vimos nesse capítulo, o enfim pode ser classificado como 

advérbio, adjunto conjuntivo, palavra denotadora, operador argumentativo, marcador 

discursivo e encapsulador, assumindo função retroativo-propulsora na sequenciação 

discursiva.  
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Cada categoria mencionada possui suas propriedades definidoras e funções 

específicas que, em determinados contextos linguísticos, são incorporadas pela partícula 

enfim. Ao assumir essas funções, o advérbio ganha novos usos morfossintáticos e 

matizes semânticos que sinalizam uma expansão de significado e, inevitavelmente, 

agrega novas funções discursivas e pragmáticas que atestam sua transformação e 

revelam seus graus de gramaticalidade.    
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresentamos uma breve trajetória da LFCU e alguns conceitos 

básicos que se relacionam a essa teoria linguística, buscando fundamentar seu uso em 

nossa pesquisa. Além disso, apontamos algumas considerações a respeito da 

gramaticalização, que é o processo pelo qual o enfim está passando. Nesse âmbito, 

fazemos uma breve exposição a respeito da abstratização que acompanha esse processo 

de mudança.  

Tecemos também algumas considerações a respeito das fases da Linguística 

Textual, destacando as contribuições de cada uma delas para os estudos linguísticos. 

Nessa seção, por fim, apresentamos alguns elementos que são caros para a nossa 

pesquisa, como a apreciação do contexto. 

 

3.1.  Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

De acordo com Castilho (2012, p. 21), o Funcionalismo está associado a uma 

abordagem bastante abrangente, que se configura como um conjunto de subteorias 

relativas às funções cognitivas e sociais do sistema linguístico. Nesse sentido, o autor 

afirma que  

 

o Funcionalismo não é uma abordagem monolítica; ao contrário, ele 

reúne um conjunto de subteorias que coincidem na postulação de que 

a língua tem funções cognitivas e sociais que desempenham um papel 

central na determinação das estruturas e dos sistemas que organizam a 

gramática de uma língua. As estruturas representam as continuadas 

gramaticalizações das necessidades sociais de expressão e de 

intercomunicação.   

 

A partir dessa grande seara chamada Funcionalismo, desponta a Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), que constitui o resultado da junção de pressupostos 

teóricos desenvolvidos pela Linguística Funcional e pela Linguística Cognitiva. Esse 

amálgama representa a principal base teórica que norteia esta pesquisa.  
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Com o surgimento da Linguística Funcional norte-americana, por volta de 1975, 

os estudos de base estritamente formal abrem espaço para os estudos da língua em 

referência à sua função comunicativa, ou seja, estudos que têm o objetivo de explicar a 

língua com base no contexto linguístico e na situação extralinguística, com forte 

vinculação entre discurso e gramática. Nessa fase inicial, os estudos eram voltados para 

a análise do item isolado, sem considerar os aspectos forma>função de maneira 

correlativa. 

  A Linguística Cognitiva considera o comportamento linguístico como reflexo de 

capacidades cognitivas, que são adquiridas a partir da experiência humana individual, 

cultural e sociointeracional. Nessa perspectiva, as novas construções gramaticais 

emergem da associação entre o uso da língua dentro de um contexto e as habilidades e 

estratégias cognitivas, que estão além do paradigma linguístico. 

Com base no “casamento teórico” do Funcionalismo com o Cognitivismo, tem 

origem, então, a LFCU, que se utiliza de dados reais de fala ou escrita, considerando os 

contextos em que esses dados ocorrem efetivamente, já que compreende a “gramática 

como uma estrutura em constante mutação/ adaptação, em consequência das 

vicissitudes do discurso”, como afirmam Furtado da Cunha et alii (2013, p. 14). 

Furtado da Cunha et alii ( 2013, p. 15) reforçam essa afirmação quando dizem 

que “a LFCU concebe a gramática como resultado da estruturação de fatores cognitivos 

e comunicativos da língua”. Dessa forma, podemos ressaltar que tanto o caráter social 

quanto o cognitivo atuam de maneira a moldar a língua, que é constituída por uma 

gramática (composta por estruturas consideradas mais estáveis) e por formas 

emergentes que surgem do uso cotidiano desses elementos. 

Atualmente, a LFCU incorpora uma abordagem mais integral dos usos 

linguísticos e passa a considerar as construções, abandonando a ideia de analisar itens 

isoladamente sem considerar os ambientes linguísticos e contextuais em que eles se 

instanciam. Isso significa dizer que o binômio forma >função passa a constituir o objeto 

central da análise e que ambos possuem a mesma importância para os estudos 

linguísticos. Dessa forma, é possível conferir à pesquisa funcionalista mais rigor e 

controle de seus critérios e procedimentos, uma vez que se tornam necessárias a 

explicitação e a descrição dos aspectos formais e funcionais dos itens investigados 

dentro da dimensão contextual. 

Nesse sentido, a sintaxe passa a ser explicada de acordo com as estratégias de 

organização da informação empregada pelos falantes no momento da interação 
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discursiva, assim como afirma Givón (1979) quando diz que “a sintaxe existe para 

desempenhar uma certa função, e é essa função que determina a sua maneira de ser.”.  

O objeto de estudo da LFCU é constituído de investigações de temas ligados à 

emergência e à regularização de padrões construcionais vigentes, debruçando-se sobre a 

identificação das motivações discursivo-pragmáticas e semântico-cognitivas que estão 

envolvidas nos usos desses padrões. 

 Diante dessa perspectiva da LFCU, em que se investigam a emergência e a 

regularização de alguns padrões linguísticos, cabe destacar alguns conceitos que são 

considerados basilares e que serão apresentados a seguir, cf. Furtado da Cunha et alii. 

(2013, p. 18-21): 

 

 Gramática: “conjunto de esquemas/processos simbólicos utilizado na 

produção e organização de discurso coerente.”. 

 Gramaticalização: “designa certos fenômenos de variação e mudança 

linguísticas, que se processam tanto sincrônica como diacronicamente, 

contemplando fatores relacionados ao plano do conteúdo (de natureza 

discursivo-pragmática e semântico-cognitiva) e ao plano da forma (de 

caráter morfossintático e fonológico).”. 

 Construção: “a construção gramatical é um esquema que une forma e 

função, constituindo-se parte do nosso conhecimento sobre a língua. Assim, 

quando falamos, selecionamos [...] e construções armazenadas no léxico. 

Cada um desses elementos contribui com um componente de significado, os 

quais são fundidos de forma (a) inteiramente inovadora, ou não 

especificada; (b) lexicalizada em alguma medida, produzindo as construções 

parcialmente especificadas; e (c) totalmente idiomática, gerando 

construções inteiramente especificadas.”. 

 

 Os conceitos apresentados são considerados basilares para a pesquisa 

funcionalista, uma vez que refletem alguns dos aspectos mais essenciais para a 

investigação dos fenômenos que ocorrem na língua. São realizados contextualmente e 

consideram a influência de fatores diversos que produzem as transformações dessa 

língua. 

 A investigação pautada nessa perspectiva teórica necessita seguir algumas 

orientações que possam torná-la mais criteriosa e abrangente. Nesse sentido, a 
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metodologia adotada pela LFCU se configura pela análise essencialmente qualitativa 

com suporte quantitativo das ocorrências.  

 A análise qualitativa corresponde ao caráter descritivo e interpretativo e 

considera, ainda, o enfoque indutivo baseado na observação das amostras, isto é, as 

percepções que o analista tem a respeito do fenômeno investigado que possam estar de 

acordo com os aspectos teórico-metodológicos que sustentam a teoria. Nesse caso, há 

uma aliança entre o conhecimento teórico de que o pesquisador dispõe e as abordagens 

descritas na literatura que envolvem o seu fenômeno. Já a análise quantitativa diz 

respeito à recorrência desse fenômeno no corpus selecionado para a investigação. 

 A LFCU considera algumas categorias que seriam responsáveis por descrever 

aspectos internos e externos do sistema linguístico relacionados com os fatores 

cognitivos, sociocomunicativos e linguísticos, que motivam a estrutura da língua. Entre 

essas categorias, destacam-se iconicidade, marcação, categorização, perspectivação, 

contrastividade, saliência discursiva, prototipicidade, informatividade 

(extralinguísticas); ordenação e padrão discursivo (linguísticas). Abaixo, apresentamos 

algumas considerações a respeito dessas categorias. 

Com relação à iconicidade, primeiramente, vale ressaltar que ela é motivada, 

uma vez que é caracterizada pela relação que se estabelece entre a forma e a função. A 

partir dessa afirmação, podemos dividir a iconicidade em três subprincípios propostos 

por Givón (1984): quantidade, proximidade e ordenação linear. 

 

 Subprincípio da quantidade: Esse princípio está relacionado à 

complexidade da forma, que pode ser medida de acordo com a quantidade 

de informação que ela deseja expressar. 

 Subprincípio da proximidade: Refere-se ao grau de integração entre as 

formas. Assim, quanto mais integradas as formas estejam no plano 

estrutural, mais estreita será a relação entre os signos no nível conceitual. 

 Subprincípio da ordenação linear: De acordo com Furtado da Cunha et. alii 

(2013, p.24), esse subprincípio “se caracteriza por dois aspectos básicos: a) 

a informação mais tópica tende a vir em primeiro lugar. (...); b) a ordem das 

orações segue a sequência temporal em que os eventos são 

conceitualizados.”. 
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Conforme propõem Furtado da Cunha et alii (2013), obedecendo ao subprincípio 

da ordenação linear, a ordem dos eventos narrados no mundo factual pode ser observada 

também no texto. Vejamos a ocorrência (15), em que isso pode ser verificado: 

 

 

(15) Depois da aula fui caminhando pra dolar general, queria comprar 

um gloss. Hihi. Fui la, demorei uma meia hora e acabei decidindo 

tomar sorvete de twix, MUITO BOM! E voltei caminhando pra casa, 

muito sol e calor, mas tudo bem...eu venho caminhando e fico 

pensando, parece ate que eu to falando sozinha, e as vezes mistura 

portugues com ingles, uma beleza! hahaha Mas me faz bem, eu adoro 

caminhar sozinha, passar um tempo 'comigo' e eu sempre acabo 

ficando meio mal porque fico pensando no dia da minha volta, que 

saudade que eu vou ter daqui... :((( 

Enfim, cheguei em casa e fiquei esperando minha hmom chegar. 

(http://intercambiodamalu.blogspot.com/) 

 

 

Por meio da análise do dado (15), percebemos que há uma sequência tipológica 

narrativa de alguns eventos que aconteceram ao longo do dia do enunciador. No período 

introduzido pelo enfim, essas atividades dispostas em uma sequência temporal se 

encaminham para o encerramento. Nesse caso, podemos associar os eventos narrados no 

texto aos acontecimentos que se sucederam no mundo biofísico, reforçando a ideia da 

ordenação linear, que configura um subprincípio da iconicidade. 

De acordo com Givón (1990, apud Furtado da Cunha et. alii, 2013, p. 24), a 

respeito do conceito de marcação, há três critérios para distinguir uma categoria 

marcada de uma não marcada: 

 

 

 Complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa – em termos de esforço mental, demanda de atenção ou 

tempo de processamento – do que a não marcada; 

 Complexidade estrutural: a categoria marcada tende a ser mais complexa ou 

maior do que sua correspondente não marcada; 

 Distribuição e frequência: a categoria marcada tende a ser menos frequente 

em textos e, assim, cognitivamente mais perceptível do que a categoria 

correspondente não marcada. 

 

http://intercambiodamalu.blogspot.com/
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Já a contrastividade, vinculada ao princípio de marcação, se refere à opção do 

falante em escolher um item em detrimento de outro dentro de um conjunto de 

possibilidades. Nesse sentido, podemos observar no dado (16) que o enfim introduz a 

conclusão de uma enunciação, em ambiente linguístico favorecedor de um contexto 

contrastivo. 

 

 

(16) Na noite de sábado fui pro Pós-Tudo, prévia do niver da Tici 

(09/maio). O Chico havia me ligado no meio da tarde e combinado 

pras 20h. Certo. Eu liguei pro Pedro à tardinha, convidei-o e falei que 

estaria lá às 20h. Eu cheuguei no Pós-Tudo às 20h45, o Chico chegou 

lá pelas 22h, talvez um pouco antes. Aliás, ele e a Tici. Os demais não 

apareceram e a Diana chegou mais tarde. Na mesma noite tinha a 

comemoração do niver do Olavo (06/maio) na Fashion Club. Uma 

boatezinha local... sei lá, algo como... alguma daquelas boates da 

Goethe, talvez. Sabe aquela coisa adolescente, apinhada de gente e 

com música éca? Pois é. Não, eu nunca fui na Fashion. E daí? Enfim, 

não fui no niver do Olavo. 

(http://katemari.tripod.com/blog/diario.html) 

 

 

Considerando que o enunciador foi convidado para um evento e decidiu que não 

compareceria, já podemos fazer uma associação do conteúdo do dado ao conceito de 

contrastividade previsto por Furtado da Cunha et alii (2013). Além desse fato, temos a 

questão da quebra de expectativa, que também se relaciona à definição de contraste, e 

nesse caso, o dado (16) evidencia que, apesar de descrever detalhadamente a boate 

Fashion – lugar para onde teria sido convidado –, parecendo já ter ido ao lugar 

anteriormente, o enunciador admite nunca ter visitado a boate. Dessa forma, o enfim 

encontra-se instanciado em contexto contrastivo, em que apresenta a conclusão para 

essa quebra de expectativa que mencionamos. É interessante destacar a presença do não 

em vários momentos nos segmentos textuais, favorecendo essa contrastividade. 

A noção de informatividade, segundo Furtado da Cunha et. alii (2013, p.26), “se 

refere ao conteúdo informacional que os interlocutores compartilham, ou supõem 

compartilhar, no momento da interação verbal”. Esse conceito pode ser associado ao 

que está expresso no dado (17) a seguir. 

 

 

http://katemari.tripod.com/blog/diario.html
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(17) Conheci Aracaju, e gostei bastante do pouco que vi. A viagem foi 

muito cômica, nos perdemos tanto, tanto, tanto... que a jequice (sim, 

de Jeca) foi ter pegado o lado errado da BR 101 (sim, sim, a "briói") e 

ter quase ido parar em Aracaju. Por 30km não chegamos em Alagoas. 

Enfim, fica para uma próxima. Mas foi muito engraçado. 

(http://katemari.tripod.com/blog/diario.html) 

 

 

No dado em questão, podemos verificar uma situação de interação verbal em que 

são observados alguns problemas de ordem informacional: o enunciador afirma, logo no 

início do trecho, que conheceu Aracaju e, mais adiante, diz quase ter ido parar em 

Aracaju. Podemos supor que a referência a Aracaju tenha dois significados: o primeiro 

se refere à cidade e o outro ao centro da cidade, mas isso não fica claro no texto. Dessa 

forma, o conteúdo informacional fica prejudicado, já que não há o compartilhamento de 

informações suficientes entre os interlocutores para que haja entendimento. 

Com relação a prototipicidade, Furtado da Cunha et. alii (2013, p. 28) afirmam 

que “cada categoria é conceitualizada em termos do representante prototípico, aquele 

que reúne os traços recorrentes de que se compõe essa categoria.”. Isso significa que os 

elementos são categorizados de acordo com suas características mais ou menos 

próximas daquele que é considerado protótipo, ou seja, aquele que reúne os traços 

recorrentes de dada categoria. Assim, um elemento prototípico dentro de uma categoria 

é o que se aproxima do exemplar. 

A noção de plano discursivo está atrelada à questão da organização textual e 

compreende as dimensões de figura e fundo. Givón (1995 apud Furtado da Cunha et. 

alii, 2013, p. 30) relaciona a distinção entre figura e fundo ao critério de frequência da 

marcação. Para ele, o elemento marcado, por ser menos frequente e, portanto com maior 

relevo perceptual, relaciona-se à figura. Em contrapartida, aquilo que é textualmente 

mais abundante representa o fundo, constituindo o caso não marcado. As dimensões que 

compõem o plano discursivo podem assumir uma posição secundária em relação ao 

foco central do texto. Vale destacar que é mais acertado que essas posições devam ser 

distribuídas em uma escala de graus de saliência, que poderiam oscilar entre +/- figura 

ou +/- fundo, de acordo com a ótica de análise e o ambiente discursivo-textual em foco. 

Em consonância com as dimensões de figura e fundo, que integram o plano 

discursivo, podemos destacar o dado (18), em que é possível observar como esses 

conceitos se concretizam na prática discursiva: 

 

http://katemari.tripod.com/blog/diario.html
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(18) Eu achei muito chique, clássico, elegante e feminino. Se fosse eu 

no lugar da Kate, talvez ousaria um pouco mais, já que princesa pode 

tudo rs! Mas achei bem a cara dela e próprio para a ocasião! Apesar de 

ser um modelo mais clássico, acho que a tiara mais delicada, 

modernizou o look! Enfim, parabéns para o casal real e que esse amor 

dure para sempre. Como tudo aconteceu… O corte! 

(http://www.blogdamariah.com.br/) 

 

 

Por meio do dado (18), percebemos que a descrição do look que a princesa usou 

em sua cerimônia de casamento caracteriza o fundo, mostrando-se mais abundante e, 

portanto não marcado; já o comentário introduzido pelo enfim, que rompe com a 

descrição e acrescenta um cumprimento aos noivos, funciona como a figura, pelo fato 

de representar o elemento marcado, que é menos frequente e, consequentemente com 

maior relevo perceptual. 

Devido à frequência de uso, pode haver o entrincheiramento dessas palavras em 

uma cadeia, dando origem ao fenômeno do chunking
3
. Esse processo cognitivo de 

encadeamento se relaciona às propriedades de produção e percepção, contribuindo 

significativamente para a fluência e facilidade do uso da língua.  

Silva (2014) afirma que a metáfora desempenha um papel fundamental na LFCU 

em se tratando da mudança linguística, uma vez que é capaz de licenciar usos de base 

mais abstrata a partir de alguma experiência sensório-motora vinculada a conceitos de 

base mais concreta. Nesse sentido, (Silva, 2014, p.28) diz que  

 

 

a metáfora recobre uma quantidade considerável de categorias 

conceituais utilizadas nas diversas formas de interlocução, 

emprestadas de noções que têm como fundamento significados 

construídos a partir das experiências do indivíduo com o ambiente 

circundante. Por meio de projeções metafóricas, estruturamos não só 

conceitos e eventos, mas também a própria língua. 

 

 

Com relação à metonímia, Silva (2014) aborda os conceitos apresentados por 

Lakoff e Turner (1989) e Hopper e Traugott (2003), considerando-a um processo 

cognitivo que permite que uma entidade conceitual forneça acesso a um determinado 

                                                           
3
 Nos termos de Bybee (2010), o encadeamento (chunking) é uma propriedade de produção e de percepção que 

contribui significativamente para a fluência na compreensão linguística, uma vez que processamos blocos e não itens 

isolados. 

 

http://www.blogdamariah.com.br/2011/04/como-tudo-aconteceu-o-corte/
http://www.blogdamariah.com.br/
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domínio por meio de outra entidade desse mesmo domínio. Assim, Silva (2014, p.30) 

afirma que  

 

 

as projeções metonímicas implicam uma transferência semântica que 

se dá pela relação de contiguidade conceitual entre os elementos no 

mundo biofísico e social. No contexto linguístico, essa contiguidade 

ocorre na linearidade da cadeia sintagmática e se relaciona à 

interdependência morfossintática entre as entidades envolvidas. A 

contiguidade e a interdependência entre signos, com a frequência de 

uso, resultam muitas vezes em reinterpretação e reorganização desses 

signos, ou seja, em reanálise. 

 

 

De acordo com o que é apresentado por Silva (2014), observamos que a 

metáfora está associada à analogia, uma vez que dado conceito pode servir como base 

para a criação de novos significados; e a metonímia está atrelada à reanálise, já que se 

relaciona à reinterpretação e reorganização dos signos linguísticos. Ambos os processos 

são fundamentais para o fenômeno da mudança linguística. 

O conceito de metáfora é fundamental nos processos de mudança linguística. No 

caso do enfim, os usos mais abstratos originados de usos mais concretos são, sem 

dúvida, em decorrência de projeções metafóricas, fazendo com que o circunstanciador 

temporal passe a conector resumitivo-conclusivo e este, por sua vez, chegue a valores 

ainda mais abstratos, como é o caso do marcador discursivo.  

Nesse capítulo, procuramos apresentar de maneira concisa os conceitos 

fundamentais da LFCU e suas principais categorias analíticas, com o objetivo de 

disponibilizar uma breve exposição dos pressupostos teóricos que permeiam e 

possibilitam a investigação dos fenômenos linguísticos.  

Antes de encerrarmos esta seção, cabe destacar que a natureza do nosso objeto 

de pesquisa – a partícula enfim – não permitiu uma aplicação mais consistente de todo 

cabedal teórico da LFCU em suas últimas atualizações e desdobramentos. Isso se dá por 

conta de a LFCU basicamente eleger as construções como objetos de análise, e não itens 

específicos da língua.  

Sem dúvida, os itens podem ser considerados construções gramaticais ou 

lexicais (cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), mas ainda não há um corpo teórico 

desenvolvido para sustentar trabalhos dessa natureza na perspectiva da 

construcionalização e das mudanças construcionais. Fazemos algumas incursões no 
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estudo do enfim pela via das construções, mas a pesquisa não se caracteriza como um 

trabalho essencialmente ligado à Gramática de Construções. 

Por conta disso, elegemos o clássico processo de gramaticalização como 

conceito básico para operacionalizar a análise de nosso objeto de pesquisa. Acreditamos 

que esse conceito ainda é aplicável aos trabalhos funcionalistas desenvolvidos no país e, 

no caso desta pesquisa, é mais adequado para a análise que propomos. Na próxima 

seção deste trabalho, definiremos e caracterizaremos a gramaticalização. 

 

3.2.  Gramaticalização 

 

Nesta seção, propomos uma definição para o conceito de gramaticalização. 

Além disso, tratamos de conceitos correlatos como unidirecionalidade, bleaching, 

reanálise, analogia, “erosão” fonética, gradualidade do processo, aumento de 

frequência de uso etc. 

A gramaticalização pode ser considerada um dos processos de mudança 

linguística mais operacionalizados atualmente nas línguas em geral. Esse processo está 

diretamente relacionado com o caráter emergente da língua, já que as mudanças 

ocorrem, exatamente, pelo surgimento de novas formas para funções que já existem e 

que não dão conta de expressar o que o usuário deseja.  

Gonçalves et alii. (2007, p. 21) citam os estudos pioneiros de Meillet (1912), de 

onde se depreende “a ideia de gramaticalização como uma ferramenta da linguística 

histórica, que buscava dar conta das origens das mudanças típicas envolvendo morfemas 

gramaticais, o que vinha a complementar o campo da etimologia e da evolução histórica 

das palavras.”. Nesse sentido, a gramaticalização surge no cenário linguístico como um 

processo diacrônico, em que a investigação se dá em uma perspectiva histórico-

comparativista. 

Contudo, esses mesmos estudos realizados por Meillet (1912) apresentavam, por 

meio dos exemplos e da identificação de palavras fornecidos pelo próprio autor, a 

possibilidade de conceber a gramaticalização como um processo sincrônico também, 

em que palavras acessórias e /ou gramaticais e sua forma-fonte podem conviver em um 

mesmo recorte de tempo. 
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De fato, Traugott & Heine (1991, apud Gonçalves et alii, 2007, p. 23) 

“defendem que o termo gramaticalização remete a um processo linguístico tanto 

diacrônico quanto sincrônico de organização categorial e de codificação, ainda que, em 

momentos anteriores, remetesse a um processo unicamente diacrônico”, já que obedecia 

a uma orientação histórico-comparativista.  

Ao longo do tempo, a gramaticalização passou a integrar-se com trabalhos 

teóricos em linguística descritiva e histórica e seu caráter historicista passou a conviver 

com a perspectiva sincrônica, que a concebe, primeiramente, como afirmam Gonçalves 

et alii. (2007, p. 24), “como um fenômeno sintático, pragmático e discursivo, a ser 

investigado a partir dos padrões fluidos de uso da língua.”. 

É com base nesse conceito de gramaticalização que balizamos o estudo aqui 

apresentado. De fato, trata-se de uma pesquisa sincrônica e que pretende investigar as 

funções semânticas, pragmáticas e discursivas que o enfim pode desempenhar, a 

depender do contexto linguístico em que se encontra, em uma perspectiva de fluidez 

linguística. A partir dessas premissas, pretendemos identificar usos que convivem no 

mesmo recorte de tempo em que verificamos a função de circunstanciador temporal.  

Vejamos os dados abaixo que respectivamente ilustram funções de enfim como 

circunstanciador temporal, conector resumitivo-conclusivo e marcador discursivo. 

 

(19) Até esta quinta-feira, quando enfim for revelado o mistério por 

trás do site Pottermore.com, criado pela escritora J. K. Rowling para 

anunciar um novo produto ligado a Harry Potter, os fãs da saga do 

bruxinho não vão descansar. E as especulações não irão cessar. Entre 

os inúmeros palpites que surgiram na web, os mais fortes sustentam 

que se trata de uma enciclopédia, um livro novo protagonizado por 

Potter, um jogo online ou um parque temático (confira na lista 

abaixo). (Veja, 21/06/2011) 

 

(20) As atividades científicas envolverão estudiosos de diversas 

instituições de ensino e pesquisa do país, que desenvolverão seus 

projetos utilizando como base, além do próprio navio, os 

acampamentos estabelecidos na região antártica. 

“A gente realiza algumas pesquisas a bordo nas áreas de biologia, 

oceanografia e geologia, enfim todas as ciências relacionadas ao meio 

ambiente antártico”, disse o comandante. (https://istoe.com.br/navio-

ary-rongel-parte-rumo-a-antartica-para-apoiar-pesquisa-brasileira/) 

 

http://www.pottermore.com/
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/novo-projeto-de-harry-potter-causa-furor-na-internet
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/novo-projeto-de-harry-potter-causa-furor-na-internet
https://istoe.com.br/navio-ary-rongel-parte-rumo-a-antartica-para-apoiar-pesquisa-brasileira/
https://istoe.com.br/navio-ary-rongel-parte-rumo-a-antartica-para-apoiar-pesquisa-brasileira/
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(21) Eu tive o prazer de participar da edição Advanced do evento em 

Seattle em julho desse ano e é inevitável fazer comparações com a 

edição aqui de São Paulo. 

Confesso que não tinha grandes expectativas e, na verdade, só fui lá 

porque o “patrão” pagou. Quem pagou 800 pratas (ou, pior, 1300 no 

caso dos atrasildos) para participar deve estar arrancando os cabelos, 

pois fizeram apenas um investimento altíssimo em networking. 

Enfim, abaixo vão as minhas considerações sobre o SMX São Paulo 

(ou São Paolo, como dizia um dos slides da apresentação padrão que 

ficava rolando entre uma sessão e outra). (http://brunotorres.net/) 

 

No dado (19), temos a expressão de uma circunstância temporal para um evento 

em que será revelado um mistério que envolve a criação de um site que a escritora de 

Harry Potter estaria desenvolvendo. Nesse excerto, podemos perceber que a noção 

temporal agrega, também, uma boa carga de subjetividade por parte do interlocutor, já 

que revela uma expectativa em torno do evento de lançamento do site em questão. Vale 

destacar, ainda, a presença do quando, que reforça o caráter temporal do enfim. 

No dado (20), podemos observar que o enfim introduz uma expressão que 

cumpre a função de encapsular conteúdos, ao mesmo tempo em que resume e conclui o 

segmento textual. No exemplo analisado, as ciências listadas pelo interlocutor estão 

contidas na expressão introduzida pelo operador argumentativo (“enfim, todas as 

ciências relacionadas ao meio ambiente antártico”). A expressão recupera o que foi 

citado e aumenta o leque de opções para a listagem apresentada, dando margem para 

que outras ciências possam compor essa lista, desde que estejam relacionadas ao 

assunto tratado nas pesquisas: o meio ambiente. 

Finalmente, no dado (21), temos o enfim que apenas introduz um novo tópico. 

Nesse dado, não é possível identificar claramente o valor semântico do enfim, e a 

relação que ele mantém com o segmento anterior não pode ser recuperada pelo 

contexto. Nesse caso, temos a atuação do enfim como marcador discursivo, já que 

podemos perceber a manutenção da coesão textual, mas não conseguimos identificar o 

conteúdo proposicional do item. 

Furtado da Cunha et alii. (2013, p. 20) apresentam uma definição de 

gramaticalização muito consistente, separando os conceitos de conteúdo e forma que 

http://searchmarketingexpo.com/advanced/
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constituem uma construção, além de abordar a questão da variação tanto na diacronia 

quanto na sincronia. 

 

Gramaticalização designa certos fenômenos de variação e mudança 

linguísticas, que se processam tanto sincrônica como diacronicamente, 

contemplando fatores relacionados ao plano do conteúdo (de natureza 

discursivo-pragmática e semântico-cognitiva) e ao plano da forma (de 

caráter morfossintático e fonológico). 

 

 

É imprescindível destacar aqui que a mudança surge no discurso, cumprindo 

uma função comunicativa e, eventualmente, pode passar a ter um caráter mais regular 

em que seu grau de abstração tende a aumentar, caracterizando uma construção 

gramaticalizada.  

Como vimos nos dados (19), (20) e (21) expostos anteriormente, o enfim pode 

apresentar uma função mais concreta, quando veicula a noção de circunstanciador 

temporal, passando pela função de conector resumitivo-conclusivo e, finalmente uma 

função mais abstrata de marcador discursivo, que se encontra no nível discursivo-

pragmático. Isso significa dizer que, mesmo em uma análise sincrônica, é possível 

detectar uma trajetória de gramaticalização do item, em que podemos perceber um cline 

de abstratização, contemplando fatores de natureza semântica e discursivo-pragmática.  

O processo de gramaticalização, em uma acepção mais moderna, não se encerra 

em si mesmo, já que uma construção gramaticalizada pode continuar a passar por 

mudanças, tornando-se ainda mais gramatical e abstrata, como afirma Bybee (2015, p. 

136): 

 

Gramaticalização é um processo contínuo. Uma vez que uma 

construção é formada e um morfema é criado, pode-se dizer que 

ocorreu a gramaticalização, mas geralmente a mudança não para e a 

construção continua tornando-se mais e mais gramatical até se perder 

ou ser substituída por outra construção com uma função similar.  

 

A partir dessa definição de Bybee (2015), podemos dizer que a gramaticalização 

propõe a trajetória de um processo de mudança, que pode ser representado por um cline 
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ou continuum de categorias gramaticais e cognitivas, com diferentes graus de 

gramaticalidade. Essa gradiência, por sua vez, é explicada por meio de deslizamentos 

funcionais das palavras ou construções.  Esses deslizamentos funcionais acontecem para 

suprir as lacunas comunicativas encontradas pelos usuários da língua, que necessitam 

sempre mais de expressividade para os discursos que constroem.  

Em se tratando de um processo contínuo, que pressupõe uma trajetória que pode 

ser representada por um continuum, o princípio da unidirecionalidade deve ser levado 

em consideração. Ainda que esse princípio suscite algumas discussões com relação à 

sua definição e ao seu comportamento em pesquisa diacrônicas e sincrônicas, ele pode 

ser considerado um conceito importante na trajetória da mudança.  

Hopper & Traugott (1993, p. 95) postulam que “o que se entende por 

unidirecionalidade é o fato de existir uma relação entre estágios A e B, tal que A ocorre 

antes de B, mas não o inverso”. Nesse sentido, as críticas a respeito desse princípio 

recaem sobre o fato de não se conceber que haja processo de gramaticalização que não 

cumpra essa trajetória apresentada por Hopper & Traugott (1993). Entretanto, com 

relação ao fenômeno em discussão nesta dissertação (o enfim), essa trajetória efetiva-se. 

Além do princípio da unidirecionalidade, a gramaticalização possui dois 

mecanismos já brevemente tratados na seção anterior: a) transferência conceptual 

(metáfora), que aproxima domínios cognitivos diversos e b) a motivação pragmática 

(metonímia). Esses dois mecanismos estão relacionados ao princípio de atribuir novas 

funções para velhas formas, princípio este que é abordado por Heine et alii. (1991b, p. 

150): 

 

Por meio deste princípio, conceitos concretos são empregados para 

entender, explicar ou descrever fenômenos menos concretos. Desse 

modo, entidades claramente delineadas e/ou claramente estruturadas 

são recrutadas para conceitualizar entidades menos claramente 

delineadas ou estruturadas, experiências não físicas são entendidas em 

termos de experiências físicas, tempo em termos de espaço, causa em 

termos de tempo, ou relações abstratas em termos de processos 

cinéticos ou relações espaciais etc. 
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De acordo com Heine et alii (1991b), grosso modo, os conceitos mais abstratos 

são explicados pelos conceitos mais concretos. Isso significa dizer que os conceitos que 

compõem um cline de abstratização, como o defendido neste trabalho (Tempo > 

Conclusão > Texto [Marcador Discursivo]), podem ser explicados a partir dos conceitos 

que estão à sua esquerda, ou seja, os conceitos presentes no texto/discurso podem 

explicados pelo conceito de conclusão e este, por sua vez, pelo conceito de tempo, o 

mais básico de todos. Assim, podemos dizer que domínios lexicais ou menos 

gramaticais são utilizados na descrição daqueles domínios mais gramaticais, e essas 

projeções metafóricas estão diretamente relacionadas à forma como os seres humanos 

compreendem e conceituam o mundo. 

Segundo Heine et alii. (1991 apud Gonçalves, 2007, p. 43),  

 

a metáfora envolvida na gramaticalização, diferentemente daquela 

relacionada às figuras de linguagem, seria pragmaticamente motivada 

e voltada para a função na gramática. A partir dela não se formam 

novas expressões; predicações preexistentes são introduzidas em 

novos contextos ou aplicadas a novas situações por meio da extensão 

de significados: é a “metáfora emergente”, cuja origem, que propicia a 

gramaticalização, seria de natureza “categorial”. 

 

 

A motivação cognitiva de ordem metafórica da gramaticalização está 

diretamente relacionada ao sistema conceptual da língua, que serve como um aparato 

para que os conceitos mais abstratos possam ser compreendidos e ressignificados. Dessa 

forma, essa motivação resulta na extensão metafórica, uma vez que é responsável por 

inserir novos significados no sistema conceptual linguístico.  

Associada a essa motivação metafórica da gramaticalização, está a metonímia, 

que segundo Traugott e König (1991, p. 212), “envolve a especificação de um 

significado em termos de outro que está presente no contexto, i. é, representa uma 

transferência semântica por contiguidade.” Esse mecanismo se relaciona com a 

inferência, uma vez que possibilita que um item linguístico possa assumir um novo 

valor a partir do que é inferido do valor original. Nesse caso, essa implicação pode gerar 

uma nova forma linguística com um novo significado e pode, inclusive, substituir o 

significado fonte.  
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Como já afirmado anteriormente, os mecanismos de motivação cognitiva da 

metáfora e da metonímia estão ligados, respectivamente, à analogia e à reanálise. A 

analogia pode ser entendida como um mecanismo que pode gerar uma mudança por 

meio da criação de uma nova estrutura baseada em um padrão antigo existente na 

língua. A reanálise, por sua vez, está relacionada à reinterpretação e modifica 

propriedades gramaticais e semânticas das construções, fazendo com que itens que estão 

convencionalizados na língua passem a exercer novas funções por meio de mudanças na 

interpretação do significado e da classificação sintática. 

De acordo com Hopper & Traugott (2003, p. 39), a analogia e a reanálise são 

mecanismos cognitivos reconhecidamente significantes para a mudança em geral e, 

mais especificamente, para a mudança morfossintática. Para esses autores, a reanálise 

deve ser considerada o mecanismo mais importante para qualquer mudança, inclusive 

para a gramaticalização, porque corresponde a um pré-requisito para a implementação 

das mudanças por analogia. Por outro lado, as assimetrias que resultam das 

ambiguidades e polissemias geradas pela sobreposição da combinação forma/função 

podem ser resolvidas pela reanálise e pela analogia, já que por meio de ambos os 

mecanismos, é possível criar novas formas e significados para itens que estão 

disponíveis no sistema linguístico. 

Bybee et alii. (1994 apud Gonçalves et. al., 2007, p. 33) apresentam alguns 

mecanismos motivadores na discussão acerca dos deslizamentos dessa transferência 

conceptual entre domínios mais concretos para domínios mais gramaticais: 

 

a) A extensão metafórica, caracterizada por meio de duas propriedades: 

mudança de um domínio mais concreto para outro mais abstrato e preservação de algum 

traço da estrutura do domínio-fonte; 

b) A inferência, que está relacionada à implicatura, já que quando o usuário da 

língua obedece ao princípio da informatividade e da economia, seu interlocutor extrai 

todos os significados de que precisa para compreender o que foi dito; 

c) A generalização, que diz respeito à perda de traços específicos de significado, 

com a consequente expansão de contextos apropriados para o uso; 
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d) A harmonia, um mecanismo restrito a elementos gramaticais que se 

encontram desprovidos da maior parte de seu conteúdo semântico; 

e) A absorção, que representa a fase em que há a completa gramaticalização do 

item observado. 

 

O mecanismo da extensão metafórica, que diz respeito ao acúmulo de 

significados que determinada palavra pode receber a depender dos contextos 

linguísticos para os quais ela vai sendo recrutada ao longo do processo de 

gramaticalização, pode ser ilustrado com o dado (22) a seguir. 

 

(22) A soberba dos conselheiros reais, que não conseguiam enxergar 

nele uma ameaça, pavimentou o caminho para que fosse 

entronado pelos outros cavaleiros como Senhor da Guerra, impondo 

uma vergonhosa derrota ao preferido real na Câmara dos Cavaleiros 

Deputados. Com as contas do reino enfraquecidas por conta das 

decisões equivocadas tomadas pela rainha, por seu primeiro-ministro e 

por conselheiros, a coroa se vê, enfim, dependente do Senhor da 

Guerra. 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/05/04/absurdo-

nao-e-ressuscitar-em-game-of-thrones-mas-eduardo-cunha-ser-eterno/ 

  

 

De acordo com a análise do dado (22), percebemos que existe uma denotação 

temporal empregada pelo enfim, mas também podemos perceber um sentido de 

consequência, de resultado. Assim, podemos dizer que esse significado inicialmente 

temporal, prototípico do enfim, agrega uma noção consecutiva e se encaminha para o 

valor semântico resumitivo-conclusivo, caracterizando o mecanismo da extensão 

metafórica. Afinal, o novo significado parte do sentido fonte do elemento. 

O fato de ser possível fazer mais de uma análise do significado do enfim no dado 

(22) evidencia que há perda de traços específicos do valor semântico de tempo, que 

consideramos ser o valor canônico dessa palavra. Com isso, há a possibilidade de uso 

em outros contextos, com alteração do significado, ou seja, ocorre outro mecanismo do 

processo de gramaticalização: a generalização. 
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Esses mecanismos motivadores da gramaticalização atestam o caráter dinâmico 

desse processo que, além de refletir um movimento contínuo de mudança em torno das 

estruturas linguísticas preestabelecidas, configura também uma atividade cognitiva. 

Essa atividade cognitiva motivada pelos problemas comunicativos identificados pelos 

usuários da língua dá origem a assimetrias que, para serem resolvidas, recorrem a 

mecanismos cognitivos de analogia e reanálise, provocando a paradigmatização das 

novas formas e o aumento do repertório linguístico.   

Além disso, o processo de gramaticalização pode provocar a “perda” de 

significado ou “desbotamento” semântico – bleaching – que está associado a uma 

menor opacidade semântica causada pelo aumento da frequência de uso. Entretanto, é 

importante destacar que essa “perda” não pode estar associada a empobrecimento, já 

que, se por um lado há perda de conteúdo semântico, por outro, há ganho funcional.  

Meillet (1948 [1912] apud Longhin-Thomazi, 2004, p. 216) ilustra o processo de 

gramaticalização como uma estratégia de reposição de conjunções quando toma 

palavras de diferentes classes. Longhin-Thomazi (2004) acrescenta que a classe dos 

advérbios tem se revelado bem fecunda nesse processo de criação. A partícula enfim 

está nesse bojo, tendo em vista seu domínio-fonte na chamada classe dos advérbios, 

estabelecido com valor temporal. 

Cumpre dizer que essa transformação não ocorre abruptamente; ao contrário, o 

processo de gramaticalização é gradual, o que faz com que ele seja contínuo. Devido a 

essa gradualidade, podemos identificar, em cada recorte sincrônico, novas mudanças 

acontecendo com o mesmo item. Nesse sentido, ao identificarmos os usos do enfim no 

português em uso, identificamos também os seus graus de gramaticalidade nessa 

trajetória de abstratização. 

Heine et alii (1991, p. 48) tratam dessa trajetória de abstratização e afirmam 

que, por meio de algumas categorias básicas, pode-se organizar uma escala de 

abstratização metafórica, apresentada abaixo: 
 

 

 

 

 

Figura 1 - Escala de abstração metafórica 

 
pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > qualidade 
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 Na escala apresentada na figura 1, há a representação de categorias prototípicas, 

que estão relacionadas a domínios de conceptualização capazes de estruturar a 

experiência humana por meio de conceitos bem definidos perceptual e linguisticamente. 

Assim, os elementos dispostos na figura 1 mantêm, entre si, uma relação metafórica por 

natureza, o que significa que cada uma das categorias da esquerda serve como base para 

a categoria da direita. 

 No presente estudo, utilizamos as últimas etapas da escala (ESPAÇO > TEMPO 

> QUALIDADE) na intenção de demonstrar a trajetória de gramaticalização do enfim, 

em que o item parte de uma categoria mais concreta de TEMPO para desempenhar 

funções mais abstratas, passando a integrar a categoria do TEXTO (representada na 

figura original como “qualidade”). Essa escala também é proposta por Heine et alii 

(1991, p. 182) como o percurso de gramaticalização para conectores, em que elementos 

empregados como indicadores de tempo passam a organizar o espaço textual, como 

podemos afirmar que acontece com o enfim na função de operador argumentativo. 

Ao longo deste capítulo, procuramos mostrar como a LFCU considera 

importante o contexto de uso em que determinado fenômeno ocorre para a descrição e 

explicação desse fenômeno, assim como suas prováveis motivações, podendo investigá-

lo tanto em uma perspectiva sincrônica quanto diacrônica para tentar identificar alguns 

estágios da mudança e capturar o momento em que teve origem na língua. 

Além disso, falamos sobre a necessidade expressiva dos usuários da língua que 

demanda que sua gramática esteja em constante mudança, e um dos processos que 

fazem com que essa renovação se concretize é a gramaticalização. É por meio dela que 

são realizadas transferências metafóricas que compõem uma escala de abstratização 

formada por elementos mais concretos dispostos à esquerda que, por sua vez, cumprem 

a função de conceitualizar os elementos mais abstratos dispostos à direita.  

Tratamos, ainda, da questão da reposição do quadro de conectores. Essa 

renovação pode ter como estratégia o recrutamento de palavras de classes diversas, 

assumindo outras funções – principalmente a classe dos advérbios.  

A renovação do quadro de conectores também pode ser justificada por meio da 

escala de Heine et alii. (1991), em que elementos que são utilizados para conceituar 

fatos temporais passam a atuar na organização textual, funcionando como conectores ou 



58 
 

operadores argumentativos, nomenclatura que adotamos nesta pesquisa e que está 

amparada em Penhavel (2010). 

 

3.3.  Linguística Textual 

 

 

Nesta seção, apresentamos algumas considerações sobre a Linguística Textual, 

porque entendemos que algumas de suas contribuições podem auxiliar no 

desenvolvimento desta pesquisa, juntamente com a base teórica da LFCU. 

A Linguística Textual teve sua fase inicial na segunda metade de 1960, período 

em que lançava luz ao estudo dos mecanismos interfrásticos, considerados como parte 

do sistema gramatical da língua. Nesse momento, o texto era considerado uma “frase 

complexa”, e essa abordagem gerava algumas críticas, como a apresentada por Bakhtin 

(1978, p. 58 apud Adam, 2011, p. 22): 

 

A linguística [...] nunca elucidou a seção à qual deveriam pertencer os 

grandes conjuntos verbais: longos enunciados da vida corrente, 

diálogos, discursos, tratados, romances, etc., pois esses enunciados 

podem e devem ser definidos, eles também, de forma puramente 

linguística, como fenômenos da linguagem. [...] A sintaxe das grandes 

massas verbais [...] espera ainda ser fundada; até o presente, a 

linguística não avançou cientificamente além da frase complexa: é o 

fenômeno linguístico mais longo cientificamente explorado. Dir-se-ia 

que linguagem metodicamente pura da linguística para aí [...] E, no 

entanto, pode-se desenvolver ainda mais a análise linguística pura, por 

mais difícil que isso possa parecer e por mais tentador que seja 

introduzir aqui pontos de vista estranhos à linguística.  

 

 

De acordo com o autor, os fenômenos que excediam os limites da frase 

complexa não eram cientificamente explorados, assim como os discursos e diálogos, 

que não eram considerados como fenômenos da linguagem. Da mesma forma, 

lamentava Fuchs (1985, p. 20-21) a respeito dos estudos sobre ambiguidade e paráfrase, 

que não excediam os limites dos estudos de frases isoladas, desconsiderando o cotexto:  
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não se dispõe de estudos sistemáticos sobre a ambiguidade e a 

paráfrase, no nível do texto, ao passo que muitas ambiguidades 

potenciais de frases isoladas não subsistem em um contexto mais 

amplo e, inversamente, outras ambiguidades são engendradas na 

tessitura progressiva das significações ao longo do texto. 

 

 

 Nesse sentido, podemos perceber a insatisfação dos linguistas a respeito do 

objeto de estudo da Linguística Textual, que considerava o texto como uma grande frase 

ou como uma sucessão delas. Halliday e Hassan (1976, p. 293 apud Adam, 2011, p. 23) 

apresentam uma definição de texto que extrapola os conceitos adotados até então: 

 

Um texto não é um simples encadeamento de frases. Em outras 

palavras, não se trata de uma grande unidade gramatical, de alguma 

coisa de mesma natureza que uma frase, mas que se diferencia pelo 

tamanho – uma espécie de superfrase. Um texto não deve, de forma 

alguma, ser visto como uma unidade gramatical, mas como uma 

unidade de outra espécie: uma unidade semântica. Sua unidade é uma 

unidade de sentido em contexto, uma tessitura que exprime o fato de 

que, ao formar um todo, ele está ligado ao meio no qual encontra-se 

situado. 

 

 

 

 Podemos perceber que, a partir dessa abordagem, o texto passa a se configurar 

como objeto central da Linguística Textual. Além disso, outras questões como o 

contexto em que o texto está inserido e a diferenciação do texto como unidade 

semântica e não gramatical passam a ser consideradas.  

 Ainda nessa primeira fase, surgem, então, as gramáticas de texto, cujos 

propósitos seriam, segundo Koch (2017, p. 21):  

 

a) verificar o que faz com que um texto seja um texto, ou seja, 

determinar seus princípios de constituição, os fatores responsáveis 

pela sua coerência, as condições em que se manifesta a textualidade; 

b) levantar critérios para a delimitação de textos, já que a completude 

é uma de suas características essenciais; 

c) diferenciar as várias espécies de textos. 
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 As gramáticas textuais tinham, portanto, a intenção de promover a reflexão sobre 

os fenômenos que não eram contemplados na gramática sentencial, uma vez que crescia 

o interesse pelo estudo dos pares ou sequências maiores no nível interfrasal. Nessa 

perspectiva, abandona-se o método ascendente – da frase para o texto – e passa-se a 

estruturar a análise a partir da unidade maior para chegar à classificação das unidades 

menores, por meio da segmentação dos enunciados. No entanto, essa hierarquização não 

deve prejudicar a análise dos elementos textuais individuais no sentido em que esses 

elementos devem ter suas funções consideradas na análise do todo significativo que é o 

texto. 

 A essa consideração do texto como muito mais do que a simples soma de 

unidades menores que são as frases, acrescenta-se a ideia de que é necessária uma 

competência específica para a produção e compreensão de texto – a competência 

textual. 

 Dentro dessa perspectiva, Koch (1997, p. 69) postula que “o texto, visto como a 

unidade linguística hierarquicamente mais elevada constitui, portanto, uma entidade do 

sistema linguístico, cujas estruturas possíveis em cada língua devem ser determinadas 

pelas regras de uma gramática textual.” De acordo com o que afirma a autora, o texto 

possui regras diferentes que precisam ser tratadas por uma gramática específica, e suas 

estruturas precisam ser determinadas de acordo com cada língua. Isso significa que não 

é possível criar uma única gramática textual que dê conta de sistematizar todas as 

especificidades dos textos em geral. 

 As primeiras gramáticas textuais tentaram transformar o texto em objeto de 

estudo da Linguística Textual e consideravam que o texto era uma unidade teórica 

formal que se opunha ao discurso, caracterizado como uma unidade funcional, 

comunicativa e intersubjetiva.  

 Nessa perspectiva, a semântica passa a integrar os estudos dessa vertente teórica 

com o objetivo de explicar as relações de sentido estabelecidas pelos textos e que estão 

acima da consideração dos significados de frases isoladas, descontextualizadas. Em 

seguida, a perspectiva pragmática passa a ser considerada também nas análises textuais 

e, a partir de então, os textos passam a ser considerados produtos inacabados e 

contaminados por intenções comunicativas e sociais dos falantes. 

 De acordo com Koch (2017), a associação da perspectiva pragmática configura 

uma integração dos níveis sintático e semântico considerados anteriormente. Assim, a 

análise do texto pode ser muito mais completa, uma vez que leva em consideração não 
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só os aspectos textuais, mas também as intenções comunicativas do interlocutor no 

momento da produção desse texto, ou seja, é preciso esboçar o plano global do texto e 

isso inclui considerar, além dos aspectos sintáticos e semânticos, os aspectos 

pragmáticos. 

 A partir da década de 1980, a Linguística Textual começa a considerar o texto 

como o resultado de processos mentais. Nesse momento, a Linguística Textual 

incorpora, portanto, alguns conceitos da teoria cognitivista considerando o texto como 

uma atividade cognitiva, que está relacionada com conhecimentos, experiências e 

expectativas do falante. Diante dessa constatação, podemos estabelecer uma relação 

entre o que é postulado pela Linguística Textual com a pesquisa que realizamos, uma 

vez que, em certos contextos linguísticos, o enfim encontra-se impregnado pela 

expectativa do interlocutor. Vejamos o dado abaixo, que pode confirmar essa afirmação: 

 

(23) Acusado de praticar atos de terrorismo na Itália, o italiano Cesare 

Battisti deverá ter de regressar ao país de origem para, enfim, começar 

a pagar pelos crimes que cometeu. Na última semana, o presidente 

Michel Temer decidiu revogar sua condição de refugiado e extraditá-

lo, caso o Supremo Tribunal Federal não conceda um habeas corpus 

preventivo a ele — pedido impetrado por sua defesa no final de 

setembro. A decisão, agora, está nas mãos do ministro Luiz Fux. 

https://istoe.com.br/de-volta-para-casa/ 

 

 

 

 Por meio do exemplo (23) acima, podemos constatar que, além da noção 

temporal expressa pelo enfim, temos uma avaliação negativa do falante em relação à 

ocorrência tardia da situação descrita. Ademais, podemos perceber também que o enfim 

pode inscrever no mesmo discurso uma avaliação positiva, quando observamos que ele 

encerra um tempo – nesse caso, subjetivo – de espera do interlocutor. Assim, podemos 

dizer que o enfim representa as expectativas do interlocutor, tanto negativas quanto 

positivas numa mesma ocorrência, corroborando o que é proposto pela Linguística 

Textual. 

 Koch (2017, p. 44) apresenta uma descrição panorâmica do estágio atual da 

Linguística Textual: 

 

https://istoe.com.br/de-volta-para-casa/
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Em consequência do grande interesse pela dimensão sociointeracional 

da linguagem e por processos afeitos a ela, surge (ou ressurge) uma 

série de questões pertinentes à “agenda de estudos da linguagem”, 

entre as quais as diversas formas de progressão textual (referenciação, 

progressão referencial, formas de articulação textual, progressão 

temática, progressão tópica), a dêixis textual, o processamento 

sociocognitivo do texto, os gêneros, inclusive os da mídia eletrônica, 

questões ligadas ao hipertexto, a intertextualidade, entre várias outras. 

 

 

Dentre as questões que compõem a agenda atual da Linguística Textual, 

destacamos aquelas que se relacionam com a progressão textual e que constituem 

grande importância para o estudo do enfim. Nos contextos linguísticos em que o enfim 

apresenta ideia de tempo, podemos perceber, como vimos no dado (23), exposto 

anteriormente, a progressão textual, já que a sequência introduzida pelo enfim se dá no 

nível textual, ainda que esteja relacionada a fatos do mundo real. Da mesma forma, 

observamos que quando atua como conectivo resumitivo-conclusivo ou marcador 

discursivo, o enfim atua na progressão do texto, estabelecendo relações semânticas que 

operam na manutenção da coesão. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar os contextos linguísticos 

em que o enfim é empregado, procurando analisar as funções semânticas e discursivo-

pragmáticas que essa palavra pode desempenhar a depender de cada um desses 

contextos. Nesse sentido, utilizamos os pressupostos teórico-metodológicos da LFCU e 

selecionamos os corpora que estão de acordo com os fundamentos sustentados por essa 

teoria. Além disso, as hipóteses elaboradas para este trabalho também estão em 

consonância com os estudos realizados nessa vertente linguística.  

Para a análise dos dados, assumimos um tratamento qualitativo e quantitativo, 

levando em consideração a importância das informações contextuais e a frequência de 

uso do enfim em cada função estabelecida nesta pesquisa. As quantidades são dispostas 

em números absolutos e, em algumas tabelas, apresentamos também as porcentagens 

equivalentes a essas quantidades com o objetivo de tornar os resultados mais 

inteligíveis. 

Este capítulo é composto de três seções que se distribuem da seguinte forma: na 

seção 1, descrevemos a caracterização dos corpora e justificamos a sua escolha; na 

seção 2, definimos as funções do enfim encontradas nos corpora analisados e 

discutimos alguns dados que sustentam essas definições; por fim, na seção 3, 

apresentamos alguns critérios que balizarão a análise dos dados. 

 

4.1. Corpora 

 

 

Os corpora são compostos por 900.000 palavras e compreendem 100 dados de 

blogues informais, 100 dados de blogue coloquial tenso e 100 dados de revistas formais. 

A seleção desses três tipos de corpora diferentes se justifica pelo fato de buscarmos 

contato com níveis distintos de monitoramento e normatização da língua escrita. 

Os textos encontrados nos blogues informais se aproximam de diários pessoais, 

tratando de assuntos e temáticas diversos, como moda, viagens, maternidade e 
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intercâmbios. O fato de ser um corpus que apresenta muitos relatos a respeito do 

cotidiano das pessoas favorece a produtividade de sequências tipológicas narrativas e 

expositivas, salvo alguns casos em que é possível observar o posicionamento crítico do 

enunciador, argumentando a favor ou contra determinado tema. 

Os blogues informais representam o nível menos formal de modalidade escrita, 

em que se considera que os contextos linguísticos estejam mais próximos daqueles que 

podemos encontrar na oralidade. Além disso, a normatização da modalidade escrita 

apresenta um monitoramento menor nesse corpus, já que se trata de variados tipos de 

pessoas relatando suas experiências cotidianas, sem a preocupação com a norma padrão. 

O corpus de blogue coloquial tenso aborda conteúdos mais específicos, que se 

relacionam com temas de interesse nacional e internacional, envolvendo assuntos sobre 

política e economia, principalmente. Nesse sentido, observamos uma frequência maior 

de textos com sequências tipológicas expositivas e argumentativas, uma vez que o 

objetivo é, justamente, colocar em discussão alguns temas mais polêmicos. Entretanto, 

também é possível encontrar textos em que predominam a sequência tipológica 

narrativa.  

Em se tratando da maneira como esse corpus foi elaborado, selecionamos um 

único blogue em que pudéssemos encontrar a modalidade escrita mais monitorada. Por 

esse motivo, escolhemos o blogue do jornalista Leonardo Sakamoto
4
. Em seguida, 

fizemos a cópia de 300.000 palavras e realizamos o mesmo procedimento utilizado no 

corpus de blogues informais. 

Composto por textos das revistas Isto é, Veja e Época, o corpus de revistas 

formais também aborda assuntos mais voltados para o interesse nacional e internacional, 

favorecendo a discussão de temas atuais e, consequentemente, apresenta textos de 

sequência tipológica, predominantemente, expositiva e argumentativa. Esse corpus 

segue o mesmo procedimento utilizado para a composição dos outros dois corpora 

citados anteriormente. 

                                                           
4
 Leonardo Sakamato é jornalista e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Cobriu conflitos 

armados em diversos países e o desrespeito aos direitos humanos no Brasil. Professor de Jornalismo na PUC-SP, foi 

pesquisador visitante do Departamento de Política da New School, em Nova York (2015-2016), e professor de 

Jornalismo na ECA-USP (2000-2002). É diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas 

para Formas Contemporâneas de Escravidão. Autor do blog do Sakamoto, disponível em 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/. 
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No corpus de revistas formais, temos um nível de monitoramento um pouco 

maior se considerarmos que os textos escritos pelos jornalistas e colunistas passam pelo 

crivo de corretores, que procuram manter uma linguagem mais padronizada. Afinal, 

esses textos levam consigo a marca da revista que os publicam e, em muitos casos, 

imprimem opiniões de especialistas, que são consultados a respeito de determinados 

assuntos que compõem esses textos. 

Para justificar a escolha desses corpora, primeiro precisamos dizer que esta 

pesquisa se iniciou com a investigação de outros dados obtidos no corpus de 

modalidade escrita e modalidade oral do Grupo de Pesquisa Discurso e Gramática 

(http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/), complementado por dados da Revista 

Veja On-line.  

Nosso objetivo, desde o início, foi contrastar os níveis de monitoramento 

presentes em cada um desses corpora. No entanto, sentimos a necessidade de alterar as 

fontes de coleta de dados quando percebemos que seria mais interessante que 

formalizássemos a pesquisa utilizando apenas a modalidade escrita. Essa decisão fez 

com que o trabalho se tornasse mais didático, permitindo que o interlocutor tivesse mais 

facilidade para interpretar os resultados. 

Quanto aos dados transcritos dos blogues e revistas disponíveis na internet, 

procuramos oferecer ao leitor desta pesquisa um contexto mínimo que pudesse permitir 

as inferências necessárias à interpretação do dado. Dessa forma, em alguns casos, 

optamos por incluir na citação dos dados de nossos corpora um contexto maior do que 

aquele em que encontramos o enfim.  

Os dados extraídos de nossos corpora vêm numerados em ordem crescente, 

recuados mais à direita e com fonte mais reduzida do que a do restante do texto.  

Ademais, cada trecho vem acompanhado do link da página da internet em que foi 

encontrado, que é a única marca extratextual que acompanha os dados desta pesquisa.  

Devemos frisar que os dados coletados dos corpora são utilizados desde o primeiro 

capítulo deste trabalho, com o objetivo de justificar a teoria apresentada e sustentar as 

propostas defendidas ao longo desta dissertação.  

Os corpora possuem tipologias textuais diversas, justamente por se tratar de 

fontes de coleta diferentes. Assim, é possível encontrar sequências narrativas, 

http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/
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expositivas, argumentativas e alguns poucos casos de injunção. De acordo com essas 

sequências tipológicas, temos também uma diversidade de tempos e modos verbais, que 

são considerados para a análise. 

Por meio da diversidade dos corpora, conseguimos diversificar também os 

níveis de monitoramento da modalidade escrita, abarcando contextos variados, que nos 

permitem ter uma abordagem mais geral dos ambientes linguísticos que são propícios 

para cada função que estabelecemos para o enfim ao longo desta pesquisa. Podemos 

dizer que essas funções caracterizam alguns padrões, que exploramos na seção seguinte. 

 

4.2. Padrões do enfim  

 

 

A análise qualitativa dos dados em uma etapa prévia (AZEVEDO, 2018) a essa 

dissertação permitiu que cada contexto linguístico fosse descrito de forma a caracterizar 

o valor semântico empregado, assim como as intenções comunicativas que subjazem ao 

emprego da palavra no contexto determinado. Assim, por meio da análise e em 

associação com a revisão da literatura, conseguimos identificar três padrões de uso para 

o enfim, que definimos e exemplificamos a seguir. 

 

a) Padrão I - Valor de circunstanciador temporal. Essa classificação é 

apresentada em algumas gramáticas tradicionais como advérbio de tempo, de acordo 

com o exemplo (24) a seguir. 

 

(24) De olho no calendário eleitoral, deputados chegaram enfim a um 

acordo e definiram que vão começar a votação da reforma política 

nesta terça-feira, 5, pela proposta relatada pela deputada Shéridan 

(PSDB-RR), que estabelece o fim das coligações para as eleições 

proporcionais e cria uma cláusula de desempenho para os partidos. 

(https://istoe.com.br/deputados-devem-votar-fim-das-

coligacoes-nesta-terca-feira/) 

 

https://istoe.com.br/deputados-devem-votar-fim-das-coligacoes-nesta-terca-feira/
https://istoe.com.br/deputados-devem-votar-fim-das-coligacoes-nesta-terca-feira/
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Por meio do dado (24), é possível ilustrar o padrão I, em que o enfim é utilizado 

para circunstanciar tempo. Nesse caso, podemos fazer a substituição do enfim por 

finalmente e obter uma paráfrase do que seria uma espécie de demonstração da 

expectativa do enunciador com relação ao fato exposto. Assim, podemos afirmar que a 

relação temporal expressa pelo enfim está associada à avaliação do falante no que diz 

respeito à duração do desfecho desse evento situado no tempo. Devemos destacar, 

também, o fato de os eventos narrados no texto estarem de acordo com a sucessão 

temporal desses eventos no mundo biofísico. 

 

b) Padrão II – Valor de conector resumitivo-conclusivo. Essa função assemelha-

se à dos operadores argumentativos, já que atuam na superfície do texto, estabelecendo 

relações semânticas entre os segmentos textuais, conforme podemos observar no dado 

(25): 

 

(25) Enquanto isso, o povo segue assistindo aos bacanais patrocinados 

com recursos públicos de longe, no máximo preenchendo as taças de 

vinho de quem manda de verdade. Isso quando a própria classe 

política não passa a mão em nossa bunda, sem pedir licença. E foram 

várias passadas de mão não-autorizadas – a PEC do Teto (limitando os 

investimentos em educação, saúde, segurança, ciência, entre outras 

áreas públicas, pelos próximos 20 anos), a Lei da Terceirização Ampla 

e a Reforma Trabalhista (que terá impacto negativo na dignidade dos 

mais pobres), a redução na proteção ambiental, o ataque aos direitos 

das comunidades tradicionais, o perdão de dívidas bilionárias do 

empresariado, o uso de recursos públicos para comprar políticos e 

manter o grupo de Michel Temer no poder, entre tantas outras. 

Chegamos, enfim, a uma clara constatação: parece política, mas é 

só sacanagem.(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08

/29/brasilia-e-foda-ou-como-tudo-e-uma-grande-metafora-de-sexo-e-

poder/) 

 

De acordo com o que está expresso no dado (25), podemos aferir as 

características apresentadas no padrão II, em que o enfim apresenta-se como um 

conector, introduzindo um resumo-conclusão do que foi exposto em porções anteriores 

do texto. Nesse dado, o jornalista apresenta uma série de situações que foram, inclusive, 

noticiadas pela mídia, a respeito de certas atitudes de políticos, envolvendo recursos 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/29/brasilia-e-foda-ou-como-tudo-e-uma-grande-metafora-de-sexo-e-poder/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/29/brasilia-e-foda-ou-como-tudo-e-uma-grande-metafora-de-sexo-e-poder/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/29/brasilia-e-foda-ou-como-tudo-e-uma-grande-metafora-de-sexo-e-poder/
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públicos. No parágrafo final, o enfim introduz um segmento resumitivo-conclusivo, em 

que se apresenta uma constatação impregnada pela avaliação do enunciador. 

O agrupamento de conclusão e resumo dentro da função conectora do enfim, 

expressa no dado (25) acima e reiterada ao longo da análise que apresentamos em 

capítulo posterior deste trabalho, se justifica pelo fato de haver entre esses conceitos – 

conclusão e resumo – uma proximidade de significados. Vejamos as definições desses 

verbetes, obtidas no Dicionário Houaiss (2009, p. 513, 1956): 

 

Conclusão s.f.(1390) 1 ato ou efeito de concluir 2 ato, processo ou 

efeito de levar a termo; finalização, término 3 ensinamento que se 

extrai de um texto ou fato; moral <a c. de uma fábula> 4 última parte 

de uma obra literária ou musical 4.1 desfecho, epílogo, desenlace <a 

c. de uma tragédia> <a c. de uma trama> 5 ponto de vista a que se 

chega a partir de dados da observação, do raciocínio, de discussão; 

ideia, tese 6 proposição que fecha um raciocínio e resulta de um 

processo dedutivo 7 LÓG na lógica tradicional, terceira e última 

proposição de um silogismo, implicitamente contida nas duas 

premissas anteriores, e cuja verdade ou falsidade depende do caráter 

verdadeiro ou falso de tais premissas 8 LÓG qualquer proposição que 

decorre necessária e logicamente, segundo regras operatórias 

implícitas ou explícitas, de enunciados anteriores ETIM lat. 

conclusio,onis ‘conclusão’ SIN/VAR como subst..: ver sinonímia de 

desenlace, ilação, solução e antonímia de prefácio ANT começo, 

início; como subst..: ver antonímia de desenlace e sinonímia de 

prefácio (HOUAISS, 2009, p. 513) 

 

Resumo s. m. (1652) ato ou efeito de resumir(-se); sumário, síntese, 

sinopse 1 exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série 

de acontecimentos, das características básicas de alguma coisa, com a 

finalidade de transmitir uma ideia geral sobre seu sentido <o narrador 

fez um r. expressivo dos acontecimentos>  1.1 apresentação abreviada 

do texto ou conteúdo de livro, peça teatral, argumento de filme etc. 2 

recapitulação breve, sucinta <o livro apresentava um pequeno r. ao 

final de cada capítulo> 3 indivíduo ou coisa que resume, que 

simboliza certas qualidades <Gandhi é o mais perfeito r. dos homens 

que defenderam a não violência no sXX> em r. em poucas palavras, 

resumidamente ETIM regr. de resumir SIN/VAR apanhado, bosquejo, 

breviário, compêndio, condensação, ementa, epítome, extrato, 

recopilação, ressunta, sinopse, síntese, sintomia, suma, sumário, 

súmula HOM resumo (fl. resumir) (HOUAISS, 2009, p. 1656) 

 

 

De acordo com os verbetes do dicionário, podemos destacar que a conclusão, 

por ser caracterizada como um ‘ensinamento de um texto’, mantém relação com o 
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significado de resumo no que se refere à ‘transmissão de uma ideia geral sobre o sentido 

de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos’. Isso significa que o resumo 

pode ser considerado como uma estratégia para a construção da conclusão. 

Outra característica que é comum para ambos os termos diz respeito à posição 

que tanto o resumo quanto a conclusão podem ocupar, ou seja, para que se construa um 

resumo ou para que se apresente uma conclusão, é necessário que algo já tenha sido 

apresentado. No caso do resumo, as ideias precisam já ter sido exploradas para que ele 

se concretize; no caso da conclusão, ela se apresenta após uma proposição, finalizando 

o texto, acrescentando, muitas vezes, um resumo do que foi exposto para justificar 

aquilo que a constitui.  

 

c) Padrão III – Valor de marcador discursivo. Atua no nível pragmático, ou seja, 

nas interações conversacionais e favorece a manutenção do eixo temático, sem 

necessariamente relacionar as porções de textos que o antecedem ou sucedem. Esse uso 

é exemplificado no dado (26) abaixo: 

 

(26) Primeiramente quero pedir desculpas pelo post atrasado, me 

envolvi com outras coisas, andei saindo com amigas e resolvendo uns 

problemas e acabei ficando sem tempo pra vir aqui atualizar o blog. 

Enfim, nestes últimos quatro dias babei muito na Maci, tive umas 

provas chatas e deu uma saída com a Sandra e a Diana (lembram do 

vídeo que fiz com elas? Sandra é a intercambista da Alemanha e a 

Diana da Espanha).Um parque de diversões veio pra cá pra Mesquite e 

fomos dar uma volta por lá (nunca temos nada muito interessante pra 

fazer rsrsrsrs e no final acabou como sempre: Compramos comida ee 

viemos assistir um filme na minha casa. 

(http://sendointercambista.blogspot.com/) 

 

No dado (26), podemos perceber que o assunto expresso no período introduzido 

pelo enfim complementa o que foi dito na porção anterior do texto, o que evidencia a 

manutenção do eixo temático. Entretanto, não há como classificar o tipo de relação 

semântica veiculado especificamente pelo enfim, o que nos leva a constatar que ele 

apenas introduz um período e colabora para a manutenção da conversação, atuando no 

nível discursivo. 

http://sendointercambista.blogspot.com/
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A categorização em três padrões é motivada pela hipótese de que o enfim esteja 

passando por uma extensão de significados. Afinal, além do valor semântico de tempo 

presente em alguns dicionários e gramáticas tradicionais, essa palavra pode estabelecer 

também outros usos ou relações de sentido, que estão diretamente associadas às funções 

que o enfim expressa nesses contextos. Essa constatação configura os traços de um 

processo de gramaticalização, que segundo Furtado da Cunha et alii. (2013, p. 20) 

designa fenômenos “que se processam tanto sincrônica como diacronicamente, 

contemplando fatores relacionados ao plano do conteúdo (de natureza discursivo-

pragmática e semântico-cognitiva) e ao plano da forma (de caráter morfossintático e 

fonológico)”. 

Defendemos que esses valores morfossintáticos, semânticos e discursivo-

pragmáticos atestados estão muitos associados aos corpora em que o enfim é 

instanciado. Nossa hipótese, que pretendemos comprovar por meio da análise, é a de 

que o nível de monitoramento da língua possui relação com o sentido estabelecido pelo 

enfim. Nesse sentido, hipotetizamos que o corpus mais propício para a instanciação do 

enfim com valor de circunstanciador temporal seja o de revista formal, já que se 

caracteriza como o mais monitorado em termos de critérios mais rígidos para a revisão e 

correção dos textos.  

De acordo com o raciocínio apresentado anteriormente, acreditamos que os 

dados de blogue coloquial tenso também apresentem muitas ocorrências do padrão I, 

mas nesse caso específico, por se tratar de um suporte virtual, escrito por um jornalista 

apenas, sem a preocupação exacerbada com a imagem do nome de uma revista 

conceituada, presumimos que outros valores morfossintáticos, semânticos e discursivo-

pragmáticos também possam ser instaciados com frequência considerável.  

Por fim, pressupomos que o corpus de blogues informais seja ainda mais 

favorável à utilização do enfim de forma mais “despreocupada”. Nesse locus, 

acreditamos ser possível encontrar valores morfossintáticos, semânticos e discursivo-

pragmáticos que estão mais associados à modalidade oral. E nesse sentido, temos os 

contextos mais propícios para que seja possível flagrar a mudança semântica e a 

extensão de significados.   

 

4.3. Critérios de análise 
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O procedimento para a realização da análise desses dados considera a posição do 

enfim no período, objetivando verificar se há relações semânticas estabelecidas entre as 

porções de textos que o precedem e o sucedem. Nos casos em que se identificam essas 

associações, apresentamos os tipos de relações expressas por elas.  

As posições ocupadas pelo enfim são a posição inicial (quando ele inicia um 

período ou um parágrafo), a posição intermediária (quando a palavra aparece no interior 

de um período) e a posição final (em que o enfim finaliza um período).  

Essas informações são apresentadas em tabelas, juntamente com os resultados 

encontrados ao longo da análise para cada padrão identificado. As tabelas estão 

organizadas de acordo com a frequência que os padrões apresentam. Dessa forma, as 

colunas mais à esquerda são preenchidas pelos padrões com números maiores de 

ocorrências, que vão diminuindo à medida que essas colunas estejam mais à direita, 

onde estão dispostos os padrões que apresentam menos ocorrências. 

Além das posições do enfim nos períodos, são consideradas também as 

sequências tipológicas apresentadas nos contextos analisados, que estão diretamente 

associadas ao uso do enfim, já que se relacionam com os padrões encontrados. 

Dessa forma, podemos dizer que a metodologia utilizada para este trabalho está 

pautada nos pressupostos teóricos da LFCU, uma vez que busca imprimir uma análise 

holística aos contextos obtidos por meio dos dados. Considera-se igualmente o máximo 

de pistas linguísticas que podem estar relacionadas à instanciação da palavra em estudo.  

Essa análise apresenta-se de forma mais detalhada no capítulo seguinte, em que 

são expostos os dados mais prototípicos de cada padrão mencionado na metodologia, 

juntamente com a interpretação desses contextos que podem justificar o uso de um 

padrão em detrimento de outro. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Neste capítulo, apresentamos a análise quantitativa e qualitativa dos dados 

obtidos nos corpora com níveis de monitoramento diferentes, com o objetivo de flagrar 

os mais variados usos do enfim. Dividimos este capítulo em três seções, em que 

abordamos os três valores encontrados ao longo da pesquisa, a saber: valor de 

circunstanciador temporal, valor de conector resumitivo-conclusivo e valor de 

marcador discursivo. 

 Vejamos a Tabela 1, que apresenta os usos do enfim por posição e por padrão: 

 

Tabela 1 – Usos do ENFIM 

 

 

Resumitivo-

conclusivo  

 

(Padrão II) 

 

Circunstanciador 

temporal  

 

(Padrão I) 

Marcador  

discursivo  

 

(Padrão III) 

TOTAL 
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Blogue informal 

 

35 37 5 4 1 - 11 2 5 100 

 

Blogue coloquial 

tenso 

 

45 34 7 - 11 - 3 - - 100 

 

Revistas formais 

 

20 11 2 3 62 - 2 - - 100 

TOTAL 

 

100 

 

82 14 7 74 - 16 2 5 300 

 

 

196 (65,33%) 

 

81 (27%) 23 (7,67%)  

 

 

 A observação da Tabela 1 enseja algumas observações de cunho mais geral. Por 

exemplo, o enfim pode ser empregado com valores diferentes – como conector 
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resumitivo-conclusivo, como circunstanciador temporal e, ainda, como marcador 

discursivo, no nível pragmático, quando não podemos depreender seu significado 

proposicional. São três usos produtivos em português. 

O uso resumitivo-conclusivo é o mais frequente nos dados, atingindo 65,33% 

dos corpora. Essa constatação é bastante importante, tendo em vista que já não é mais 

frequente (pelo menos nos dados de pesquisa) o uso mais antigo e original do enfim, ou 

seja, como circunstanciador temporal. Assim, o padrão II suplanta quantitativamente o 

padrão I e demonstra sua força na língua em uso. 

Outra importante constatação é a forte vinculação da posição assumida pelo 

enfim em relação usos consignados nos padrões. Assim, a posição inicial é muito mais 

utilizada nos padrões II e III. A posição intermediária, por sua vez, é mais frequente nos 

usos do padrão I. Com relação ao padrão II, a posição inicial propicia o fortalecimento 

da função de conexão resumitivo-conclusiva. Afinal, essa é a posição típica dos 

conectores. 

O blogue informal e o blogue coloquial tenso confirmam a maior frequência de 

uso do enfim na função de conector resumitivo-conclusivo. Essa constatação vai 

parcialmente contra nossa expectativa, tendo em vista que o blogue informal era 

esperado como o locus mais pujante do enfim na função de marcador discursivo. Por 

outro lado, devemos destacar que, no universo de 300 dados, só foram encontradas 23 

ocorrências do enfim como marcador discursivo, e desses 23 dados, 18 estão nos 

blogues informais. 

A revista formal contou com um uso mais expressivo do enfim na função de 

circunstanciador temporal. Como se trata de um ambiente de uso da língua mais 

canônica, esse dado já era esperado. Afinal, o uso temporal do enfim é o mais abonado 

pelas gramáticas e obras de referência. 

Por fim, ainda no âmbito de observações mais gerais, não houve uma única 

ocorrência de enfim como circunstanciador temporal em posição final. Essa posição, 

como vemos, não favorece a interpretação circunstancial. Ao contrário, a posição final 

privilegia o uso resumitivo-conclusivo, que é iconicamente alocado em posição final. De 

fato, conclusões e resumos não são apresentados em posição inicial no discurso, mas 

final. 
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Vejamos algumas ocorrências dos usos mencionados na Tabela 1. 

 

(27) A vida deve parecer boa e feliz para quem está aproveitando a 

atual conjuntura para fazer tudo aquilo que sempre quis, mas não 

conseguia. Por exemplo, parte de grandes empresários, do mercado 

financeiro e de grandes produtores rurais está nadando de braçada, 

mudando a legislação a seu favor, desregulamentando as proteções 

sociais e ambientais, conseguindo perdões bilionários de dívidas – 

tudo em troca do apoio a um governo com legitimidade questionada. 

Ao mesmo tempo, parte do Congresso Nacional, percebendo que é o 

único suporte ao governo, vende caro seus votos. Enfim, esse pessoal 

faz parte daqueles 5% de aprovação que Michel Temer ostenta, 

números menores que Sarney, Dilma e Collor. 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/30/brasil-de-

temer-e-uma-viagem-psicodelica-e-injusto-ele-nao-nos-levar-junto/ 

 

(28) A polícia chinesa enfim libertou o artista plástico Ai Weiwei, 

detido em 3 de abril sob a vaga acusação de "evasão de impostos". De 

acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, Weiwei foi solto sob 

fiança por admitir os tais crimes de evasão e também por sofrer de 

uma doença crônica, que demanda tratamento. (Veja, 22/06/2011) 

 

(29) Eu tive o prazer de participar da edição Advanced do evento em 

Seattle em julho desse ano e é inevitável fazer comparações com a 

edição aqui de São Paulo. 

Confesso que não tinha grandes expectativas e, na verdade, só fui lá 

porque o “patrão” pagou. Quem pagou 800 pratas (ou, pior, 1300 no 

caso dos atrasildos) para participar deve estar arrancando os cabelos, 

pois fizeram apenas um investimento altíssimo em networking. 

Enfim, abaixo vão as minhas considerações sobre o SMX São Paulo 

(ou São Paolo, como dizia um dos slides da apresentação padrão que 

ficava rolando entre uma sessão e outra). (http://brunotorres.net/) 

 

Em (27), observamos que o enfim inicia o período introduzindo um resumo 

conclusivo do que foi exposto anteriormente. Além do valor de conector resumitivo-

conclusivo expresso pelo enfim, temos também a presença do pronome demonstrativo 

esse, apointando uma referenciação anafórica aos elementos que compõem o termo 

genérico utilizado – pessoal. Nessa ocorrência, o enfim possui função de operador 

argumentativo, já que colabora para a progressão textual, constituindo-se como o 

elemento que introduz uma porção de texto conclusiva e que mantém relação semântica 

com a porção anterior, como afirma Vogt (1980, apud Campos, 2015, p.38): 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/30/brasil-de-temer-e-uma-viagem-psicodelica-e-injusto-ele-nao-nos-levar-junto/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/30/brasil-de-temer-e-uma-viagem-psicodelica-e-injusto-ele-nao-nos-levar-junto/
http://searchmarketingexpo.com/advanced/
http://brunotorres.net/
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Os operadores argumentativos correspondem a marcadores de 

subjetividade, com a função de orientar a sequência discursiva de um 

enunciado, levando o interlocutor à determinada conclusão, e seu 

estudo deverá indicar o propósito dos falantes na elaboração do 

discurso e na sua estruturação enquanto texto. Assim, os operadores 

resgatam elementos da gramática, pois eles não só são responsáveis 

pela coesão do texto, mas também apresentam uma carga retórica 

própria, colaborando para que surjam os efeitos de sentido propiciados 

pelo contexto.  

  

Com base na definição de operador argumentativo apresentada por Campos 

(2015), podemos ratificar a função estabelecida pelo enfim no dado (27) e destacar 

como ele opera na estruturação semântica do texto, colaborando para sua progressão e 

atuando como um conector entre os períodos, garantindo o encaminhamento do texto 

para sua conclusão. 

No dado (28), podemos perceber que o enfim é utilizado com valor de 

circunstanciador temporal e que essa noção temporal está atrelada às expectativas do 

interlocutor, que parece considerar que o fato da soltura tenha se dado tardiamente, face 

à imprecisão da acusação. Nesse caso, poderíamos fazer a permuta do enfim pelo 

advérbio de modo finalmente, uma vez que a análise do contexto nos permite visualizar 

o valor epistêmico com que o enfim é empregado, evidenciando a avaliação do 

interlocutor frente aos fatos narrados.  

O enfim não atua somente introduzindo uma circunstância para a ação verbal, 

mas também denota uma carga semântica de expectativa por parte do interlocutor, que 

se baseia na vontade de que algo se concretize, levando em consideração o esforço 

destinado a determinada ação ou o tempo que se aguardou para que essa ação fosse 

concluída. 

Finalmente, o dado (29) corresponde ao uso do enfim como marcador 

discursivo. Nesse dado, observamos que o enfim apresenta especificidades diferentes 

das que destacamos até aqui. Nessa ocorrência, apesar de atuar como conector, 

favorecendo a progressão textual, o enfim não possui significado proposicional. Ele atua 

na organização sentencial, mas não apresenta valor semântico e apenas introduz um 
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novo tópico sem manter com ele relações de sentido, conforme a descrição dada a 

seguir por Risso, Silva e Urbano (2002, p. 21). 

 

Trata-se de um amplo grupo de elementos de constituição bastante 

diversificada, envolvendo, no plano verbal, sons não lexicalizados, 

palavras, locuções e sintagmas mais desenvolvidos, aos quais se pode 

atribuir homogeneamente a condição de uma categoria pragmática 

bem consolidada no funcionamento da linguagem. Por seu intermédio, 

a instância da enunciação marca presença forte no enunciado, ao 

mesmo tempo em que se manifestam importantes aspectos que 

definem sua relação com a construção textual-interativa.  

 

 

 Assim como afirmam os autores, o marcador discursivo integra uma categoria 

pragmática e, por esse motivo, atua no nível discursivo, favorecendo a organização do 

texto sem que, necessariamente, cumpra uma função semântica ou sintática. No dado 

(29) em questão, podemos dizer que o enfim colabora para a progressão textual, ao 

mesmo tempo em que organiza as ideias do interlocutor, introduzindo um tópico novo, 

que constitui uma continuação do raciocínio introduzido no parágrafo anterior.  

Por meio das análises de alguns dados representados na Tabela 1, podemos 

destacar a polissemia e a multifuncionalidade assumidas pelo enfim nos contextos em 

que ele é recrutado. Adiante, apresentamos esses resultados de maneira mais esmiuçada, 

em que relacionamos os valores morfossintáticos, semânticos e discursivo-pragmáticos 

à posição ocupada pelo enfim no período. 

 

5.1.  Padrão I - Valor de circunstanciador temporal 
 

  

Considerando a origem etimológica do enfim, constatamos que seu significado 

mais básico, de acordo com Bueno (1986), estaria associado a finis (indicador de limite 

final). Esse limite final, mencionado por Bueno, nos remete tanto ao campo semântico 

de lugar, quanto de tempo. Nesse caso, podemos destacar que a questão do limite está 

diretamente associada ao texto e pode se referir tanto à organização lógica, quanto à 

organização sequencial dos enunciados. 
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 Em relação à organização sequencial, ou seja, no que se refere à progressão 

temporal dos eventos, podemos dizer que, ao longo da análise, percebemos que a 

linearidade dos fatos textuais está diretamente relacionada à progressão desses eventos 

no mundo factual. Assim, o uso do enfim que tratamos nessa seção diz respeito à noção 

temporal, que pode estar relacionada ao tempo factual dos eventos ou, ainda, à 

organização lógica desses eventos no discurso.  

Nesse sentido, podemos trazer à tona o conceito de iconicidade, mais 

precisamente no que tange ao subprincípio da ordenação linear, que segundo Furtado da 

Cunha et. alii (2013, p.24), “se caracteriza por dois aspectos básicos: a) a informação 

mais tópica tende a vir em primeiro lugar. (...); b) a ordem das orações segue a 

sequência temporal em que os eventos são conceitualizados”. Afinal, os fatos 

apresentados no texto seguem uma progressão temporal que está associada ao 

acontecimento desses eventos no mundo factual. 

 Na tabela abaixo, temos os resultados relacionados ao valor de circunstanciador 

temporal que foram observados nos corpora analisados: 

 

Tabela 2. Valor semântico de tempo e posição no período 

VALOR DE CIRCUNSTANCIADOR TEMPORAL 

POSIÇÃO NO PERÍODO INICIAL INTERMEDIÁRIA FINAL TOTAL 

BLOGUE INFORMAL 4 1 - 5 

BLOGUE COLOQUIAL 

TENSO 
- 11 - 11 

REVISTAS FORMAIS 3 62 - 65 

TOTAL 7 74 - 81 

 

 

Considerando o valor mais expressivo apresentado na tabela 2, temos 74 

ocorrências do enfim em posição intermediária, que se revela como a posição mais 

prototípica desse uso. Ademais, temos 65 ocorrências do enfim com valor semântico de 

tempo nos dados de revistas formais. Nesse universo, temos 62 ocorrências em que é 

possível comutar o enfim por finalmente, preservando o valor temporal, como podemos 

observar em (30) e (30a) abaixo. 
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(30) Acusado de praticar atos de terrorismo na Itália, o italiano Cesare 

Battisti deverá ter de regressar ao país de origem para, enfim, começar 

a pagar pelos crimes que cometeu. Na última semana, o presidente 

Michel Temer decidiu revogar sua condição de refugiado e extraditá-

lo, caso o Supremo Tribunal Federal não conceda um habeas corpus 

preventivo a ele — pedido impetrado por sua defesa no final de 

setembro. A decisão, agora, está nas mãos do ministro Luiz Fux. 

(https://istoe.com.br/de-volta-para-casa/) 

(30a) Acusado de praticar atos de terrorismo na Itália, o italiano 

Cesare Battisti deverá ter de regressar ao país de origem para, 

finalmente, começar a pagar pelos crimes que cometeu. Na última 

semana, o presidente Michel Temer decidiu revogar sua condição de 

refugiado e extraditá-lo, caso o Supremo Tribunal Federal não 

conceda um habeas corpus preventivo a ele — pedido impetrado por 

sua defesa no final de setembro. A decisão, agora, está nas mãos do 

ministro Luiz Fux. (https://istoe.com.br/de-volta-para-casa/) 

 

 Por meio da análise dos excertos (30) e (30a), podemos perceber que o enfim 

pode ser substituído pelo finalmente, sem que haja grandes prejuízos de significado para 

o enunciado. Ao realizar a troca, observamos com maior nitidez a questão da 

expectativa do interlocutor em relação ao fato expresso na notícia.  

 Essa expectativa, que se verifica no dado (30) acima, diz respeito à avaliação 

que o interlocutor faz com relação ao tempo que levou até a conclusão de determinada 

situação, caracterizando-se como modalização, conforme afirma Azeredo (2014, p. 91): 

 

A modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de 

vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o 

enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o 

conteúdo do que diz/escreve, fornecendo ao interlocutor ‘pistas’ ou 

instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende 

produzir.  

 

 

De acordo com as intenções reveladas pelo interlocutor em enunciados como 

esse, podemos perceber algum valor avaliativo a respeito da conclusão do fato, o que 

evidencia a exposição de pontos de vista do enunciador e colabora para a eficácia da 

comunicação entre os interlocutores. Afinal, a modalização permite que o interlocutor 

tenha acesso a instruções necessárias para a compreensão do discurso do enunciador. 

https://istoe.com.br/de-volta-para-casa/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YTIVBKTP/(https:/istoe.com.br/de-volta-para-casa/
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Outro aspecto que merece destaque no que se refere ao valor semântico temporal 

do enfim diz respeito aos tempos e modos verbais. O emprego do modo indicativo é 

unânime nos dados que compõem os corpora analisados para essa seção, o que 

evidencia o caráter factual dos contextos em que se recruta o enfim. Com relação ao 

tempo verbal, temos a predominância do pretérito perfeito, seguido do presente, futuro 

do presente e futuro do pretérito. Vejamos esses resultados na tabela 3, abaixo. 

 

Tabela 3. Frequência de tempo verbal 

FREQUÊNCIA DE TEMPO VERBAL 

M
O

D
O

 

IN
D

IC
A

T
IV

O
 TEMPO VERBAL OCORRÊNCIAS 

PRETÉRITO PERFEITO 43 

PRESENTE 16 

FUTURO DO PRESENTE 08 

FUTURO DO PRETÉRITO 01 

TOTAL 68 

 

 

Como podemos observar na tabela 3, há 43 ocorrências do pretérito perfeito, 

tempo verbal que se caracteriza por representar eventos que foram completados no 

passado. Os gêneros em análise explicam essa ocorrência maior do pretérito perfeito, 

tendo em vista seu caráter narrativo. Esse uso do pretérito também reforça a ideia de 

conclusão que afirmamos compor o estatuto semântico do enfim. De acordo com Corôa 

(2005, p. 53), “a ideia de limite posterior do evento é completa no perfeito”. 

Ainda de acordo com a autora, o resultado é parte da significação do pretérito 

perfeito, já que só conseguimos ter consciência da implicação do evento quando 

observamos o passado a partir do momento atual. Vejamos o dado (31): 

 

(31) Tudo mudou no segundo tempo. A equipe do técnico José 

Pekerman, enfim, fez o que dela se esperava e encurralou a seleção 

paraguaia. Logo aos dois minutos, Cuadrado fez boa jogada pela 

direita, invadiu a área e chutou firme, no ângulo, para grande defesa 

de Antony Silva. Na cobrança de escanteio, o então apagado Falcao 

García cabeceou com perigo – e o goleiro novamente salvou. 

(https://istoe.com.br/colombia-leva-dois-gols-no-fim-perde-do-

paraguai-e-ve-classificacao-se-complicar/) 

 

https://istoe.com.br/colombia-leva-dois-gols-no-fim-perde-do-paraguai-e-ve-classificacao-se-complicar/
https://istoe.com.br/colombia-leva-dois-gols-no-fim-perde-do-paraguai-e-ve-classificacao-se-complicar/
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Como podemos observar, no dado (31), há uma narrativa – sequência tipológica 

de uso prototípico do pretérito – de uma partida de futebol em que predomina o uso do 

pretérito perfeito. Fica evidente a ideia de expectativa do treinador associada à noção de 

resultado ou conclusão dessa expectativa, que é expressa tanto pelo uso do enfim quanto 

pela noção de completude atribuída pelo tempo verbal. 

Outro tempo verbal bastante utilizado é o presente, porém percebemos que ele 

entra em cena quando o interlocutor expressa alguma expectativa que envolvia (no 

passado) o evento narrado e que está se concretizando no momento da fala, como 

podemos perceber no dado (32) a seguir: 

 

(32) O Egito está, enfim, de volta a uma Copa do Mundo. E a 

classificação veio neste domingo, após vitória emocionante sobre o 

Congo por 2 a 1, em casa, pelas Eliminatórias Africanas do Mundial 

de 2018, na Rússia. Os gols que garantiram a vaga vieram de um dos 

principais jogadores da seleção: o atacante Mohamed Salah, do 

Liverpool. E o último deles saiu apenas aos 50 minutos do segundo 

tempo. (https://istoe.com.br/salah-marca-duas-vezes-egito-bate-congo-

e-volta-a-disputar-uma-copa-apos-28-anos/) 

 

 

O que o dado (32) nos mostra é que havia uma expectativa por parte do 

interlocutor de que a Seleção do Egito voltasse a participar de uma Copa do Mundo, e 

essa expectativa, que se situa no passado, tem sua concretização no presente. Nas 

orações seguintes que constituem o trecho destacado, observamos a narração de como o 

evento que concretizou a expectativa se deu, e podemos perceber que todos os verbos 

utilizados estão no pretérito perfeito. Nesse caso, temos a materialização de uma 

expectativa, que equivale à conclusão de algo situado no passado e, em seguida, a 

explicação dos fatos que levaram a essa conclusão.  

Da mesma forma, temos a utilização do futuro do presente em contextos em que 

a expectativa se dá em um tempo diferente de sua concretude. Isto é, não há o resultado 

explícito do que se esperava – e ainda espera no momento do discurso – com relação 

aos eventos narrados. O que temos é a apresentação de indícios que resultarão na 

realização da expectativa dispensada pelo interlocutor. Vejamos o dado (33). 

https://istoe.com.br/salah-marca-duas-vezes-egito-bate-congo-e-volta-a-disputar-uma-copa-apos-28-anos/
https://istoe.com.br/salah-marca-duas-vezes-egito-bate-congo-e-volta-a-disputar-uma-copa-apos-28-anos/
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(33) Em pouco mais de um ano, os cincos títulos de My Blood 

Approves, somados a mais dois, venderam 1,5 milhão de cópias, com 

preços variando entre 99 centavos e 2,99 dólares. Amanda amealhou 2 

milhões de dólares, o equivalente a 3,13 milhões de reais. Os números 

incluem vendas na Amazon e também na plataforma PubIt!, da rival 

Barnes & Noble. Depois que o sucesso ficou evidente, as editoras, 

enfim, vieram à sua procura. Pagaram caro. Amanda leiloou os 

direitos de sua próxima série à editora St. Martin’s Press por 2,2 

milhões de dólares. Enfim, a escritora chegará ao papel. As obras 

também serão comercializadas em volumes em mais 17 países – entre 

eles o Brasil, onde a publicação ficará a cargo da Planeta. Além disso, 

Trylle Trilogy, sua série de maior sucesso, deve ir para o cinema. 

(Veja, 08/07/2011) 

 

 

Considerando o dado (33), podemos destacar que o reconhecimento do trabalho 

de uma autora gera uma expectativa com relação à publicação de suas obras que, 

aparentemente, até o momento da narração do fato, encontrava-se apenas no ambiente 

virtual. Assim, a expectativa do interlocutor, embora ainda não tenha sido concretizada 

de fato, revela-se na iminência de ser realizada.  

Com relação ao único dado do corpus de revistas formais em que detectamos o 

uso do futuro do pretérito, observamos que a tipologia textual predominante é a 

argumentativa, já que se trata de uma discussão a respeito do uso dos véus no âmbito da 

política e que envolve a reeleição de Sarkozy. 

 

(34) Sarkozy precisa de medidas populares para melhorar suas 

chances de reeleição. A maioria dos franceses apoia o veto aos véus. 

Cita valores laicos e de liberdade da República francesa. São 

argumentos que soam legítimos. O véu integral, que não é pré-

requisito no Alcorão, fere a dignidade da mulher por subtraí-la da 

sociedade. Muçulmanas obrigadas pelo marido a se cobrir estariam, 

enfim, livres para mostrar o rosto. É verdade. Mas e as que não abrem 

mão de se vestir assim? A França estaria violando seus direitos 

humanos. (COLUNA RUTH DE AQUINO/REVISTA ÉPOCA – 

17/04/2011) 

 

 

 De acordo com Bechara (2015, p. 293), “o futuro do pretérito se emprega (...) 

para denotar que um fato se dará, agora ou no futuro, dependendo de certa condição”. 
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No caso expresso no dado (34), temos exatamente uma situação como essa, uma vez 

que é possível identificar que o fato de não mais ser necessário o uso do véu está 

diretamente relacionado ao sucesso de Sarkozy em seu projeto de se reeleger. Ou seja, 

as mulheres muçulmanas só poderão ficar livres do véu, se Sarkozy for reeleito.  

Diante dessa análise, podemos novamente identificar que a noção temporal, 

veiculada pelo enfim, e apoiada também no tempo verbal, está diretamente relacionada à 

conclusão do fato que gera a expectativa do interlocutor e que se encaminha para a 

concretização, ou seja, temos uma relação evidente de causa e efeito, que também é 

peculiar do campo semântico da conclusão. É justamente essa associação entre tempo e 

conclusão que propicia o contexto para o uso do padrão II. Esse é o gatilho da mudança. 

No caso do blogue coloquial tenso, que compreende 11 dados do universo de 81 

que apresentam valor semântico de tempo, podemos destacar que, na maioria das 

ocorrências – 09 dados – temos a possibilidade de parafrasear o enfim por finalmente e, 

em todas elas, o enfim ocupa posição intermediária no período.  

Nesse sentido, notamos novamente a questão da expectativa do interlocutor 

revelada nos dados. No corpus de blogue coloquial tenso, temos uma predominância da 

sequência tipológica argumentativa, uma vez que o objetivo do interlocutor é colocar 

assuntos polêmicos em discussão. Vejamos o dado (35): 

 

(35) Como espectador assustado, vejo como se desvia e se desvirtua 

uma oportunidade única. Aos poucos, numa sequência de decisões 

jurídicas questionáveis, uma investigação que poderia enfim combater 

a corrupção sistêmica que nos acomete, que romperia enfim a 

promiscuidade que se criou entre quase todos os partidos e as maiores 

empresas do país, converte-se em outra coisa. Converte-se, fica 

evidente no teor monotemático dos jornais, em uma perseguição 

implacável a figuras específicas, a um partido, tendo como fim a 

anulação das eleições e a destituição imediata da presidenta. Neste 

quadro, à esquerda sequestrada parece restar apenas a defesa 

melancólica e necessária de um Estado democrático de Direito – e 

esse é o grito tão pouco idealista que a massa de vermelho repete, com 

razão, pelas ruas. À esquerda sequestrada parece restar a mera 

preservação de um governo legítimo que, no entanto, já não consegue 

agir como um governo de esquerda há muito tempo – ou talvez nunca 

o tenha sido. 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/03/24/brasil-erro-

das-narrativas-apocalipticas-e-nao-lembrar-que-ha-um-amanhecer/ 
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Nesse dado, o enunciador projeta-se no discurso, fazendo uso da 1ª pessoa do 

singular. Nesse sentido, já podemos inferir que seu texto está completamente 

contaminado com suas opiniões. Esse é um caso em que o enunciador coloca em 

discussão um tema atual fazendo uso do presente do indicativo, o que configura uma 

sequência tipológica argumentativa. Nesse dado (35), percebemos que há uma 

expectativa com relação a uma investigação que poderia resolver alguns problemas 

acerca da corrupção em que o país se encontra mergulhado. No entanto, o uso do futuro 

do pretérito, juntamente com o valor semântico empregado pelo enfim, nos revela que 

essa expectativa talvez seja frustrada pela sequência de decisões jurídicas questionáveis 

que vêm sendo tomadas.  

Com exceção dos 9 dados em que se revela a expectativa do interlocutor, restam 

apenas 2 dados que pertencem a esse universo do valor temporal. Consideramos, 

portanto, interessante verificar esses dados. Apresentamo-los abaixo, em (36) e (37). 

 

(36) Mas pergunto-me se, neste momento em que está lutando para 

construir uma narrativa para o final de seu governo (porque seu 

mandato é praticamente impossível) e precisa mais do que nunca do 

trabalho da base de seu partido (o pessoal de esquerda, que faz corpo a 

corpo junto à massa, ao contrário dos emissários com nojo de gente 

que ocuparam muitos dos gabinetes em Brasília), esse tipo de 

comentário em um discurso realmente ajuda. 

Ou se ela disse tudo isso para mostrar, de uma forma melancólica, que 

o discurso de que o ''progresso'' está acima da dignidade humana é o 

que, enfim, nos espera. Jogando assim uma pá de cal sobre si e sobre 

as futuras gerações. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/05/06/em-

cerimonia-em-belo-monte-dilma-quer-jogar-pa-de-cal-no-futuro/) 

 

(37) A soberba dos conselheiros reais, que não conseguiam enxergar 

nele uma ameaça, pavimentou o caminho para que fosse 

entronado pelos outros cavaleiros como Senhor da Guerra, impondo 

uma vergonhosa derrota ao preferido real na Câmara dos Cavaleiros 

Deputados. Com as contas do reino enfraquecidas por conta das 

decisões equivocadas tomadas pela rainha, por seu primeiro-ministro e 

por conselheiros, a coroa se vê, enfim, dependente do Senhor da 

Guerra.(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/05/04/abs

urdo-nao-e-ressuscitar-em-game-of-thrones-mas-eduardo-cunha-ser-

eterno/) 

 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/05/06/em-cerimonia-em-belo-monte-dilma-quer-jogar-pa-de-cal-no-futuro/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/05/06/em-cerimonia-em-belo-monte-dilma-quer-jogar-pa-de-cal-no-futuro/
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No dado (36), observamos que não há evidente uma expectativa do interlocutor 

relacionada ao uso do enfim e, portanto, percebemos também que a paráfrase feita com 

o finalmente pode prejudicar o sentido do enunciado. Considerando o contexto, 

verificamos que se trata de algumas divagações que resultam da análise de um discurso 

da presidenta Dilma. Ao final dessas reflexões acerca do objetivo da presidenta em 

proferir determinados comentários, o enunciador encaminha seu discurso para a 

conclusão e utiliza o enfim para introduzir uma espécie de constatação: a consideração 

de que o progresso está acima da dignidade humana. No entanto, o fato de manter essa 

relação semântica de conclusão não torna menos evidente a noção temporal mantida 

pelo enfim, em que se considera que essa revelação só é possível diante do que está 

disposto em uma sequência temporal de eventos, que se finaliza com a constatação de 

fato. 

Já no dado (37), o que podemos destacar é um valor temporal, que está 

associado ao resultado de uma sequência de fatos. Nesse caso, poderíamos parafrasear o 

dado dessa forma:  

 

(37a) A soberba dos conselheiros reais, que não conseguiam enxergar 

nele uma ameaça, pavimentou o caminho para que fosse 

entronado pelos outros cavaleiros como Senhor da Guerra, impondo 

uma vergonhosa derrota ao preferido real na Câmara dos Cavaleiros 

Deputados. Com as contas do reino enfraquecidas por conta das 

decisões equivocadas tomadas pela rainha, por seu primeiro-ministro e 

por conselheiros, a coroa se vê, nesse momento, dependente do 

Senhor da Guerra. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/05/04/absurdo-

nao-e-ressuscitar-em-game-of-thrones-mas-eduardo-cunha-ser-

eterno/) 

 

 

Assim, ratificamos novamente a questão da enorme proximidade que existe entre 

o valor semântico de tempo e o campo semântico da causalidade, que envolve causa e 

efeito, conforme afirma Longhin-Thomazi (2011, p. 237): “a ordem icônica das orações 

aponta para uma sucessão dos eventos no tempo; essa relação temporal entre o que vem 

antes e depois, por sua vez, sustenta um vínculo do tipo causa e efeito”. 
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Indiscutivelmente, há dentro do domínio da causalidade outras relações, e 

podemos afirmar diante da análise dos dados que a relação temporal é uma delas, como 

prevê Neves (2014, p. 116): 

 

[...] no ponto de partida e stricto sensu, de relações causa-

consequência, extremamente condicionadas por outras relações 

adverbiais de conteúdo menos abstrato, por exemplo, a relação de 

tempo: na causalidade estrita fica implicada, em princípio, a relação 

temporal de subsequência ou de inclusão em um tempo que excede 

esse momento de inclusão.  

 

 

Isso significa que a ordem icônica de causalidade dos eventos situados em uma 

sequência temporal se materializa da mesma forma no discurso, estabelecendo uma 

relação de causa e efeito ou causa e consequência. Nessas relações, o enfim é recrutado 

para introduzir uma porção de texto que funciona como o efeito dos eventos que foram 

expostos nos enunciados anteriores. 

Outra característica que podemos destacar nessas 11 ocorrências é a frequência 

do emprego do presente do indicativo, que é o tempo verbal prototípico das sequências 

tipológicas argumentativas, uma vez que o objetivo do interlocutor, nesses casos, é 

colocar em discussão temas que estão relacionados ao cotidiano atual e que, geralmente, 

dividem as opiniões.  

No corpus de blogues informais, temos apenas 5 ocorrências do enfim, sendo 

que em 4 delas, o enfim ocupa a posição inicial e em apenas 1, ele aparece no interior do 

período. Além disso, podemos destacar a predominância da sequência tipológica 

narrativa em todos os dados e, consequentemente, temos uma frequência maior de uso 

do pretérito perfeito do indicativo (3 ocorrências), que é peculiar da narrativa. Vejamos 

o dado a seguir. 

 

(38) Esse poema tava perdido aqui no meu computador há quase três 

anos, incompleto. Enfim finalizei, tava sem fazer nada, mesmo. Mas 

terminei, um pouco tarde, é verdade, mas… 

(http://www.umblogdenada.com/?cat=143) 

 

http://www.umblogdenada.com/?cat=143
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De acordo com o que podemos observar no dado (38), o interlocutor se refere a 

um poema que, aparentemente, estaria inacabado e esquecido em seu computador, e 

revela uma expectativa anterior ao fato expresso na porção de texto de que esse poema 

fosse finalizado. Percebemos uma relação muito forte entre o valor semântico de tempo 

e de conclusão presente nesse dado. O término, ou seja, a efetivação de uma ação que se 

dá numa sequência temporal está diretamente ligada à conclusão de uma determinada 

tarefa. Além disso, podemos associar essa finalização de uma ação à concretização da 

expectativa revelada pelo interlocutor a respeito da conclusão dessa ação. 

Com relação à expectativa revelada pelo interlocutor (detectada em 9 das 11 

ocorrências), destacamos o dado (39) a seguir, em que essa expectativa se mostra de 

maneira diferente. 

 

(39) A gente sempre fica se queixando de algumas “heranças 

malditas” que nossas famílias nos deixam, sejam elas físicas, 

materiais ou de qualquer outra natureza. Uma coisa que recebi de meu 

pai como presente, por exemplo, foi um rádio, que antes era dele. Eu 

enchi o saco da minha mãe, porque queria um rádio para gravar umas 

fitas com minhas músicas prediletas (essa geração MP3 nunca vai 

entender essa expressão, “gravar as músicas numa fita”) e minha 

mãe falou para meu pai que ou ele dava um jeito de me dar o maldito 

rádio ou ela me mandava para morar com ele. Claro que ele ficou com 

a primeira opção. Malandro que só, meu pai me deu um rádio usado, 

que estava encostado em sua casa . Rádio bonito, que tocava CD, e as 

minhas fitas K7 poderiam enfim ser gravadas e regravadas ao meu bel 

prazer, parecia que (ufa!) estava tudo certo. Parecia. Meu pai só 

esqueceu de me alertar a respeito do “excesso de personalidade” do 

rádio, que desligava, aumentava ou diminuía o volume, cuspia CD, e 

tudo isso sozinho. Por alguns anos eu aguentei o rádio - falar que eu o 

escutei é forçar muito a barra -, mas hoje, para a felicidade dele, e 

principalmente para a minha, ele atualmente encontra-se guardado em 

cima do meu armário. (http://www.umblogdenada.com/?cat=143) 

 

 

 

No dado em questão, podemos destacar a expectativa do enunciador de ganhar 

um rádio que teria sido de seu pai. Essa expectativa nasce do interesse do interlocutor 

em gravar algumas fitas K7 e se estende até o momento em que, finalmente, recebe o 

rádio. No entanto, diferentemente dos casos anteriores que analisamos aqui, a 

expectativa nesse caso não se concretiza, ou pelo menos, não totalmente. Afinal, o 

http://www.umblogdenada.com/?cat=143
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interesse não era apenas em ganhar o rádio, mas também em fazer uso dele. Somente 

pela análise do contexto é que podemos identificar essa ruptura da expectativa, que está, 

aliás, relacionada com o tempo verbal empregado. O uso do futuro do pretérito deixa 

claro que há uma condição para que tal ação – gravar as músicas em fita K7 – seja 

concluída e que, de fato, essa condição não se concretiza, pois o rádio não atende às 

expectativas do interlocutor. 

Considerando os resultados relacionados ao valor de circunstanciador temporal, 

podemos traçar algumas constatações. A primeira delas diz respeito à grande 

produtividade desse valor temporal nos dados obtidos em revistas formais, que 

acreditamos estar relacionada ao fato de se tratar de uma linguagem mais monitorada e, 

por conseguinte, mais próxima da tradição gramatical, que normalmente considera o 

enfim como advérbio de tempo.  

Esse monitoramento que faz com que o interlocutor tenha maior preocupação em 

seguir a tradição gramatical não se aplica aos blogues informais de onde se originam os 

5 dados que compõem um universo de 68 ocorrências de valor semântico de tempo. Ou 

seja, quando temos um nível menor de monitoramento das regras gramaticais, 

percebemos que outros usos são instanciados. 

Além disso, na maioria dos casos em que o enfim apresenta valor semântico de 

tempo, ele revela uma intersubjetividade que exterioriza expectativas por parte dos 

interlocutores. Assim, a questão temporal se relaciona com a atitude avaliativa do 

enunciador, que considera o tempo que precede a conclusão de determinada situação e 

atribui a esse tempo um julgamento quase sempre negativo. 

O fato de um evento preceder o outro em uma sequência temporal está 

diretamente relacionado ao efeito que uma enunciação anterior tem sobre aquela que a 

sucede, fazendo com que seja possível inserir o enfim no domínio da causalidade. 

 

5.2.  Padrão II - Valor de conector resumitivo-conclusivo 

 

Na seção anterior, abordamos o valor semântico de tempo, que consideramos o 

uso mais seminal do enfim, de acordo com a abordagem dos autores referendados na 

revisão da literatura. Além disso, discutimos algumas das propriedades reveladas pelo 
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enfim por meio de análise de corpora distintos, em que nosso objetivo era contrastar os 

usos mais monitorados com os menos monitorados.  

Nesta seção, apresentamos o valor semântico de conector resumitivo-conclusivo, 

que constitui o valor mais produtivo nos corpora analisados, conforme é possível ver na 

Tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4. Valor de conector resumitivo-conclusivo e posição no período 

 

VALOR DE CONECTOR RESUMITIVO-CONCLUSIVO 

 

 

POSIÇÃO NO PERÍODO 

 

 

INICIAL 

 

INTERMEDIÁRIA 

 

FINAL 

 

TOTAL 

 

BLOGUE COLOQUIAL 

TENSO 
 

45 34 07 86 

 

BLOGUE INFORMAL 
 

35 37 05 77 

 

REVISTA FORMAL 
 

20 11 02 33 

 

TOTAL 
 

100 82 13 196 

 

 

 Como podemos visualizar na Tabela 4 acima, o número de ocorrências mais 

representativo encontra-se no corpus de blogue coloquial tenso (apesar de a diferença 

para os blogues informais não ser tão expressiva). Essa frequência no blogue coloquial 

tenso nos induz a pensar que esse valor resumitivo-conclusivo tem uma tendência a 

aparecer em textos em que a linguagem é mais monitorada, mas que, no entanto, há a 

permissão para a inovação do enunciador, como é o caso dos blogues.  

 Em se tratando do blogue coloquial tenso, podemos destacar que os dados foram 

obtidos de apenas um canal, cujas características se revelaram propícias para o uso do 

conector resumitivo-conclusivo, já que a maioria dos trechos é composta de sequências 

tipológicas argumentativas – 76 dados. Isso significa que, nesse corpus, podemos 

observar o uso do enfim como operador argumentativo, já que funciona como um 

organizador do discurso, ou seja, atua na coesão textual, estabelecendo relações de 

sentido entre as porções de textos que conecta, como menciona Silva (2015): 
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os operadores argumentativos funcionam como elementos 

responsáveis pela coesão do texto e [...], enquanto marcas linguísticas, 

é por intermédio deles que é possível que se estabeleçam diferentes 

tipos de relação nos textos e que, além disso, a principal função dessas 

marcas é a função de possibilitar a progressão textual.”. (KOCH, 

1999, apud SILVA, 2015, p.87) 

 

 

De acordo com Koch, os operadores argumentativos têm a propriedade de 

estruturar o enunciado, estabelecendo relações entre os segmentos textuais com o 

objetivo de promover a progressão textual, atuando como sequenciadores ou 

encadeadores do discurso. Dessa forma, podemos dizer que o enfim é responsável por 

conexões lógicas e estruturais do texto, o que o torna produtivo em contextos cujo 

objetivo é a persuasão por meio da explanação de argumentos que precisam obedecer a 

uma sequência lógica.  

Considerando que a sequência tipológica argumentativa tem como principal 

característica a persuasão do interlocutor, o enunciador precisa apresentar argumentos, 

que sejam capazes de sustentar sua tese a respeito do assunto exposto para atingir seu 

objetivo. Nesse sentido, Koch (2011, p. 17) argumenta que 

 

(...) por meio do discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – 

tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer com que 

compartilhe determinadas de suas opiniões. É por esta razão que se 

pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no 

sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico 

fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 

acepção mais ampla do termo.  

 

 O fato de a argumentação ser uma sequência tipológica que orienta o discurso 

para determinadas conclusões justifica a expressividade do número de ocorrências do 

enfim com valor de conector resumitivo-conclusivo nos dados em que se verifica o 

discurso argumentativo. É possível perceber essa relação no dado (40) abaixo. 
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(40) Nutro uma certa inveja por pessoas que demonstram um 

pensamento binomial. Para eles, a vida é tão simples! É A ou Z – e só. 

Não existe outra coisa entre um polo e outro, nenhuma área cinzenta, 

nenhuma dúvida, nada. Enfim, para elas o mundo não é complexo – 

as pessoas idiotas é que tentam turvar aquilo que é certo, confundindo 

os ''homens e mulheres de bem'' ou os ''revolucionários''. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/10/o-

brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-ignorancia/) 

 

 

 Como podemos observar, o enfim introduz uma conclusão resumitiva baseada no 

que foi exposto na porção de texto anterior. A sequência tipológica predominante no 

enunciado é a argumentativa, já que o enunciador apresenta vários elementos que 

descrevem uma pessoa de pensamento binomial e, finalmente, apresenta uma conclusão 

em que deixa clara sua avaliação negativa a respeito desse tipo de pessoa. Assim, a 

intencionalidade do discurso revela o desejo do enunciador em influenciar o 

comportamento do outro por meio de argumentos apresentados no tempo verbal 

presente do indicativo, tornando a discussão atemporal. 

 Quando ocupa a posição inicial no período, o enfim estabelece uma relação 

resumitivo-conclusiva entre o que foi dito no período anterior – ou nos períodos 

anteriores – e o que virá a seguir, contribuindo para a organização textual e favorecendo 

a coesão. 

 Além desse resumo conclusivo avaliativo, que acabamos de verificar no dado 

(40), o enfim também pode ser recrutado para finalizar uma determinada sequência ao 

mesmo tempo em que introduz uma expressão capaz de resumir os itens listados, 

conforme podemos ver no dado (41). 

 

(41) Afinal, senadores, deputados, vereadores, membros das esferas 

federal estadual e municipal e quem sistematicamente ganha com a 

proximidade a eles, enfim, o grupo de poder estabelecido, tende a não 

gostar da ideia de ver outros atores ganharem influência, outros que 

não fazem parte do velho jogo. Há gente que teme, com o 

monitoramento por parte do povo, ficar sem o instrumento clientelista. 

Por exemplo, se o próprio povo decide onde os recursos disponíveis 

devem ser alocados, reduz-se a margem de manobra dos políticos 

tradicionais para atender reivindicações e se manter no controle. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/12/por-uma-

reforma-politica-que-retire-poder-do-congresso-e-devolva-ao-povo/) 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/10/o-brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-ignorancia/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/10/o-brasileiro-binario-e-sua-guerra-santa-em-nome-da-ignorancia/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/12/por-uma-reforma-politica-que-retire-poder-do-congresso-e-devolva-ao-povo/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/08/12/por-uma-reforma-politica-que-retire-poder-do-congresso-e-devolva-ao-povo/
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No enunciado, temos uma lista composta de vários termos que estão 

relacionados aos cargos políticos brasileiros e, em seguida, o enfim apresenta a 

conclusão desse trecho e introduz uma expressão que encapsula todos os elementos 

listados. Nesse caso, o enfim se revela tanto como um elemento que realiza a conexão 

entre as porções de texto – operador argumentativo – quanto se apresenta como um 

elemento retroativo-propulsor do discurso, uma vez que faz referência a algo já citado, 

ao mesmo tempo em que encaminha o texto para a conclusão.  

Segundo Lopes (Conte, 2003, p. 178, apud Lopes, 2010, p. 12), o 

encapsulamento “é um recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal funciona como 

uma paráfrase resumidora para uma porção precedente do texto. Essa porção de texto 

(ou segmento) pode ser de extensão e complexidade variada - um parágrafo inteiro ou 

apenas uma sentença”. O autor, no entanto, apresenta uma definição mais abrangente de 

Koch (2002), em que define a anáfora encapsuladora como “a sumarização de uma 

informação precedente, compartilhada pelos interlocutores, uma vez que é 

perfeitamente aplicável às categorias lexicais e gramaticais”. 

Com função prospectiva, o encapsulamento tem o papel de antecipar 

informações que virão nos segmentos seguintes. Já a função retrospectiva é responsável 

por resumir uma informação que já foi concretizada no discurso e transformá-la em 

referente.  

 Esse tipo de contexto em que temos a associação entre a conclusão e a função 

retroativo-propulsora é mais frequente nos dados em que o enfim ocupa a posição 

intermediária do período. Isso se justifica pelo fato de serem necessários elementos 

imediatamente anteriores, que nos direcionam para o que já foi mencionado no texto e 

também porque pressupõe que haja porções posteriores para onde o leitor será 

impulsionado. 

 Ainda na posição intermediária, detectamos alguns dados em que é apresentada 

uma sequência de elementos que é interrompida pelo enfim. Nesse tipo de ocorrência, 

temos a impressão de que novos itens poderiam ser acrescentados à lista, mas o 

enunciador decide por interromper e apresentar a conclusão. Vejamos os dados (42) e 

(43) abaixo: 
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(42) É claro que o país precisa de uma atualização de toda a legislação 

que regula a relação capital e trabalho e não apenas da CLT. Mas, 

primeiro, o Congresso Nacional deveria reunir todas as leis, instruções 

normativas, regras, enfim, e simplifica-la, retirando redundâncias e 

facilitando a vida do trabalhador e do empresário. E só depois buscar 

os pontos de consenso para começar uma profunda discussão com 

ampla participação da população, debates pela imprensa, discussões 

em escolas e empresas. Ou seja, já que estamos rediscutindo o 

contrato social de compra e venda de mão de obra, que os dois lados 

possam participar de forma efetiva. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/17/deputado-

acha-bom-populacao-nao-ter-ideia-do-que-e-a-reforma-trabalhista/) 

 

(43) Mas, nesse caso, a cidade seria justa e democrática e não um 

grande empreendimento direcionado para que empresas de ônibus, 

incorporadoras imobiliárias, indústria de carros e motos, construtoras, 

bancos, políticos, enfim, lucrem com a manutenção de profundas 

desigualdades que geram os grandes deslocamentos impostos aos 

trabalhadores.(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/01/

11/aumento-da-passagem-em-sp-por-que-os-mais-pobres-pagam-o-

pato/) 

.    

 

Em ambos os dados, podemos perceber que há uma sequência em que são 

listados elementos de mesmo campo semântico, que mantêm alguma relação de sentido 

entre si. No entanto, em dado momento, essa sequência é interrompida, mas 

aparentemente, ela poderia continuar. A interrupção se dá e, em seguida, o enfim 

introduz a conclusão. Nesse caso, o enfim é capaz de inserir a conclusão que se 

relaciona com todos os itens que compõem a lista, mas não os resume como faz nos 

contextos em que introduz um encapsulamento. 

Em se tratando da posição final do período, no blogue coloquial tenso foram 

detectados 7 dados e, em 6 deles, o enfim finaliza um tópico, em que o enunciador, ao 

que tudo indica, considera que já tenha ofertado informações suficientes a respeito de 

determinado referente. É como se o enfim pudesse ser comutado com “entre outros” 

elementos do mesmo campo semântico. Observemos o dado (44), abaixo: 

 

(44) Estou falando das pequenas difamações porque as grandes são 

alvos de notas de repúdio, direitos de resposta, protestos indignados, 

processos judiciais, fact checkings, enfim. Já as pequenas, as 

minúsculas do dia a dia, passam despercebidas. E vão, aos poucos, 

definindo os contornos do entendimento sobre determinado assunto, 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/17/deputado-acha-bom-populacao-nao-ter-ideia-do-que-e-a-reforma-trabalhista/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/04/17/deputado-acha-bom-populacao-nao-ter-ideia-do-que-e-a-reforma-trabalhista/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/01/11/aumento-da-passagem-em-sp-por-que-os-mais-pobres-pagam-o-pato/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/01/11/aumento-da-passagem-em-sp-por-que-os-mais-pobres-pagam-o-pato/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/01/11/aumento-da-passagem-em-sp-por-que-os-mais-pobres-pagam-o-pato/
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pessoa, lugar ou ideia sem que nos atentemos para tanto. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/01/17/quantos-

retuites-sao-necessarios-para-criar-uma-mentira/) 

 

 

Conforme podemos verificar no dado (44), o enunciador apresenta algumas 

considerações sobre as grandes difamações e, aparentemente, teria outros predicativos 

para descrevê-las, mas decide finalizar o tópico. Essa decisão provavelmente tem a 

finalidade de dar ao leitor a oportunidade de criar suas próprias considerações a respeito 

do referente apresentado e, então, o novo período surge com a informação que seria a 

mais relevante para o enunciador: o fato de não nos importarmos com as pequenas 

difamações. 

O único dado que não compartilha dessa mesma classificação apresenta uma 

narrativa expositiva a respeito de um escritor que falecera, e que apresentamos abaixo 

em (45).  

 

(45) Talvez o único contato direto que tenha tido com uma obra do 

recém falecido escritor italiano seja aquele filme estranho, baseado em 

um livro de sua autoria… como é mesmo o nome?… tinha flor no 

título, não?… passou um tempo atrás no Corujão… com o cara que 

fazia o 007… sim! o Sean Connery… e tinha um monte de monge… 

enfim. Digo contato direto porque sua produção influenciou o 

pensamento no século 20 e, portanto, a minha e a sua vida 

indiretamente. 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/02/20/umberto-

eco-a-morte-e-a-legiao-de-imbecis-nas-redes-sociais/) 

 

No dado (45), o enunciador faz uma série de referências a uma das obras de 

determinado escritor, como se estabelecesse uma espécie de diálogo com o leitor, 

disponibilizando algumas pistas para que se chegue ao nome da referida obra. Em dado 

momento, essas pistas são interrompidas e, logo após as reticências, que indicam que o 

enunciador poderia listar mais elementos para essa sequência, o enfim finaliza o 

período. No trecho seguinte, o enunciador retoma e explica melhor um termo que 

utilizou logo no início do parágrafo, ou seja, abandona a sequência finalizada pelo enfim 

e apresenta uma conclusão avaliativa a respeito do legado do escritor. 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/01/17/quantos-retuites-sao-necessarios-para-criar-uma-mentira/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/01/17/quantos-retuites-sao-necessarios-para-criar-uma-mentira/
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Nesse caso, podemos destacar a noção de informatividade que, segundo Furtado 

da Cunha et. alii (2013, p.26) “se refere ao conteúdo informacional que os interlocutores 

compartilham, ou supõem compartilhar, no momento da interação verbal”, e que 

mantém relação com o que é expresso no dado (45). Afinal, para que o leitor possa 

acompanhar o raciocínio do jornalista e conseguir compreender a quem ele se refere no 

texto, é necessário que haja compartilhamento do conteúdo informacional por parte dos 

interlocutores. 

Conforme pudemos observar ao logo das análises dos dados do corpus de blogue 

coloquial tenso, o enfim se comporta de algumas maneiras diferentes, e esses 

comportamentos estão associados à posição que ocupa no período.  

Basicamente, quando ocupa a posição inicial, apresenta a conclusão de um 

tópico, que mantém relação com o que foi exposto anteriormente. Na posição 

intermediária, o enfim geralmente acrescenta a essa conclusão uma expressão 

encapsuladora que funciona de forma retroativo-propulsora, ou seja, direciona o leitor 

para o que já foi dito e, a partir daí, o impulsiona para o que será apresentado. Além 

disso, nessa posição intermediária, o enfim também pode ser recrutado para interromper 

uma lista em que outros elementos do mesmo campo semântico poderiam ser 

adicionados, assim como acontece na posição final. 

O corpus de blogues informais é uma seleção de dados de blogues variados, com 

temas que envolvem moda, saúde, maternidade e intercâmbio. Na maioria dos casos, os 

textos são escritos por pessoas mais jovens e que pretendem compartilhar suas 

experiências cotidianas diárias. Nesse contexto, o valor semântico de conector 

resumitivo-conclusivo tem uma frequência considerável, uma produtividade similar à 

encontrada no blogue coloquial tenso – 75 dados.  

As sequências tipológicas mais utilizadas nos blogues informais são a expositiva 

e a narrativa, o que se justifica pelo fato de se tratar de textos em que o enunciador 

expõe algumas de suas tarefas diárias. Dessa forma, podemos perceber, portanto, uma 

maior frequência dos tempos verbais presente e pretérito perfeito do modo indicativo, 

que são prototípicos das sequências tipológicas encontradas. 
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A análise dos dados desse corpus mostrou-se bastante diversa, uma vez que não 

foi possível identificar uma unidade de relações semânticas estabelecidas pelo enfim. 

Encontramos casos muito difíceis de classificar, como exemplificamos em (46). 

 

(46) Conheci Aracaju, e gostei bastante do pouco que vi. A viagem foi 

muito cômica, nos perdemos tanto, tanto, tanto... que a jequice (sim, 

de Jeca) foi ter pegado o lado errado da BR 101 (sim, sim, a "briói") e 

ter quase ido parar em Aracaju. Por 30km não chegamos em Alagoas. 

Enfim, fica para uma próxima. Mas foi muito engraçado. 

(http://katemari.tripod.com/blog/diario.html) 

 

 

 Como podemos observar, o dado (46) apresenta características de uma 

linguagem menos monitorada, que se revela até mesmo na própria pontuação. Por não 

haver uma uniformização da linguagem utilizada nesse corpus específico, já que é 

composto de variados blogues, com temas e enunciadores diversos, também não há uma 

unidade nas análises. No caso do dado (46), em particular, podemos inferir que o 

enunciador manifesta o desejo de fazer uma nova viagem em que pretende conhecer os 

lugares que quase visitou sem ter a intenção, ou seja, ele não planejou ir a Alagoas e, no 

entanto, por poucos quilômetros não chegou até lá. 

 Além disso, podemos verificar que há problemas de ordem informacional: o 

enunciador afirma, logo no início do trecho, que conheceu Aracaju e, mais adiante, diz 

quase ter ido parar em Aracaju. Podemos supor que a referência a Aracaju tenha dois 

significados: o primeiro se refere à cidade e o outro ao centro da cidade, mas isso não 

fica claro no texto.  

De qualquer forma, o enfim introduz uma conclusão do trecho, mas essa 

conclusão também fica comprometida, já que não podemos assegurar a que destino o 

enunciador se refere com a expressão fica para a próxima – se Aracaju ou Alagoas. 

Quando ocupa a posição inicial, o enfim também introduz um novo tópico, que 

mantém relação semântica com o que foi exposto na porção de texto anterior, conforme 

podemos observar no dado (47) abaixo. 

 

http://katemari.tripod.com/blog/diario.html
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(47) Além disso, a escolinha dele também incorporou as diretrizes da 

Lei 10639 e, entre outras coisas, os alunos praticam capoeira na 

escola, o que claramente tem despertado o interesse do Caio pela 

cultura negra (africana, afro-brasileira, afrodescentente.... são tantas 

variáveis...), e, talvez por isso, aquela manifestação de ontem sobre ter 

a cor preta... 

Enfim, eu poderia escrever muito ainda sobre o assunto, sei que não 

cheguei à conclusão nenhuma, mas o que vejo da nossa prática 

cotidiana e o que, de forma meio espontânea - já que nunca paramos 

efetivamente pra conversar: como vamos construir uma infância sem 

racismo para nossos filhos? - acredito de verdade que já estamos nesse 

caminho, e me alegro em poder dizer isso, pois vejo também em mim 

a tranformação. (http://aprendiz-de-mae.blogspot.com/) 

 

 

Como já mencionamos ao longo desta dissertação, o contexto é algo 

imprescindível para que haja o entendimento do texto em sua totalidade. Há situações 

em que a análise de algumas linhas acima e abaixo não basta para que se tenha uma 

visão do trecho destacado, como é o caso do dado (47). Para compreender do que se 

trata, recorremos a outros trechos que antecedem o que expusemos aqui e os 

apresentamos em (47a) e (47b). Vejamos: 

 

(47a) O fato é que ontem, enquanto nos preparávamos para dormir, 

Caio fala, do nada: Mamãe, minha cor não é branca, minha cor é 

preta! E eu, intrigada com aquilo, e achando graça, dou corda: ah, é 

filho, e porquê? Ele: Porque é bonito. Concordei com ele, e deixei a 

conversa fluir, sem querer muito extrair "ensinamentos" daquela 

espontaneidade bonita: se o assunto continuasse, eu embarcava na 

dele, senão, aproveitaria a pureza do olhar da criança de 3 anos, me 

sentindo feliz por ele perceber as coisas dessa forma e reafirmando 

internamente o necessário e cotidiano esforço por não transmitir a ele 

qualquer ranço de preconceito que em mim possa existir. E assim foi, 

ele terminou a conversa com: e a cor da mamãe também é preta. Eu 

gosto. E foi mudando de assunto, falando de super heróis e flautas, os 

assuntos do momento. 

 

 

No trecho exposto em (47a), podemos verificar que o motivo que levou a mãe a 

discutir a questão racial está em uma conversa, em que o filho afirma ter a cor preta. 

Diante de tal afirmação, a mãe apresenta uma série de razões que ela acredita que estão 

relacionadas a esse fato. No dado (47), em análise, o enunciador inicia o primeiro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm
http://aprendiz-de-mae.blogspot.com/


97 
 

parágrafo com além disso, o que significa que outras razões foram citadas 

anteriormente, como destacamos em (47b).  

 

(47b) Dani, entretanto, se interessa pela cultura africana ou de matriz 

africana desde a adolescência, quando passou a praticar capoeira. 

Hoje, além de arquiteto e militante da cultura digital, ele é também 

professor de capoeira angola, praticante e produtor de cultura popular. 

Está envolvido em diversos projetos focados em educação para a 

diversidade, ligados à lei 10.639. Em nossa casa, desde sempre, temos 

tambores, berimbaus, imagens de capoeiristas negros, discos de 

samba, livros sobre escravidão e práticas culturais de origem africana, 

etc etc etc. Práticas e apresentações de capoeira, samba, jongo, coco, 

cacuriá, congada, maracatu são presentes na vida de Caio desde muito 

cedo e, por conta disso tudo, ele está crescendo em meio a referências 

culturais que carregam em si a diversidade, a diferença, o 

questionamento do preconceito, a luta por afirmação, coisa que nem 

eu, nem Dani tivemos em nossa infância (só para ter uma ideia, minha 

avó ficou horrorizada porque em minha festa de casamento tinham 2 

negros... isso me entristece, mas é inevitável constatar que esse 

racismo está, de alguma forma, na pré-história de minha criação - 

mesmo que meus pais tenham me criado de forma bem diferente, eles 

foram criados sob essa perspectiva preconceituosa e discriminatória, e 

admiti-la, ainda que doa, é o primeiro passo para transformá-la, penso 

eu).  

 

Esse excerto, expresso em (47b), justifica o que é introduzido pelo enfim no 

dado (47), já que o enunciador menciona que poderia falar muito mais sobre o assunto 

abordado no parágrafo anterior e que mantém relação com o que foi relatado em (47b). 

Dessa forma, o enfim introduz um resumo conclusivo, que está relacionado não só com 

o que está expresso na porção de texto que o precede imediatamente, mas também com 

vários outros trechos em que o assunto relacionado à questão racial é abordado ao longo 

do texto. Isso ratifica sua função de operador argumentativo, uma vez que é notável 

como o enfim pode operar na estrutura textual, colaborando para que a coesão e a 

coerência sejam asseguradas. 

Além disso, o enfim também pode introduzir um resumo conclusivo com caráter 

avaliativo, como podemos observar no dado (48) a seguir. 

 

(48) O negócio é o seguinte: O prefeito diz que no início da gestão ele 

e Serra (?) identificaram o problema das enchentes iriam fazer um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm
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parque ao longo da várzea do rio Tietê. Porém construíram prédios 

públicos na região, além de um CEU (CEU Três Pontes) e um 

conjunto do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo). 

Enfim, eu achei ridículo, mas não se deixe influenciar por mim, leia 

tudo abaixo e tire suas próprias conclusões. 

(http://dudaskank.awardspace.com/) 

 

 

 No dado (48) em questão, o enfim introduz um novo parágrafo, em que apresenta 

um resumo conclusivo do que foi exposto no parágrafo anterior e deixa clara sua 

indignação com relação às atitudes do prefeito. Por se tratar de um trecho em que 

predomina a sequência tipológica argumentativa, podemos perceber a expressão da 

opinião do enunciador e sua intenção, ainda que velada, de influenciar o comportamento 

do leitor.  

 Considerando que o discurso é a manifestação da língua, ou seja, aquilo que é 

produzido através do uso da língua e que esse discurso é sempre dotado de uma 

manifestação interindividual, que subjaz cada um dos seus participantes, podemos dizer 

que cada contexto produzido está mergulhado em intenções e perspectivas inerentes aos 

seus interlocutores. 

 Assim, a análise deve levar em conta que a perspectivação está associada à 

focalização de determinados aspectos que compõem a cena em que ocorre a interação 

verbal, ou seja, o interlocutor é capaz de eleger um elemento particular como o ponto de 

vista a partir do qual determinada situação é relatada e imprime suas impressões e 

avaliações a respeito de um determinado fato, motivado por sua subjetividade. 

 Essa questão avaliativa pode ser observada no dado (49), em que o enfim ocupa 

a posição intermediária no período, introduzindo um resumo conclusivo com valor 

avaliativo. 

 

(49) Paramore é a minha banda favorita, tipo, desde sempre, e as 

músicas deles me acompanharam durante boa parte da minha vida. E 

sinceramente não ligo se a banda“mudou” ou não, eu continuo 

gostando dela! Tudo bem, confesso que achei o Paramore bem fraco 

perto dos outros cds, mas tudo bem, porque não deixou de ser bom. As 

músicas são lindas, fofinhas, meiguinhas, gostosinhas de ouvir enfim, 

http://dudaskank.awardspace.com/
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muito amor. 

(https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/12/15/

os-cds-que-eu-tenho-e-amo/) 

 

 

 No dado (49), o enfim finaliza uma sequência de características sobre as músicas 

que constam no CD referido pelo enunciador e introduz um comentário que resume sua 

opinião sobre as músicas. Dessa forma, podemos perceber que o enfim pode cumprir a 

função de operador argumentativo, já que atua no texto, assegurando sua coesão, além 

de inserir uma expressão que tem a capacidade de resumir as impressões do enunciador. 

 Outra possibilidade de análise encontrada na posição intermediária diz respeito 

ao uso do enfim para introduzir uma espécie de constatação a respeito do assunto tratado 

no texto. Vejamos o dado (50). 

 

(50) Viajar é uma das melhores coisas da vida. Pelo menos eu acho. 

Mas também pode se tornar um pesadelo, até quando é bem planejada. 

Às vezes acho que Murphy bolou a maioria de suas teorias numa 

viagem. Mas enfim, pode dar problema pra qualquer um, e para quem 

usa cadeira de rodas e por isso necessita de hotéis adaptados e locais 

acessíveis, o cuidado deve ser redobrado. É importante verificar tudo 

direitinho pra evitar problemas depois, afinal viajar é pra ser divertido, 

né? (http://maonarodablog.com.br/2010/05/12/vai-viajar/) 

 

 

 No dado (50), podemos observar que o enunciador tece alguns comentários a 

respeito do ato de viajar e faz uma alusão às leis de Murphy, como se elas pudessem 

explicar o fato de as viagens darem errado. Então, o enfim é recrutado no texto para 

introduzir uma constatação que decorre das reflexões expostas anteriormente.  

 Observamos, ainda, algumas ocorrências em posição intermediária, em que o 

enfim finaliza uma sequência e apresenta uma expressão que funciona como 

encapsuladora dos itens que constam na lista, conforme podemos ver em (51). 

 

(51) Um grande abraço a todos meus amigos que me seguem no 

Twitter, nos meus perfis no orkut, aqui no blog, enfim a todos que de 

alguma maneira tem contato comigo, obrigado pelo carinho de todos 

https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/12/15/os-cds-que-eu-tenho-e-amo/
https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/12/15/os-cds-que-eu-tenho-e-amo/
http://maonarodablog.com.br/2010/05/12/vai-viajar/
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vcs, pelos recadinhos e pelas mts palavras de força que recebi, vcs me 

ajudam mt a me manter com Fé, Fóco e com mt Força. 

(http://blogdagugui.blogspot.com/) 

 

 

 Como podemos perceber no dado (51), o enunciador insere uma lista de pessoas 

a quem deseja agradecer pelas palavras de incentivo e, ao final dessa lista, o enfim é 

selecionado para introduzir uma expressão, que é capaz de encapsular os elementos que 

constam na sequência. Nesse caso, além de resumir a lista, o enfim também apresenta 

uma expressão genérica que estabelece uma relação anafórica, ao mesmo tempo em que 

impulsiona o texto para frente e o encaminha para a conclusão. 

 Nas ocorrências em que o enfim ocupa a posição final, observamos que ele é 

recrutado para finalizar uma sequência em que outros elementos de mesmo campo 

semântico poderiam ser adicionados, assim como detectamos nos dados de blogue 

coloquial tenso. Vejamos um exemplo em (52). 

 

(52) Minhas unhas eu mesma cuido. Eu trouxe uma bolsinha com 

esmaltes, lixas, algodão, acetona, cortador de unhas, palitos, enfim... 

Tudo o que eu viria a precisar em caso de fazer as unhas. Pra fazer as 

unhas em salão aqui nos Estados Unidos pode vir a ser meio caro. Se 

você for só pintar, custa em torno de U$5, as americanas estão 

acostumadas a colocar adesivos, unhas postiças com estampas, coisas 

bem diferentes que custam em torno de U$35. Eu sei fazer as minhas 

unhas tranquilo por que já estava acostumada e não preciso de unhas 

postiças então eu mesma faço. 

(http://sendointercambista.blogspot.com/) 

 

 

 Conforme podemos ver, no dado (52) há uma lista de utensílios que o 

enunciador considera necessários para cuidar das unhas. O enfim finaliza a sequência de 

elementos e nos faz inferir que há outros itens que também poderiam preencher essa 

lista. Inclusive, a utilização das reticências reforça esse argumento, uma vez que sinaliza 

a continuidade do texto e, nesse caso, da lista. 

 Ao contrário do que expõe o dado (52), verificamos também ocorrências em que 

o enfim é utilizado ao final do período com a função de abandonar o tópico em questão, 

como podemos observar em (53). 

http://blogdagugui.blogspot.com/
http://sendointercambista.blogspot.com/
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(53) Bom, hoje meu dia foi bem chato, nao to passando muito bem 

entao eu tava irritada e nao falei com muita gente nao kk 

Meu projeto de artes ta ficando cada dia maior, nao vejo a hora de 

terminar aquela maquete, decidi que nao quero ser arquiteta e muito 

menos pedreira haha nao que eu ja tenha pensado nisso, mas 

enfim...Tive prova em historia, o professor da todas as respostas antes 

do teste e ai a gente decora e tira 100, maravilha. Kk 

(http://intercambiodamalu.blogspot.com/) 

 

 

 Assim como em (52), no dado (53) temos o uso das reticências que caracterizam 

a continuidade do texto. No entanto, no último caso, não há como inferir que outros 

elementos podem ser adicionados, uma vez que no tópico seguinte, o texto segue para 

outra vertente, que não mantém relação com o que está expresso anteriormente, a não 

ser pelo fato de compor a narrativa do dia do enunciador. Nesse caso, o enunciador, que 

narra os eventos, expõe algumas considerações que advêm da análise que ele faz a 

respeito de seu projeto de artes e, após refletir sobre as decisões que decorrem dessa 

análise, resolve abandonar o tópico e prossegue com a narração de outros fatos. 

 Diferentemente dos resultados que obtivemos a partir das análises dos dados de 

blogues informais, as ocorrências encontradas nas revistas formais demonstram uma 

padronização maior com relação aos usos do enfim, o que significa que não foram 

encontrados valores semânticos muito diversos.  

Em posição inicial, o enfim é basicamente recrutado para introduzir uma 

conclusão, que vem acompanhada de um resumo do que foi exposto nas porções de 

texto anteriores, conforme podemos verificar em (54). 

 

(54) O mais conhecido índice de inflação é o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE, que reflete o custo 

de vida para famílias com renda mensal de um a 40 salários mínimos. 

Ele é o índice usado pelo Banco Central no sistema de metas. O 

segundo mais conhecido é o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-

M), calculado pela Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro. Foi 

criado na década de 80 a pedido do mercado financeiro, que desejava 

um índice confiável e independente, divulgado nos últimos dias de 

cada mês. O defeito do IGP-M: ele é mais instável, sofre o impacto de 

alterações nos custos da construção civil e preços do atacado. É o 

primeiro a subir toda vez que a inflação dá um repique. Em seguida, 

http://intercambiodamalu.blogspot.com/
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tende a se acomodar e registrar valores negativos com certa 

frequência. Um terceiro índice, que já foi muito usado, é o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe), em São Paulo. Ele reflete o custo de 

vida de famílias com renda de um a 20 salários mínimos. Enfim, não 

existe um índice de inflação perfeito. Em minhas negociações de 

contratos, costumo propor um valor médio entre o IPCA e o IGP-M. O 

resultado reduz a flutuação mensal dos índices e parece ser mais justo 

para contratos de longo prazo. (COLUNA MAURO 

HALFELD/REVISTA ÉPOCA, 24/03/2011) 

  

 

O enunciador apresenta três tipos de índices de inflação (IPCA, IGP-M e IPC) e 

explica algumas de suas características, procurando elencar os aspectos positivos e 

negativos de cada índice. A conclusão é apresentada no período iniciado pelo enfim, em 

que também podemos observar um resumo, ou seja, o enunciador afirma que, diante de 

tudo o que foi exposto acerca dos índices de inflação, o que se pode concluir, de forma 

resumida, é que não há aquele que seja considerado perfeito.  

Também encontramos nas ocorrências do enfim em revistas formais, ocupando a 

posição inicial, uma conclusão acrescida de uma expressão que retoma alguns 

elementos citados anteriormente, como em uma referência anafórica. Citamos como 

exemplo o dado (55). 

 

(55) A Mostra de Cinema Chinês abre-se nesta sexta-feira, 29, para o 

público com o longa Alguém para Conversar, de Liu Yulin. A mostra 

tem sessões gratuitas no Centro Cultural São Paulo e prossegue até dia 

8/10 apresentando um total de 12 filmes chineses contemporâneos, 

alguns premiados em festivais internacionais e todos inéditos no 

Brasil. Enfim, é todo um mundo a ser descoberto, pois essas obras 

raramente chegam ao circuito. Vêm, às vezes, em mostras e festivais 

e, mesmo assim, de forma isolada. https://istoe.com.br/para-conhecer-

a-nova-producao-da-china/ 

 

 

No dado (55), temos uma conclusão inserida pelo enfim, que resume o que foi 

expresso anteriormente e, além disso, introduz uma expressão que faz referência 

anafórica às obras que são citadas: todo um mundo a ser descoberto.  

https://istoe.com.br/para-conhecer-a-nova-producao-da-china/
https://istoe.com.br/para-conhecer-a-nova-producao-da-china/
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Em ambos os dados, podemos observar que, mesmo sendo utilizado para 

introduzir um novo período, o enfim continua mantendo relação semântica com o que 

está expresso nas porções anteriores do texto. Isso ratifica a sua classificação como 

conector resumitivo-conclusivo. 

E assim como acontece em (55), há outras ocorrências em que o enfim introduz 

uma expressão que retoma o que já está expresso, constituindo uma referência 

anafórica, mas acrescenta uma espécie de generalização capaz de encapsular elementos 

de mesmo campo semântico, mas de naturezas diversas, como acontece em (56) e (57). 

 

(56) O Programa Estadual de Transplantes (PET) do Rio de Janeiro 

alcançou o recorde de 576 transplantes de córneas realizados este ano, 

até agosto, superando o número de procedimentos feitos no passado 

(575). Em agosto, foram feitos 106 transplantes de córneas, 

suplantando também o recorde anterior de 96 procedimentos. O 

anúncio foi feito hoje (5), na capital fluminense. 

Para o coordenador do PET, médico urologista Gabriel Teixeira, os 

dois recordes são resultado de uma série de ações iniciadas a partir de 

2010. Entre elas, destacou o fortalecimento dos centros 

transplantadores, reestruturação da fila, estruturação do programa, 

melhoria na capacidade de busca pelas córneas. “Enfim, uma série de 

fatores que culminaram com essa melhora dos números. Isso é reflexo 

de bastante trabalho ao longo dos anos”.( https://istoe.com.br/rio-faz-

576-transplantes-de-corneas-ate-agosto-e-bate-recorde-do-ano-

passado/) 

(57) “O conjunto fático de inquéritos trabalha com várias situações, 

210 foram indiciados, mas a gente ouviu vítimas de constrangimento, 

tortura e outros tipos de procedimentos. Ouvimos agentes de 

ressocialização que trabalharam naquela situação e autoridades em 

relação a isso. Enfim, uma gama muito grande de informações que 

obtivemos, testemunhais, de detentos, até dos indiciados, informações 

sigilosas e confidências de algumas pessoas, inclusive de outros 

estados, que nos fez compreender como esse evento fatídico ocorreu 

naquele dia”, contou Martins. (https://istoe.com.br/policia-civil-do-

amazonas-indicia-210-detentos-por-massacre-em-presidio/) 

 

 

Os dados (56) e (57) acima apresentam análises similares, uma vez que em 

ambos é possível verificar que o enfim introduz uma expressão que se refere de maneira 

genérica aos itens citados anteriormente. Assim, em (56), uma série de fatores se 

relaciona às ações que foram realizadas e que compreende o fortalecimento dos centros 

https://istoe.com.br/rio-faz-576-transplantes-de-corneas-ate-agosto-e-bate-recorde-do-ano-passado/
https://istoe.com.br/rio-faz-576-transplantes-de-corneas-ate-agosto-e-bate-recorde-do-ano-passado/
https://istoe.com.br/rio-faz-576-transplantes-de-corneas-ate-agosto-e-bate-recorde-do-ano-passado/
https://istoe.com.br/policia-civil-do-amazonas-indicia-210-detentos-por-massacre-em-presidio/
https://istoe.com.br/policia-civil-do-amazonas-indicia-210-detentos-por-massacre-em-presidio/
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transplantadores, a reestruturação das filas, a estruturação do programa e a melhoria 

na capacidade de busca pelas córneas. Da mesma forma, no excerto (57), uma gama 

muito grande de informações está diretamente relacionada às ações que foram 

realizadas para a obtenção das evidências que tornaram possível a compreensão dos 

fatos que envolveram os 210 indiciados. 

Em posição intermediária, observamos que essa introdução de expressão 

genérica resumitiva se mostra mais produtiva. Foram detectados 07 dados em um 

universo de 12. Vejamos uma dessas ocorrências em (58). 

 

(58) As atividades científicas envolverão estudiosos de diversas 

instituições de ensino e pesquisa do país, que desenvolverão seus 

projetos utilizando como base, além do próprio navio, os 

acampamentos estabelecidos na região antártica. 

“A gente realiza algumas pesquisas a bordo nas áreas de biologia, 

oceanografia e geologia, enfim todas as ciências relacionadas ao meio 

ambiente antártico”, disse o comandante. (https://istoe.com.br/navio-

ary-rongel-parte-rumo-a-antartica-para-apoiar-pesquisa-brasileira/) 

 

 

Podemos perceber no dado (58) que o enfim introduz a expressão todas as 

ciências relacionadas ao meio ambiente antártico, que encapsula e resume os itens 

listados anteriormente – áreas de biologia, oceanografia e geologia. Nesse caso, o 

enfim atua como um conector resumitivo-conclusivo pelo fato de contribuir para a 

coesão do texto e por associar elementos que mantém relação semântica entre si.  

Apesar do escasso número de ocorrências do enfim atuando como conector 

resumitivo-conclusivo na posição intermediária, flagramos 2 dados em que é possível 

observar que, ao valor de resumo conclusivo podemos verificar subjetividade, ou seja, 

podemos perceber que há a presença de uma posição avaliativa do enunciador diante do 

fato expresso. Observe o dado (59) a seguir. 

 

 

https://istoe.com.br/navio-ary-rongel-parte-rumo-a-antartica-para-apoiar-pesquisa-brasileira/
https://istoe.com.br/navio-ary-rongel-parte-rumo-a-antartica-para-apoiar-pesquisa-brasileira/
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(59) Em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV, que irá ao ar 

nesta quinta-feira, 12, o cantor Marcus Menna, ex-vocalista da banda 

LS Jack, disse até hoje não se conformar com o motivo pelo qual 

entrou em coma. 

Ele ficou no estado de inconsciência por decorrência de uma cirurgia 

lipoaspiratória realizada em 2004 e teve de ficar 13 anos longe dos 

palcos para se reabilitar. “Até hoje não aceito essa minha burrice, 

porque foi uma idiotice minha, enfim, eu fiz, né?”, contou Menna. 

(https://istoe.com.br/ate-hoje-nao-aceito-diz-ex-vocalista-do-ls-jack-

sobre-coma-apos-lipoaspiracao/)   

 

No trecho destacado em (59), temos a narrativa de uma situação que aconteceu 

com o vocalista da banda LS Jack e que interrompeu sua carreira de cantor. Ao final do 

parágrafo, ele lamenta por ter se submetido a cirurgia e se mostra arrependido, mas 

associado a esse inconformismo, podemos perceber que há também um sentimento de 

resignação diante de um fato que já foi consumado e que não pode ser revertido. 

Portanto, ao mesmo em que o enfim apresenta uma conclusão por parte do artista a 

respeito de seus atos, também é capaz de atestar o valor avaliativo presente em seu 

discurso. 

Em comparação com a frequência de dados encontrada nas posições inicial e 

intermediária, os dados em que o enfim ocupa a posição final do período são igualmente 

raros – constituem apenas 2 casos. Vejamos esses dados destacados a seguir em (60) e 

(61). 

 

(60) Trocando o latim pelo português, o que Barlaeus disse é que “não 

existe pecado do lado de baixo do Equador”, ditado resgatado por Ruy 

Guerra e Chico Buarque na peça “Calabar” (censurada, é claro, pela 

ditadura militar). Óbvio que Barleaus se referiu também à 

permissividade sexual que por aqui graçava, mas não somente a ela. O 

humanista quis esclarecer que em nosso País, no século XVII (e não 

mudou até hoje), havia “planos mirabolantes”, “planos loucos”, 

napoleônicos enfim. Eu digo: havia e há coisas que até Deus duvida. 

Nesse momento, leitores e leitoras, estamos nos aproximando bastante 

de nossos dois Napoleões, o Bonaparte e o Cabugá, que é sobre quem 

a história trata. O tempo passou e Portugal volta a mandar em 

Pernambuco, com o auxílio sobretudo de Fernandes Vieira, filho de 

escrava que se tornara rico após trabalhar com judeus holandeses de 

gerações e gerações pós-Nassau. Fica claro, então, que de fato era 

indispensável ter contado um pouco sobre a permanência de Nassau 

no Brasil. Agora, pronto: em cena, com vocês, os Napoleões. 

https://istoe.com.br/ate-hoje-nao-aceito-diz-ex-vocalista-do-ls-jack-sobre-coma-apos-lipoaspiracao/
https://istoe.com.br/ate-hoje-nao-aceito-diz-ex-vocalista-do-ls-jack-sobre-coma-apos-lipoaspiracao/


106 
 

https://istoe.com.br/o-dia-em-que-pernambucanos-tentaram-raptar-

napoleao/ 

 

(61) O Nobel fechou sua fala defendendo a liberdade dos cientistas na 

condução de suas pesquisas. “Em muitos países as pessoas estão 

sendo forçadas a fazer uma ciência prática, para o mercado, para 

estudar o câncer, a agricultura, enfim. Eu dei aqui hoje um exemplo 

de ciência que começou com a curiosidade e a identificação de uma 

pergunta que abriu os horizontes. Não tinha resposta e não focava em 

nenhuma doença específica, ou em um medicamento. Ainda assim, a 

pesquisa se tornou uma estrela da ciência moderna e nós já temos uma 

indústria de milhões de dólares, que vai se tornar cada vez maior. 

Então esse é um exemplo de como a ciência está se comportando. Nós 

não sabemos os segredos da ciência, qual é o horizonte”. 

https://istoe.com.br/premio-nobel-conta-como-uma-pergunta-mudou-

a-forma-de-combater-o-cancer-no-mundo/ 

 

 

 Em ambos os dados, temos o enfim em posição final no período. No dado (60), o 

enfim sucede o elemento conclusivo instanciado por ele, isto é, napoleônicos é a 

expressão que o enfim introduz e que se relaciona de maneira a resumir ou redefinir os 

termos citados anteriormente: “planos mirabolantes” e “planos loucos”.  

Em contrapartida, no dado (61), embora ocupando a posição final, o enfim é 

recrutado para interromper uma sequência que, aparentemente, poderia continuar, ou 

seja, a lista de elementos poderia ser preenchida por mais itens de valores similares e 

pertencentes ao mesmo campo semântico. Entretanto, essa sequência é finalizada e os 

elementos que poderiam ser adicionados ficam a cargo da inferência do leitor. De 

qualquer forma, o enfim atua como um conector resumitivo-conclusivo pelo fato de 

relacionar esses elementos que estão dispostos no plano do conteúdo, que pode ser 

acessado pelo interlocutor. 

Ao longo das análises dos dados que compõem o corpus de revistas formais, 

percebemos que, embora pouco produtivo, o enfim apresenta alguns valores semânticos 

já detectados em outros corpora com frequências mais substanciais.  

Em posição inicial, o enfim apresenta valor semântico de conector resumitivo-

conclusivo, atuando como conector e estabelecendo relações semânticas de conclusão 

acompanhadas de um resumo do que foi exposto anteriormente, ou até mesmo essa 

conclusão pode vir acrescida de uma expressão genérica resumitiva, que tem a 

https://istoe.com.br/o-dia-em-que-pernambucanos-tentaram-raptar-napoleao/
https://istoe.com.br/o-dia-em-que-pernambucanos-tentaram-raptar-napoleao/
https://istoe.com.br/premio-nobel-conta-como-uma-pergunta-mudou-a-forma-de-combater-o-cancer-no-mundo/
https://istoe.com.br/premio-nobel-conta-como-uma-pergunta-mudou-a-forma-de-combater-o-cancer-no-mundo/
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capacidade de encapsular elementos anafóricos. Em ambos os casos, o enfim mantém a 

capacidade de relacionar as porções de texto, assegurando a manutenção da coesão e da 

coerência textual. 

Quando se trata da posição intermediária, temos uma produtividade maior das 

ocorrências em que o enfim apresenta conclusão acompanhada pela expressão genérica 

resumitiva, mas também há casos em que podemos perceber subjetividade do 

enunciador, revelando avaliação ou até mesmo demonstrando resignação diante dos 

fatos.  

Finalmente, temos a baixa produtividade do enfim em posição final do período, 

que equivale a apenas 2 ocorrências, que compartilham de algumas similaridades, 

apesar de revelarem análises diferentes. Em ambos os dados, podemos dizer que o enfim 

introduz uma conclusão, mas o comportamento dessa conclusão se apresenta de forma 

diversa, já que em um dos casos ela não é palpável. 

 

5.3.  Padrão III – Valor de Marcador Discursivo 

 

 

Nas seções anteriores, apresentamos os valores de circunstanciador temporal e 

de conector resumitivo-conclusivo que são expressos pelo enfim e analisamos os 

contextos em que esses valores são instanciados. 

Nesta seção, exibimos um valor discursivo-pragmático que também pode ser 

atribuído ao enfim e que o caracteriza como um marcador discursivo (MD, a partir 

daqui). Nesse caso, o enfim torna-se, em alguns contextos, uma palavra, que não possui 

significado proposicional, uma vez que sua função está relacionada à organização 

estrutural do discurso. Vejamos como se dá a frequência do enfim com valor discursivo-

pragmático de MD na Tabela 5 abaixo. 
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Tabela 5. Valor discursivo-pragmático: marcador discursivo 

 

VALOR DE MARCADOR DISCURSIVO 

 

 

POSIÇÃO NO PERÍODO 

 

 

INICIAL 

 

INTERMEDIÁRIA 

 

FINAL 

 

TOTAL 

 

BLOGUES INFORMAIS 
 

11 02 05 18 

 

BLOGUE COLOQUIAL 

TENSO 
 

03 - - 03 

 

REVISTAS FORMAIS 
 

02 - - 02 

 

TOTAL 
 

16 02 05 23 
 

 

A leitura da Tabela 5 nos permite perceber que esse valor discursivo-pragmático 

do enfim não é muito frequente, considerando o número de ocorrências encontradas em 

comparação com os demais usos. No entanto, não podemos ignorar sua existência.  

De acordo com Urbano (2015), há os MDs basicamente interacionais, que se 

referem aos elementos cuja função é a de sinalizar o envolvimento interpessoal dos 

interlocutores de maneira a atuar no gerenciamento da conversação; e os MDs 

basicamente sequenciadores são aqueles que possuem como principal função a 

articulação tópica, ou seja, aqueles que mantêm a função de conexão e sinalizam o 

significado semântico-discursivo de um dado segmento, revelando o valor desse 

enunciado na organização tópica. 

 Nesse sentido, podemos estabelecer aqui algumas prerrogativas que foram 

consideradas para esta análise, uma vez que a definição de MDs basicamente 

sequenciadores muito se aproxima dos operadores argumentativos, que tratamos na 

seção anterior e que apresentam essa função conectiva, sendo nomeados, por nós, como 

conectores resumitivo-conclusivos. Portanto, nesta seção, abordamos os MDs 

basicamente interacionais. 

Conforme o que está expresso na Tabela 5, o enfim é recrutado com maior 

frequência como MD nos blogues informais e, principalmente, em posição inicial. 

Percebemos que, quando ocupa a posição inicial, embora o enfim não se 

relacione às porções de texto que o precedem e o sucedem, em alguns desses casos é 
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possível perceber que o eixo temático compartilhado por esses trechos é mantido, 

conforme podemos ver em (62). 

 

(62) Essa semana foi bem corrida pra mim. A novidade é que eu 

ganhei uma vaga num workshop de computação gráfica e artes 

digitais, que vai rolar em outubro, e depois dele eu vou saber se fico 

ou não no curso profissionalizante. Se ficar vou ter menos tempo do 

que já tenho pro blog, o que é uma pena, mas poderei fazer várias 

melhorias por aqui, além de aprender uma coisa que gosto muito. 

Então que tudo dê certo! 

Enfim, estava sem imaginação pra fazer posts, então resolvi responder 

esse meme que ganhei da Amanda, dona do blog Ohayo. Vocês sabem 

como eu adoro essas coisinhas, não é?! ^^ 

https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/08/30/n

ovo-meme-blogueiro%E2%98%86/ 

  

 

No primeiro parágrafo do dado (62), o enunciador comenta sobre uma novidade 

que aconteceu durante sua semana tumultuada. Em seguida, ele menciona que, se tiver a 

possibilidade de prosseguir com o curso de computação gráfica e artes digitais, terá 

menos tempo para se dedicar ao blogue. No entanto, terá mais condições para fazer 

melhorias e estará fazendo algo que gosta.  

Já no parágrafo seguinte, o enunciador elabora uma espécie de introdução para o 

que virá a seguir no blogue. Nesse sentido, podemos verificar que, embora os parágrafos 

não mantenham relações semânticas latentes, é possível observar que o eixo temático – 

a manutenção do blogue – está presente em ambos os parágrafos. Dessa forma, apesar 

de não estabelecer relação semântica entre as porções de texto, podemos dizer que o 

enfim atua na estruturação do texto, contribuindo para a manutenção do eixo temático. 

Entretanto, há outros casos em que o enfim é recrutado para introduzir um 

parágrafo que não mantém relação semântica com o que está anteriormente expresso, 

além de não ser possível observar a estabilidade do eixo temático, conforme podemos 

observar no dado (63). 

 

(63) Sou suspeita pra falar pois sou uma romântica sonhadora 

inrustida. Amo músicas e histórias sobre os tempos de antigamente 

onde a música era um bem mais precioso que o dinheiro. Estou 

amando cada pedacinho que estou lendo do livro! 

https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/08/30/novo-meme-blogueiro%E2%98%86/
https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/08/30/novo-meme-blogueiro%E2%98%86/
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Enfim, mudando um pouco o assunto, queria exclarecer pra vocês 

algumas dúvidas que não são novas, maa umas vez que estão me 

perguntando é por que ainda não foram completamente exclarecidas. 

O papo de hoje é sobre higiene. De depilação á roupas íntimas, espero 

que hoje possa explicar melhor 

(http://sendointercambista.blogspot.com/) 

  

 

 No dado (63), podemos perceber que, no primeiro parágrafo, a blogueira inicia 

sua fala listando algumas de suas características para justificar o fato de estar amando 

ler cada pedacinho de um determinado livro. No entanto, no parágrafo seguinte, 

introduzido pelo enfim, ela inicia um novo tópico em que se dispõe a esclarecer algumas 

dúvidas a respeito de higiene, assunto que não mantém qualquer relação com o que está 

expresso anteriormente. Assim, temos um MD vazio de significado nocional, cuja 

função se relaciona muito mais à organização estrutural do discurso, estando dissociada 

do conteúdo expresso nesse contexto. 

 Outra situação de uso encontrada ao longo da análise dos dados em que o enfim 

inicia o período diz respeito à sinalização de que o post elaborado pelo blogueiro está se 

aproximando do fim, mas sem a apresentação de uma conclusão específica. Detectamos 

duas ocorrências em que isso acontece e as apresentamos a seguir em (64) e (65). 

 

(64) MILKBBI é um artista americano de Arkansas. Tem muita 

influência da cultura pop japonesa/coreana, desenho dos anos 70/80 e 

uma pegada meio hype também. 

Suas ilustrações são muito fofinhas e de traço simples, sempre muito 

coloridas, mas com tons pasteis de Fairy kei. Ele faz sua arte primeiro 

à mão e depois anima no computador, o que deixa (na minha opinião) 

muito mais legal! 

Agora que esta tudo explicado, acho que deu pra entender do que 

estou falando… rs. As ilustrações dele são muuuito cute, eu descobri 

super por acaso em blogs alheios e me apaixonei de cara. É lógico que 

quis mostrar pra vocês aqui no blog! 

Tô pensando até em botar algumas dessas bonequinhas no layout do 

blog… Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado! 

Beijinhos e até a próxima ~Indiara♥ 

(https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/08/10/i

nspiracao-do-mes-milkbbi/) 

 

(65) Eu não costumo ler coisas desse gênero, horror e tal. Porque eu 

fico realmente assustada, mas por incrível que pareça eu 

http://sendointercambista.blogspot.com/
http://lady-cereja.blogspot.com.br/2010/08/fairy-kei-s2.html
https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/08/10/inspiracao-do-mes-milkbbi/
https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/08/10/inspiracao-do-mes-milkbbi/
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fiquei apaixonada pela história, pelo enredo e até mesmo por ser fora 

do padrão que a gente encontra. Eu estranhei muito no começo esse 

Kai x Ruki, mas acabou que eu realmente gostei XD. E eu acho que 

para fantasma não tinha ninguém melhor que o Kai (MUAHAHA). 

Ok, eu confesso, bem no fundo eu esperava um ‘final feliz’, mas 

pensando agora, acho que um final feliz acabaria com tudo. Por isso 

gostei do epílogo, porque eles realmente mereceram essa vingança 

(menos o Kou, ele era o meu preferido TT^TT). 

Enfim, a fic tem uma ótima narração de tudo que se passa, e as cenas 

de yaoi, são perfeitas. Gosto de ler uma coisa e me sentir dentro dela, 

e essa fic com toda certeza fez isso! 

Repito que eu não costumo ler coisas desse gênero. E eu soube que  a 

mesma autora começou a  escrever uma fic nova… Mas ainda não sei 

se vou ler essa, ela parece ser mais pesada… 

Antes que eu me esqueça, vou deixar o link da fic 

aqui: http://animespirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-idolos-the-

gazette-amai-fukushuu-536911 

Enfim, eu vou ficando por aqui! Beijinhos e até a próxima ~Indiara♥ 

(https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/07/05/

dica-de-fanfic-amai-fukushuu/) 

 

 

 Conforme podemos visualizar nos dados (64) e (65), o enfim é recrutado para 

introduzir um período em que a blogueira anuncia sua despedida. Em ambos os casos, 

não é possível verificar nenhum tipo de relação semântica que possa relacionar os 

períodos, assim como também não podemos depreender nenhum significado expresso pelo 

enfim.  

 Em posição intermediária, encontramos 2 ocorrências e, em ambas, o enfim não 

estabelece relação semântica entre as porções de textos que o antecedem e precedem, 

conforme podemos observar em (66) e (67). 

 

(66) eu disse no post anterior que não estava fazendo exercícios e que 

ia contar o motivo aqui... enfim vou contar agora... 

Eu comecei a fazer a dieta do site Metabolikey, que restringe 

carboidratos por 15 dias e depois libera com moderação e depois 

começa restrição novamente. Fechei uma assinatura de 138 dias, onde 

terei 4 ciclos de dieta onde o carboidrato fica restrito em alguns dias e 

é liberado aos poucos em outros. O primeiro ciclo é de 40 dias, sendo 

15 dias sem carboidratos, 15 de repouso e 10 sem carboidratos 

http://animespirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-idolos-the-gazette-amai-fukushuu-536911
http://animespirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-idolos-the-gazette-amai-fukushuu-536911
https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/07/05/dica-de-fanfic-amai-fukushuu/
https://diariosdeumaadolescenteestranha.wordpress.com/2013/07/05/dica-de-fanfic-amai-fukushuu/
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novamente. Nos dias que não posso consumir carboidratos não tenho 

energia para fazer exercícios, então eles recomendam não se esforçar 

muito. (http://andreiamagra.zip.net/) 

 

(67) Bom, meu dia tambem nao foi uma maravilha porque eu continuo 

com muita dor e hoje ta mais calor ainda, coisa que piora meu 

humor... 

Mas enfim, primeira aula de bca o professor esqueceu de levar os 

livros entao foi aula livre, otimo haha ai segunda aula, quimica, 

resolver exercicios, homework, o de sempre, sorte que eu gosto muito 

de quimica *-* terceira aula, artes, acabei as paredes da minha casa, 

amanha vou colocar os moveis e tudo mais, nao vejo a hora de 

terminar isso...quarta aula, ingles, professora substituta me deu muita 

raiva, ela deu tipo uns 50 exercicios pra gente resolver e eu nao fazia 

ideia nem por onde comecava, e claro que ela nao explicou nada e pra 

melhorar, no final falou que era para nota e pediu pra gente entregar, 

fiz daquele jeito e entreguei haha quinta aula foi life connection, 

passei a aula inteira conversando com a Maggi, da alemanha, sobre ir 

passar umas semanas com ela e ela ir pro Brasil, quero muito que de 

certo *-* e depois conversando sobre prom, sobre nossos dates, 

tadinha, ela ta super triste porque a escola odeia o date dela, so porque 

ele tem 20 anos e eh junior :x e entao sexta aula matematica, fiquei 

sem ter o que fazer e a professora ainda disse que vai ter prova 

amanha, nao queria fazer prova com dor :/ setima aula study hall, 

fiquei conversando com a Megan :) e oitava aula, historia, assisti um 

filme, nada muito emocionante... 

(http://intercambiodamalu.blogspot.com/) 

 

 

 No dado (66), o enfim é utilizado para inserir uma expressão que pretende 

anunciar o que será abordado a seguir. Nesse caso, não há relação semântica expressa 

pelo enfim. Entretanto, podemos observar que o eixo temático permanece o mesmo, 

uma vez que o assunto abordado envolve os motivos pelos quais a blogueira não pratica 

exercícios físicos e como esse fato está associado às etapas da dieta que ela começou a 

fazer recentemente. 

 A análise do dado (67) guarda algumas similaridades com o que está expresso 

em (66). No dado em questão, temos a ocorrência do enfim em posição intermediária, 

mas cumprindo a função de introduzir o período, juntamente com o mas. A porção de 

texto que sucede o enfim não mantém relações semânticas com o que está expresso no 

trecho que o antecede, mas de igual maneira ao dado (67), o assunto que está sendo 

abordado permanece o mesmo em ambos os excertos: a narrativa dos acontecimentos do 

dia.  

http://andreiamagra.zip.net/
http://intercambiodamalu.blogspot.com/
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 No contexto expresso no dado (67), temos a presença da conjunção adversativa 

mas e constatamos que seu valor contrastivo não pode ser observado nesse trecho. O 

que se evidencia é que foi formada uma expressão em que nem o enfim nem o mas 

mantiveram seus significados proposicionais. Assim, apesar de ambas as palavras 

possuírem sua carga semântica, não as expressam nesse caso, atuando apenas como uma 

expressão que poderia ser considerada como um chunk e que introduz um novo tópico 

em que o assunto anunciado no parágrafo inicial tem sua complementação no trecho 

introduzido.  

 Em posição final nos dados de blogues informais, temos 5 ocorrências do enfim 

e há um ponto em comum: em todos os dados, ele é recrutado para finalizar o período 

de maneira mais particular do que já comentamos aqui. Nesses casos, o enfim finaliza 

um tópico que é deliberadamente abandonado pelo enunciador e que se apresenta 

inconcluso. Vejamos um exemplo no dado (68). 

 

(68) O momento zero de tudo isto foi nosso, lembram-se?   

Agora fico com a sensação que o Governo nem sabe muito bem para 

onde se virar. Tenho um palpite que isto dos camionistas ainda vai 

acabar mal. 

Do Sócrates, fica a argumentação de que 200 mil não são argumentos! 

Claro. Concordo - argumentos vai ter quando estes e muitos mais 

forem votar! 

A raça do Sr. Presidente, enfim... 

O que nos vale é o Euro para manter tudo calmo... ou quase - é que o 

Sr. Engenheiro pensava que ia ter um mês de férias com a selecção em 

campo, mas afinal parece que não. (http://serprof.blogspot.com/) 

  

 

No dado (68), o enunciador apresenta algumas reflexões a respeito de um 

momento político que ele considera tenso e que compreende exatamente o período em 

que a seleção disputa a Copa do Mundo no Brasil. O enunciador apresenta suas 

avaliações a respeito dos fatos e utiliza, ainda, o respaldo de algumas palavras que ele 

atribui ao filósofo e pensador Sócrates. Em seguida, sua argumentação, munida de 

ironias, é interrompida. Essa interrupção é proposital, já que o enunciador considera 

irrelevante continuar sua argumentação, e isso é reforçado no parágrafo seguinte, 

http://serprof.blogspot.com/
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quando ele menciona que o que importa é o Euro. Ou seja, não é produtivo continuar a 

discussão, uma vez que, no final das contas, é o lucro que é levado em consideração. 

Nos dados de blogue coloquial tenso, percebemos que há uma queda da 

produtividade do enfim com valor discursivo-pragmático de MD e acreditamos que isso 

se dê pela elevação do nível de monitoramento que esses textos apresentam 

relativamente aos textos de blogues informais. Encontramos apenas 3 dados, e todos 

aparecem na posição inicial do período. 

Embora os dados apresentem contextos diferentes, observamos que, em todos os 

casos, o enfim atua no nível do discurso, sem estabelecer relações semânticas entre as 

porções textuais. Verificamos também que o eixo temático é mantido, apesar de não ser 

possível estabelecer o tipo de relação semântica que existe entre os trechos destacados, 

conforme apresentamos no dado (69) a seguir. 

 

(69) Nesses comerciais, o céu é mais azul, os campos são mais verdes 

e até veadinhos saltitantes pastam entre dentes de leão espalhados pela 

brisa. 

Famílias sorridentes pipocam aqui e ali, com escovas impecáveis e 

dentes brancos. Não há lixo ou poluição, o sofrimento não tem vez e 

tudo é acessível, como se dinheiro desse em árvore. 

E a gente vai engolindo tudo. Como em uma novela. Cujo final feliz é 

deles, não nosso. 

Enfim, aqui você encontra a lista de recalls do Procon de São 

Paulo e, aqui, a do Ministério da Justiça. 

E, neste link, como comprar e recarregar o seu bilhete único para uso 

do transporte público, caso more em São Paulo… 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/05/18/ei-mane-

compre-me-posso-te-machucar-e-mesmo-assim-voce-vai-me-amar/) 

 

 

No dado (69), o enunciador expõe sua avaliação a respeito dos comerciais 

publicitários, que nos induzem a consumir produtos por meio de estratégias bem 

formuladas. O texto se refere a airbags defeituosos de alguns modelos da Toyota e da 

Nissan, que podem lançar ''pedaços de metal'' ao serem acionados, o que levou a um 

http://www.procon.sp.gov.br/recall.asp
http://www.procon.sp.gov.br/recall.asp
http://portal.mj.gov.br/recall/pesquisaConsumidor.jsf
http://bilheteunico.sptrans.com.br/recarga.aspx
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/05/18/ei-mane-compre-me-posso-te-machucar-e-mesmo-assim-voce-vai-me-amar/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/05/18/ei-mane-compre-me-posso-te-machucar-e-mesmo-assim-voce-vai-me-amar/
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enorme recall, que não para de crescer. As peças foram adquiridas de uma terceirizada e 

já provocaram a morte de algumas pessoas. 

 No parágrafo introduzido pelo enfim, o jornalista disponibiliza uma lista de 

recalls do Procon de São Paulo e do Ministério da Justiça. Nesse parágrafo, não há a 

conclusão do que foi exposto anteriormente, nem há relação semântica expressa. O 

enfim atua na estrutura do texto, introduzindo um novo parágrafo em que novas 

informações são reveladas.  

E, como já mencionamos, é possível observar que o eixo temático se mantém, 

mesmo que não haja uma conexão expressa pelo enfim, que em outros contextos pode 

também cumprir a função de conector. 

Em se tratando do corpus de revistas formais, encontramos apenas uma 

ocorrência em que o enfim ocupa a posição inicial. Acreditamos que a baixa 

produtividade esteja relacionada ao fato de os textos de revistas serem ainda mais 

monitorados do que os do blogue coloquial tenso. Nesse caso, tivemos dificuldades para 

classificar essa ocorrência e a colocamos nessa categoria por estar mais propensa a 

compor a estrutura do texto. Vejamos o dado (70) abaixo. 

 

(70) Aprovada no Congresso em agosto, a lei que descrimina o aborto 

em caso de inviabilidade do feto, risco de vida para a mãe e estupro 

conseguiu passar pelo Tribunal Constitucional, que rejeitou recursos 

apresentados por legisladores conservadores. 

“Enfim! Assinamos a lei que consagra o direito de todas mulheres a 

decidir sobre seu corpo e sua gravidez em três casos sumamente 

precisos e humanamente difíceis”, disse Bachelet com entusiasmo a 

cerca de 1.500 pessoas que presenciaram o ato no palácio de La 

Moneda, em sua maioria mulheres. 

“Nós, mulheres do Chile, conquistamos ou reconquistamos um direito 

básico, o de poder decidir por nós mesmas diante de casos extremos”, 

acrescentou. (https://istoe.com.br/bachelet-promulga-emblematica-lei-

que-despenaliza-aborto-terapeutico/) 

 

 

O dado (70) suscitou algumas dúvidas quanto à sua classificação, já que parece 

funcionar como uma interjeição. No entanto, decidimos colocá-lo nessa categoria pelo 

https://istoe.com.br/bachelet-promulga-emblematica-lei-que-despenaliza-aborto-terapeutico/
https://istoe.com.br/bachelet-promulga-emblematica-lei-que-despenaliza-aborto-terapeutico/
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fato de preencher alguns requisitos que o MD também preenche. Afinal, nesse contexto, 

o enfim não possui significado proposicional e atua muito mais no nível discursivo-

pragmático.  

Outro fato que merece destaque é que, no dado (70), o enfim aparece num 

discurso direto transcrito pela redação da revista. Ou seja, não foi o jornalista quem o 

recrutou para o texto. Isso evidencia ainda mais o nível de monitoramento dado a esse 

tipo de texto e que está diretamente associado à baixa produtividade do enfim como MD 

em textos mais monitorados. 

É imprescindível destacar aqui que a mudança surge no discurso, cumprindo 

uma função comunicativa e, eventualmente, pode passar a ter um caráter mais regular 

em que seu grau de abstração tende a aumentar, caracterizando uma construção 

gramaticalizada, que pode se tornar ainda mais gramatical, conforme assevera Bybee 

(2015, p. 136). 

 

Gramaticalização é um processo contínuo. Uma vez que uma 

construção é formada e um morfema é criado, pode-se dizer que 

ocorreu a gramaticalização, mas geralmente a mudança não para e a 

construção continua tornando-se mais e mais gramatical até se perder 

ou ser substituída por outra construção com uma função similar.  

  

Segundo o que afirma a autora, o processo de gramaticalização está diretamente 

associado ao uso que o falante faz dos elementos que estão dispostos no sistema 

linguístico. Esse falante, que através do uso institui novos elementos no repertório da 

língua, também os seleciona para a composição dos textos, atribuindo a esses elementos 

novas funções que, por vezes, os tornam mais gramaticais, mais abstratos. 

Dessa forma, podemos concluir que, nos textos considerados mais formais, em 

que os usos são mais monitorados, as ocorrências mais produtivas são aquelas em que o 

enfim apresenta valores previstos pelas gramáticas. Da mesma maneira, os usos mais 

inaugurais apresentam maior frequência nos textos em que se observa maior fluidez da 

língua, em que o nível de monitoramento se revela relativamente menor. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hipótese principal estabelecida no início desta dissertação é a de que o enfim 

está passando por um processo de gramaticalização, no qual seu significado canônico de 

tempo, apontado pelos dicionários e por algumas gramáticas tradicionais, está se 

expandindo para instanciar outros valores morfossintáticos, semânticos e discursivo-

pragmáticos. Diante disso, traçamos como objetivo central descrever os ambientes 

linguísticos em que se apresentam os três padrões estabelecidos para os usos do enfim: 

circunstanciador temporal, conector resumitivo-conclusivo e marcador discursivo. 

Orientados e fundamentados pelos pressupostos teóricos da LFCU, com o apoio 

da Linguística Textual, investigamos os contextos de uso, as posições que o enfim 

costuma ocupar nos períodos e as relações que essas posições podem manter com as 

funções que ele exerce. As sequências tipológicas predominantes em cada padrão de uso 

também compuseram a análise, juntamente com a observação dos tempos e modos 

verbais que se apresentam nesses contextos e a questão da modalização presente em 

algumas situações em que o enunciador utiliza o enfim para revelar sua expectativa com 

relação aos eventos relatados, indicando atitude avaliativa. 

A análise dos dados nos permitiu verificar que o enfim apresenta outros 

comportamentos que transcendem seu significado canônico de tempo. Conforme 

verificamos em nossas análises, o enfim pode desempenhar outros valores em um 

multifacetado conjunto de configurações possíveis. 

O valor de circunstanciador temporal encontra maior expressividade em 

situações discursivas em que há maior nível de monitoramento das regras gramaticais, 

como é o caso das revistas formais. Nesse corpus, percebemos que a sequência lógica e 

temporal dos eventos relatados nos contextos analisados obedecem à linearidade desses 

eventos no mundo factual.  

Em relação aos dados em que o enfim apresenta valor de tempo, verificamos a 

presença da intersubjetividade do enunciador, que revela suas expectativas com relação 

à realização dos eventos narrados, além de demonstrar atitudes avaliativas concernentes 

ao tempo necessário para a conclusão de determinada ação.  
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 O valor semântico de conector resumitivo-conclusivo revelou-se mais produtivo 

nos dados do corpus de blogue coloquial tenso, o que se justifica pelo fato de haver um 

nível razoável de monitoramento associado à fluidez que os suportes desse tipo 

representam. Vale destacar que o blogue coloquial tenso é utilizado para o registro de 

atividade ou desempenho regular de algo, similar ao gênero textual diário.  

 As sequências tipológicas argumentativas são consideradas as mais favoráveis à 

utilização do enfim com valor resumitivo-conclusivo, o que justifica o uso do enfim 

como operador argumentativo, promovendo conexões lógicas, funcionando como 

conector. Essa posição é sustentada por Koch (2017, p. 208), que assevera que a 

construção da conclusão – considerada como etapa final de um texto argumentativo – 

apresenta a síntese ou resumo como estratégia para sua composição. Assim, podemos 

constatar que o uso do enfim como operador argumentativo compõe a orientação 

discursiva que encaminha o texto para a conclusão. 

 No rol composto pelos casos em que o enfim apresenta valor de conector 

resumitivo-conclusivo, destacamos a atitude avaliativa do enunciador, assim como 

observamos também a utilização do item para introduzir expressões que apresentam 

função retroativo-propulsora, recuperando termos que foram elencados anteriormente, 

encapsulando-os em expressões genéricas e impulsionando a atenção do leitor para a 

conclusão do texto. 

 É importante ressaltar que o valor de conector resumitivo-conclusivo também se 

apresenta frequente no corpus de blogues informais. Esse corpus, por sua vez, revela 

uma maior diversidade de comportamentos do enfim, o que se justifica pelo fato de se 

aproximar mais dos usos orais, em que a língua encontra maior fluidez. Agregado a 

isso, temos também o fato de esse corpus ser composto de variados blogues, em que são 

abordados temas diversos. 

 No corpus de revistas formais, detectamos que o valor de conector resumitivo-

conclusivo apresenta baixa produtividade, o que está relacionado ao fato de se tratar de 

dados em que o nível de monitoramento das regras gramaticais é mais elevado, uma vez 

que a elaboração dos textos passa pelo crivo de revisores e editores, que optam por usos 

mais cristalizados no sistema linguístico. 
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 Nessa perspectiva, temos a utilização do enfim como MD mais frequente no 

corpus de blogues informais. Todavia, dos 300 dados analisados, apenas 23 

correspondem a esse valor discursivo-pragmático, o que revela sua característica 

inaugural até mesmo se considerarmos textos em que observamos a língua em situações 

de maior fluidez e informalidade. 

 Nos casos em que o enfim atua como MD, observamos contextos em que as 

porções textuais que precedem ou sucedem o enfim não mantêm relações semânticas 

entre si. Nesses contextos, há situações em que é possível perceber a manutenção do 

eixo temático e outras em que nem o eixo temático permanece o mesmo.  

 Em todos os casos em que o enfim apresenta valor discursivo-pragmático, 

atuando como MD, não é possível identificar o significado proposicional do item. 

Nesses contextos, temos o enfim como um elemento que compõe a superfície textual, 

mantendo-se à margem do conteúdo expresso no texto. 

 Diante dos resultados das análises associados às teorias apresentadas e às 

discussões que envolveram pontos de vistas de autores renomados que tratam dos temas 

abordados nesta dissertação, podemos afirmar que o enfim está passando por um 

processo de gramaticalização, tendo em vista seus significados mais abstratos 

incorporados ao valor semântico de tempo. 

 Podemos concluir, portanto, que o enfim pode ser inserido na escala proposta por 

Heine et alii (1991) – ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE, uma vez que os sentidos 

expressos pelo item estão percorrendo uma trajetória em que o significado mais básico 

de tempo vem se tornando mais gramatical, passando a fazer parte da estrutura textual e, 

mais ainda, chegando a ser recrutado para designar valor discursivo-pragmáticos. 

 Decerto, não esgotamos as possibilidades de análise do enfim. A esta 

investigação sincrônica de corpus de modalidade escrita, esperamos, em etapas 

posteriores, encetar pesquisas que abordem a diacronia e que agreguem também 

corpora sincrônicos de modalidade oral. Também esperamos investigar o enfim de uma 

maneira mais relacionada à abordagem construcional da gramática, tomando-o a partir 

das propriedades da esquematicidade, da produtividade e da composicionalidade. É 

necessário refletirmos sobre o seu lugar na rede de construções do português, dentre 

outros objetivos. 
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 Assim, concluímos nossas considerações finais acreditando que esta pesquisa 

tenha contribuído de alguma forma para os trabalhos descritivos da Língua Portuguesa, 

bem como para o enriquecimento de pesquisas relacionadas à expansão de significados.   
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