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INTRODUÇÃO 

          O interesse pessoal em torno dos advérbios surgiu durante a graduação de Letras, 

momento em que passei a observar fenômenos de gramaticalização fortemente presentes na 

língua como, por exemplo, a adverbialização dos adjetivos. No entanto, pude constatar ao ler 

o artigo O que “desce redondo”, da revista Língua Portuguesa (nº 20, 2007), o não 

reconhecimento desse fenômeno por um professor doutor em Letras da USP. Tal posição 

ratifica a existência, ainda hoje, de olhares submetidos às descrições das gramáticas 

tradicionais em detrimento à observação, análise e aceitação do uso linguístico.  

          A motivação para direcionar-me a esses estudos foi intensificada, no início do Mestrado 

em Estudos de Linguagem, ao tomar conhecimento do projeto interinstitucional, envolvendo 

os membros do grupo de estudos Discurso & Gramática (D&G) em suas sedes UFF e UFRJ. 

Esse projeto é dedicado a um estudo amplo sobre usos adverbiais em língua portuguesa que, 

em uma perspectiva pancrônica, procura detectar trajetórias de mudança, de estabilidade e de 

variabilidade em tais usos. Acredito ser a pesquisa aqui apresentada uma contribuição para a 

linha Teoria e Análise Linguística do programa da Universidade Federal Fluminense, já que é 

parte integrante de uma pesquisa maior desenvolvida pelo D&G.  

           A investigação empreendida pelo D&G UFF envolve levantamento, descrição e análise 

de expressões nominais e verbais integradas pelos cinco mais frequentes pronomes locativos 

do português – aí, ali, aqui, cá e lá. O objetivo da pesquisa é detectar as características 

sintático-semânticas desses elementos e, sobretudo, suas tendências de ordenação e possíveis 

trajetórias de gramaticalização. Esta dissertação de Mestrado é, assim, resultante do contexto 

de pesquisa acima descrito, no âmbito da UFF. 

          É válido lembrar que, na língua latina, segundo Câmara Jr. (1985), os advérbios se 

caracterizavam, principalmente, por formações pronominais ou nominais, em que um 

pronome ou um nome declinava-se em determinado caso, em geral, o ablativo, ou recebia um 

sufixo específico. Eram três os principais tipos de advérbios: locativos (ex.: hic > aqui; illic > 

ali), temporais (ex.: hodie > hoje; heri > ontem), ambos de natureza pronominal, e modais 

(ex.: belle > bem; celeriter > depressa), de natureza nominal. Interessa-nos, em particular, o 

primeiro tipo – advérbio ou pronome locativo – que prototipicamente apresenta papel 

adjuntivo e de circunstanciação espacial.  

         As expressões que pesquisamos no D&G UFF, em sua origem estruturadas como 

sintagma nominal (SN) + pronome locativo (Loc) e pronome locativo (Loc) + sintagma verbal 

(SV) ou sintagma verbal (SV) + pronome locativo (Loc), são investigadas como resultantes de 

processos de gramaticalização. São exemplos das expressões N + Loc: Semana passada, ele 
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viajou para um lugar aí, não lembro o nome; Loc + V: Lá vem você com essas ideias 

estranhas de novo; V + Loc: Espera lá, você votou no maior corrupto do país. Nesse 

processo, o pronome locativo destitui-se de sua função prototípica de adjunto circunstanciador 

de lugar, perde autonomia sintático-semântica e passa a compor unidade de função mais 

gramatical ou pragmática. Nosso objeto de estudo são essas unidades de maior vínculo de 

sentido e forma, a que podemos atribuir status de construção, nos termos de Goldberg (1995; 

2006) e Croft (2001) ou de unidade pré-fabricada (UPF) de tipo pragmático, segundo Erman e 

Warren (2000). 

           Tendo o projeto maior supracitado objetivo amplo e geral, faz-se necessário, para o seu 

cumprimento, a realização de pesquisas de menor amplitude que, focalizando certas 

expressões em determinadas sincronias, convirjam como um todo para a etapa final 

objetivada. Assim sendo, a dissertação aqui apresentada dedica-se especificamente ao 

levantamento, à descrição e à análise das expressões espera aí e espera lá, cujas estruturas são 

fixadas com locativo em posição posposta ao verbo, na configuração do padrão construcional 

V + Loc. Tais arranjos passam a ter status de construção, ocorrendo a destituição das marcas 

prototípicas do verbo e do locativo, que passam a assumir função mais gramatical, em posição 

fixa, com alto grau de convencionalização.   

           O foco desta pesquisa situa-se, portanto, no cline léxico > sintaxe > morfologia, uma 

vez que cada uma das expressões investigadas na pesquisa é considerada como um todo, um 

único arranjo ou unidade, cujo sentido distingue-se da mera soma das partes dos elementos 

que a compõe. E os locativos aí e lá, com papéis periféricos em relação ao verbo esperar, 

passam a atuar, de acordo com Câmara Jr. (1976), à semelhança de uma forma dependente. 

          Para a realização desta pesquisa, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Caracterizar, a partir de levantamento de dados, as expressões espera aí e espera lá (V + 

Loc), como padrões construcionais gramaticalizados do português contemporâneo do Brasil, 

investigando a sua funcionalidade;  

 

b) Estabelecer a relação entre a polissemia dos pronomes locativos aí e lá e a polissemia do 

verbo constituinte das expressões espera aí e espera lá na consideração da estreita relação 

entre motivações metonímicas e metafóricas em tais usos. 
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c) Detectar a existência de clines de integração sintático-semântica na trajetória de 

gramaticalização dessas expressões em uso no português contemporâneo, por meio da 

identificação de níveis de gramaticalidade apresentados pelas expressões; 

 

d) No nível linguístico, identificar fatores de ordem sintático-semântica internos à cláusula 

que motivem o uso das expressões, como o sentido do verbo principal da cláusula, a presença 

de elementos argumentais e a ordenação da referida expressão (posição inicial, medial ou 

final de cláusula), entre outros; 

 

e) No nível textual, relacionar o uso e a frequência das expressões com o gênero textual e as 

sequências tipológicas em que atuam, no intuito de mais evidentemente vincular as duas 

instâncias – a discursiva e a gramatical; 

 

f) No nível pragmático, observar a presença de fatores como modalidade, inferência sugerida 

(Traugott e Dasher, 2005), nível de formalidade da interação, entre outros, como motivação 

para a articulação contingencial das expressões; 

 

g) Verificar a ocorrência de relação analógica entre as expressões estudadas, na consideração, 

conforme Bybee (2010), de que o processamento analógico é a base da habilidade humana 

para a criação de novas expressões. 

 

          Em relação aos objetivos acima apresentados, formulamos as seguintes hipóteses, a 

serem testadas no desenvolvimento da presente dissertação: 

 

a) No português contemporâneo do Brasil, os pronomes locativos aí e lá integram, entre 

outras possíveis formas de manifestação, as expressões verbais (espera + Loc) espera aí e 

espera lá. Essas expressões configuram um todo sintático-semântico que articula um tipo de 

referência não correspondente à mera soma dos sentidos de seus constituintes; 

 

b) Na configuração e no uso das expressões espera aí e espera lá atuam pressões 

metonímicas, no nível sintático ou associativo, que concorrem para a derivação ou 

abstratização do sentido tanto do pronome quanto do elemento verbal. A atuação de tais 



13 

 

 

 

 

pressões estruturais e conceituais concorre para que os padrões construcionais estudados 

cumpram função mais discursiva; 

 

c) As funções das expressões espera aí e espera lá são resultados de processos de 

gramaticalização, de modo que seus constituintes não mais exercem papéis originais e 

independentes, mas atuam como uma unidade articuladora de nova função. Essas expressões 

gramaticalizadas funcionam como marcadores discursivos, introduzindo novo enunciado ao 

discurso; 

 

d)  No nível da cláusula, motivações sintático-semânticas concorrem para a articulação das 

expressões estudadas. Assim, as sequências espera + Loc são consideradas gramaticalizadas 

quando não há referência ao mundo bio-psíquico-social, e sim referência ao domínio 

discursivo. Isto é, nas cláusulas cujas sequências denotam itens lexicais, o verbo expressa a 

ação de aguardar e há presença de argumentos. Já nas cláusulas em que as expressões se 

constituem como padrões construcionais gramaticalizados, há marcas linguísticas formais que 

concorrem para a interpretação de que espera aí e espera lá exercem funções discursivas; 

 

e) No nível textual, em se tratando das expressões estudadas, admitimos que os arranjos 

lexicais pertençam a sequências tipológicas do tipo injuntivo. Já os arranjos gramaticalizados 

tendem a articular, principalmente, sequências tipológicas do tipo argumentativo. Tal 

articulação se dá em razão do sentido mais abstratizado desses fragmentos, em consonância 

com o processo de metaforização por que passam as expressões. Assim, consideramos que os 

gêneros discursivos como editoriais,  artigos de opinião, crônicas, conversações, entre outros, 

por apresentarem tom opinativo e persuasivo, favorecem a seleção e a frequência dos 

referidos arranjos gramaticalizados; 

 

f) No nível pragmático, consideramos que espera aí como arranjo híbrido, isto é, em estágio 

intermediário nos níveis de gramaticalidade, é motivado por contextos interacionais marcados 

por maior informalidade, expressando certa modalização. As expressões gramaticalizadas 

espera aí e espera lá são motivadas por contextos que exijam certo nível de habilidade do 

emissor para articular enunciados lógicos, argumentativos etc. ou por contextos em que os 

emissores expressam a emoção. Também consideramos que as estratégias de subjetificação e 
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de intersubjetificação, no âmbito das inferências sugeridas (Traugott e Dasher, 2005), 

concorrem para a articulação das expressões estudadas; 

 

g) Admitimos, a partir dos postulados de Bybee (2010), que a expressão espera aí, por ser 

mais frequente e convencionalizada no uso linguístico, serve de base analógica para a 

formação de novos usos, como a expressão espera lá. 

 

          Ao aparato teórico funcionalista, que nos serve como fundamento, de acordo com 

Traugott e Dasher (2005); Traugott (2003), (2007a), (2007b); Heine e Kuteva (2005), (2006), 

(2007); Fisher, Norde e Perridon (2004); Bybee e Hopper (2001), Givón (2001), Martelotta 

(1996), (2009) entre outros, somam-se pressupostos cognitivistas, principalmente os 

concernentes à abordagem construcional, como os encontrados em Goldberg (1995), (2006); 

Croft (2001); Miranda e Salomão (2009), entre outros.  

           Deste modo, a perspectiva da gramaticalização e da mudança linguística é aliada à do 

tratamento construcional, considerando que as expressões pesquisadas – espera aí e espera lá 

– são resultantes de um cline de integração sintático-semântico, ou seja, são padrões fixos que 

emergem da trajetória de gramaticalização dos elementos envolvidos. Segundo Bybee e 

Hopper (2001), as construções constituem padrões de uso convencionalizado por conta da 

frequência ou da regularidade com que são articuladas na comunidade linguística e, segundo 

Bybee (2006), a repetição no uso linguístico conduz à fixação de determinados padrões que 

originam a gramática. Tratamos cada uma das expressões, espera aí e espera lá, nos termos 

de Traugott (2008a), como microconstruções, isto é, construtos individuais: types, que 

tendem, conforme veremos na última seção, sobre pesquisas futuras, a compor um conjunto 

de mesoconstruções. 

          O corpus selecionado para a pesquisa tem como fonte o acervo da revista Veja
1
, no qual 

constam, em formato digital, todas as edições impressas desde 1968. Após a coleta, 

verificação e contagem dos dados, foram realizadas as análises apresentadas em seções 

posteriores. Em princípio, para fins práticos de coleta e contagem, os dados foram separados 

por grupos de mesma ortografia. Em uma segunda etapa, foram analisados e classificados, 

considerando as tendências da trajetória de gramaticalização.  

                                                

1
 Acervo digital da revista Veja. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. Acesso em: 

15 jul. 2010. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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        Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, acompanhados de anexos 

finais.  No primeiro capítulo, expomos as perspectivas teóricas norteadoras das análises das 

expressões espera aí e espera lá, tendo como base o funcionalismo linguístico aliado a 

perspectivas cognitivistas, mais precisamente no que se refere à abordagem construcional. No 

segundo capítulo, apresentamos o modo de coleta e seleção dos dados, os procedimentos de 

análise das expressões pesquisadas, assim como os motivos que nos conduziram à escolha do 

corpus. No terceiro capítulo, explicitamos as descrições e análises das expressões espera aí e 

espera lá, que classificamos como lexicais, híbridas e gramaticais, além de observarmos, para 

estas últimas, tendências funcionais de marcação discursiva. No quarto capítulo, exibimos um 

resumo dos resultados obtidos, respondendo às hipóteses levantadas, além de apontar novas 

pesquisas para dar continuidade ao trabalho. No quinto capítulo, estão elencadas as 

referências bibliográficas. Nos anexos, constam os quadros do corpus: no Anexo A, 

apresentamos os dados referentes ao estudo de espera aí e no Anexo B, dados referentes ao 

estudo de espera lá; no Anexo C, o corpus é apresentado por grupos de registros ortográficos 

das expressões e no Anexo D, constam exemplos de dados para pesquisas futuras.   
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1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

           Conforme mencionado anteriormente, ao aparato teórico funcionalista que nos serve 

como fundamento, somam-se pressupostos cognitivistas. Segundo Feyerabend (1977: 393), 

esta é a “teoria do queijo suíço”: toda cosmologia (toda linguagem, todo modo de percepção) 

apresenta apreciáveis lacunas que podem ser preenchidas, permanecendo inalterado tudo o 

mais. No que se refere ao Funcionalismo e ao Cognitivismo, pode-se dizer que não se trata de 

uma das abordagens apresentar lacunas e a outra simplesmente vir a preenchê-las, trata-se de 

duas teorias “queijos suíços” que, simultaneamente, preenchem as lacunas uma da outra, sem 

perderem suas identidades. Assim, da aproximação ou compatibilização das duas abordagens 

obtemos uma descrição/interpretação mais completa dos objetos de estudo. Em vista disso, 

apresentamos, em princípio, uma seção que expõe, conforme Martelotta (2009), 

características básicas em comum dessas duas abordagens, incluindo as definições de 

gramática e discurso. Posteriormente apresentamos o Funcionalismo linguístico, em cujos 

mecanismos atuam importantes princípios cognitivistas, em seguida tratamos da abordagem 

construcional e, por fim, da analogia no processamento de novas expressões. 

 

1.1 - Gramática cognitivo-funcional 

          Primeiramente, em Martelotta (2009), registra-se o termo “cognitivo-funcional” para 

designar um conjunto de propostas teórico-metodológicas que caracterizam algumas escolas 

de natureza relativamente distinta - entre outras o Funcionalismo e a Linguística Cognitiva - 

que apresentam alguns pontos em comum: 

 

 observam o uso da língua, considerando-o fundamental para a compreensão da natureza da 

linguagem; 

 observam não só o nível da frase, mas também, sobretudo, o texto e o diálogo; 

 possuem uma visão dinâmica das línguas, isto é, focalizam a criatividade do falante para 

adaptar as estruturas linguísticas aos diferentes contextos de comunicação; 

 consideram que a linguagem reflete um conjunto complexo de atividades comunicativas, 

sociais e cognitivas, integradas com o resto da psicologia humana, ou seja, sua estrutura é 

consequente de processos gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao criarem 

significados em situações de interação com outros indivíduos. 
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           A partir do que foi mencionado, é possível afirmar que, em linhas gerais, a gramática 

cognitivo-funcional alarga o escopo dos estudos linguísticos estruturalistas, pois analisa não 

só a estrutura gramatical, como também a situação comunicativa inteira: o propósito do 

evento de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. 

          Segundo essa concepção, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical, sendo 

assim, para compreender o funcionamento da linguagem humana, temos de levar em conta 

aspectos de cunho comunicativo e cognitivo. 

           De acordo com essa concepção de gramática, não se pode analisar a competência como 

algo distinto do desempenho, o que significa, nos termos funcionalistas, que a gramática não 

pode ser vista como independente do uso concreto da língua, isto é, do discurso. No uso da 

língua, o falante vale-se de uma gramática, ou seja, de um conjunto de procedimentos 

necessários para produzir significados em situações reais de comunicação por meio da 

utilização de elementos linguísticos. A adaptação desses procedimentos aos diversos 

contextos de comunicação pode remodelar essa gramática, que, na prática, seria o resultado 

de um conjunto de princípios dinâmicos que se associam a rotinas cognitivas e interativas 

moldadas, mantidas e modificadas pelo uso. (Martelotta, 2009, p.63) 

         Desse modo, a relação existente entre discurso e gramática ocorre como uma espécie de 

simbiose, em que o discurso, para se processar, necessita dos padrões da gramática, e esta se 

alimenta do discurso, renovando-se para se adaptar às novas situações de interação. Esse 

processo pode ser ilustrado pelo esquema abaixo: 

                          Esquema 1 – Processo dinâmico entre discurso e gramática 

 

                          DISCURSO                          GRAMÁTICA 

 

                                   Fonte: Martelotta, 2009, p. 63 

           Esse processo manifesta o aspecto não-estático da gramática, demonstrando a 

constante mudança das línguas em consequência da criação de novas expressões e de novos 

arranjos na ordenação vocabular.  Do ponto de vista de sua evolução, compreende-se que a 

gramática está num contínuo fazer-se, o que permite tratar de uma relativa instabilidade da 

estrutura linguística. A partir desse aspecto surge a noção de “gramática emergente” de 
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Hopper (1988), no sentido de que a gramática natural de uma língua nunca está completa. Do 

ponto de vista sincrônico, entende-se por gramática o conjunto de regularidades decorrentes 

de pressões cognitivas e, principalmente, de pressões de uso. 

          O termo discurso relaciona-se às estratégias criativas utilizadas pelo falante para 

organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte em uma determinada 

situação comunicativa. O discurso, por um lado, pode ser tomado como ponto de partida para 

a gramática, e por outro lado, também, como seu ponto de chegada. Afirma-se que um 

fenômeno sai do discurso e entra na gramática quando, em decorrência da frequência de uso, 

passa a ocorrer de forma previsível e estável. Quando um determinado fenômeno que estava 

na gramática passa a ter comportamentos não previsíveis, pode-se dizer que parte da 

gramática e retorna ao discurso. 

            Essa visão dinâmica da gramática prevê a atuação de mecanismos expressivos 

associados à subjetividade dos falantes, que recriam padrões gramaticais no intuito de conferir 

força informativa ao discurso. A repetição desses novos padrões gera uma ritualização, e 

assim emerge a gramática.  

            Esse mecanismo reflete dois tipos de habilidades essencialmente humanas que 

regulam a atividade verbal. O primeiro tipo tem natureza sociointerativa; se relaciona com a 

habilidade humana de compartilhar informações com os semelhantes e de engajar-se em 

atividades compartilhadas, cuja compreensão é fundamental para o processo comunicativo. 

Há aspectos da interpretação dos enunciados que são eminentemente interacionais e requerem 

o conhecimento de práticas sociais. Na visão cognitivo-funcional, tais aspectos estão na base 

de toda a comunicação linguística, que não existiria sem eles. O segundo tipo de habilidade 

relaciona-se a aspectos do funcionamento da mente humana que interfere no modo como se  

processam as informações  e, consequentemente, interfere no discurso. A capacidade do 

indivíduo de ver e interpretar o mundo, assim como a habilidade de transferir dados de 

determinados domínios da experiência para outros, se manifesta no modo como ele forma as 

suas frases.  

            É o que acontece, com a chamada metáfora “espaço > tempo > discurso”, que se 

encontra na base da gramaticalização de alguns conectivos do português. Trata-se de uma 

transferência de nossas experiências sensório-motoras para o domínio do texto, a partir da 

observação que fazemos do movimento dos corpos no espaço e dos aspectos espaciais e 

temporais relacionados a esses movimentos. Isso faz com que utilizemos com bastante 

frequência elementos dêiticos espaciais para nos referirmos a partes do texto. Segundo Crystal 
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(2008), dêixis é um termo utilizado em teoria linguística para agrupar aqueles traços da 

linguagem relacionados às categorias pessoa, tempo e espaço, por referência à situação de 

comunicação.  Sendo assim, o uso de elementos dêiticos consiste em fazer um enunciado 

referir-se a uma situação definida que pode ser quanto aos participantes do ato de enunciação, 

quanto ao momento da enunciação e quanto ao lugar onde ocorre a ação, estado ou processo. 

           Os pronomes aí e lá, que originalmente funcionam como dêiticos, têm como referência 

a localização dos participantes do ato da comunicação, apontando, respectivamente, o lugar 

em que se encontra o ouvinte e um lugar distante do falante e do ouvinte. A partir de uma 

transferência de domínios, os pronomes passam a se referir às informações mencionadas no 

discurso. Ocorre, nesse caso, uma extensão da dêixis espacial para a dêixis textual: a 

organização espacial/temporal do mundo físico é usada analogicamente para caracterizar o 

universo mais abstrato do texto. 

         Essa transferência de domínios é um procedimento altamente produtivo nas línguas, e os 

linguistas que trabalham com a perspectiva cognitivo-funcional associam-no a um fenômeno 

mais geral. Segundo esse fenômeno, a experiência humana mais básica é aquela que se 

estabelece a partir do corpo, fornecendo as bases de nossos sistemas conceptuais. Isso 

caracteriza a perspectiva filosófica do realismo corporificado: 

 

“Ocorre que nosso primeiro contato com o mundo se dá através de nossos sentidos 

corporais e, a partir daí, algumas extensões de sentido são estabelecidas. Segundo 

esse ponto de vista, nossa estrutura corporal é extremamente importante, já que a 

percepção que temos do mundo é limitada por nossas características físicas. 

Segundo essa concepção, a mente não pode ser separada do corpo: o pensamento é 

corporificado, no sentido de que a sua estrutura e sua organização estão diretamente 

associadas à estrutura de nosso corpo, bem como às nossas restrições de percepção e 

de movimento no espaço.” (Martelotta, 2009, p.65) 

 

O realismo corporificado pode ser identificado por três características básicas: 

1) Abandona a dicotomia empirismo vs. racionalismo: essa visão integradora do fenômeno da 

linguagem propõe não haver necessidade de distinguir conhecimento linguístico de 

conhecimento não linguístico, isto é, de se adotar uma visão modular da mente humana. A 

linguística cognitivo-funcional admite a influência de fatores externos sobre a estrutura 

linguística, associando os conceitos humanos à época, à cultura e até mesmo a tendências 

individuais, que se manifestam no uso da língua. Aspectos de ordem cultural incidem sobre 

parâmetros biológicos de modo que o comportamento humano se caracteriza por uma 

relação entre biologia e cultura. 
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2) Incorpora o método abdutivo-analógico: o método consiste em uma espécie de processo 

intuitivo pela busca da conclusão através da interpretação de sinais, de indícios e de signos. 

A noção de função das estruturas linguísticas - entidades mentais não observáveis, visto 

que, em linguística, a intenção ou o propósito do falante não podem ser detectados - é tida 

como um construto abdutivo.  Desse modo, deve-se estabelecer uma relação estável entre 

as supostas funções e os contextos pragmáticos discursivos, que são mais objetivamente 

observáveis, através principalmente da percepção da repetição sistemática dessa relação. 

Busca-se, assim, observar o fenômeno estudado dentro de um contexto maior, o que só é 

possível através de procedimento abdutivo, e não meramente indutivo ou dedutivo. 

3) Apresenta um caráter explicativo e universalista: a linguística cognitivo-funcional parte 

para uma tendência explicativa, e não apenas descritiva do fenômeno da linguagem, 

baseando-se na observação empírica dos fatos linguísticos. O universalismo está em 

considerar o uso da língua importante para a compreensão da estrutura das línguas, 

propondo uma relação equilibrada entre biologia e cultura. 

 

            Na seção seguinte, trataremos do Funcionalismo linguístico e dos mecanismos da 

gramaticalização, em que atuam importantes princípios cognitivistas.   

 

1.2 - Funcionalismo Linguístico  

          De acordo com Martelotta (2009), a abordagem funcionalista caracteriza-se pela 

concepção da linguagem como instrumento de interação social, alinhando-se à tendência que 

analisa a relação entre linguagem e sociedade. Apresenta como interesse de investigação 

linguística, não só a estrutura gramatical, mas também a motivação para os fatos da língua na 

situação comunicativa, que envolve os interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo. 

A língua é concebida como uma estrutura maleável, sujeita a pressões provenientes de 

diversas situações comunicativas. O uso da língua nessas situações reais de comunicação é o 

motivador das transformações sofridas pelos elementos linguísticos ao longo do tempo. Tal 

abordagem, portanto, procura explicar as regularidades observadas no uso interativo da 

língua, analisando as condições discursivas em que se verifica o uso. Observemos dois 

exemplos para melhor compreensão do que foi dito: 

 

a) Entra no carro e espera lá. 
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b) Espera lá, eu não concordo com você! 

           Uma análise em que fosse observado apenas o caráter sintático da sentença não daria 

conta de explicar as diferenças entre uma ou outra expressão. Em (a) ocorre uma 

ordem/pedido do locutor para que seu interlocutor aguarde no local indicado, a sentença (b)  

relaciona-se a uma situação comunicativa típica de contra-argumentação. Logo, essa última 

sentença só deve fazer sentido em um contexto em que o interlocutor tenha apresentado uma 

argumentação à qual o locutor quer se opor. Por esse exemplo, é possível compreender a 

essência da análise funcionalista, que amplia o seu escopo de observação, recorrendo ao 

contexto de uso o qual, por hipótese, motiva as diferentes estruturas sintáticas. 

          Os enunciados e os textos são, na análise de cunho funcionalista, relacionados às 

funções que eles desempenham na comunicação interpessoal. Isso significa que o 

funcionalismo procura trabalhar com dados reais de fala ou escrita retirados de contextos 

efetivos de comunicação, evitando lidar com frases inventadas, dissociadas de sua função no 

ato comunicativo. Na visão funcionalista é a universalidade dos usos a que a linguagem serve 

nas sociedades humanas que explica a existência de universais linguísticos, ao contrário da 

visão gerativista, que consideram os universais uma herança linguística genética comum à 

espécie humana. 

           No que se refere ao processo de aquisição da linguagem, por exemplo, os 

funcionalistas tendem a explicá-lo em termos do desenvolvimento das necessidades e 

habilidades comunicativas da criança na sociedade. Acredita-se que a criança é dotada de uma 

rica capacidade cognitiva que torna possível a aprendizagem da linguagem, assim como 

outros tipos de aprendizagem. Desse modo, é com base nos dados linguísticos a que é exposta 

em situação de interação com os membros de sua comunidade de fala que a criança constrói a 

gramática de sua língua. Já os gerativistas explicam a aquisição da linguagem em termos de 

uma capacidade humana específica para a aprendizagem da língua. 

        Outra característica importante do funcionalismo é a visão de que a linguagem não 

constitui um conhecimento específico, como é proposto pelos gerativistas, mas um conjunto 

complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas integradas ao resto da psicologia 

humana. Assim, a visão funcionalista de cognição assume que a linguagem reflete processos 

gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao criarem significados, adaptando-os a 

diferentes situações de interação com outros indivíduos. Isto é, os conceitos humanos 
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associam-se à época, à cultura e até mesmo a inclinações individuais caracterizadas no uso da 

linguagem. 

         Portanto, em Martelotta (2009), defende-se que o modelo funcionalista de análise 

linguística caracteriza-se por duas propostas básicas: 1- a língua desempenha funções que são 

externas ao sistema linguístico em si; 2 – as funções externas influenciam a organização 

interna do sistema linguístico. 

          Assim, é possível concluir que, na visão funcionalista, a língua não constitui um 

conhecimento autônomo, independente do comportamento social, mas sim, uma adaptação, 

pelo falante, às diversas situações comunicativas.  

          Há, contudo, diferentes visões funcionalistas, ocorrendo oposição de modelos mais 

antigos a modelos mais recentes. Os mais antigos focalizam as funções associadas à 

organização interna do sistema linguístico, e os modelos mais recentes consideram as funções 

que a linguagem pode desempenhar nas situações comunicativas, analisando aspectos 

cognitivos relacionados à comunicação. 

          A constituição da gramática das línguas se dá por meio de constantes negociações da 

fala, estando aquela atrelada às estratégias de elaboração do discurso. A partir do que foi 

mencionado, podemos definir o termo gramática como o conjunto de regularidades que são 

fruto do uso comunicativo e passam a nortear o próprio uso da língua de modo mais 

específico, circunscrito e contingencial. A perspectiva gramatical refere-se aos rituais de 

maior estabilização, em que sobressaem parâmetros convencionais em detrimento dos 

icônicos. 

         A consideração de que a gramática funciona como um organismo maleável, que se 

adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes leva ao reconhecimento de 

que a gramática de qualquer língua exibe padrões morfossintáticos estáveis, sistematizados 

pelo uso, ao lado de mecanismos de codificação emergentes. Ou seja, as regras da gramática 

são modificadas pelo uso, as línguas variam e mudam, e, portanto, é necessário observar a 

língua como é utilizada. Nesse sentido, a análise dos processos de variação e mudança 

linguística constitui uma das áreas de interesse privilegiado da línguística funcional.  

         Dentre os princípios e as categorias centrais dessa corrente funcionalista estão a 

informatividade, a iconicidade, a marcação, a transitividade e o plano discursivo e a 

gramaticalização. O processo de gramaticalização constitui ponto privilegiado de 

investigação, e será tratado na seção seguinte. 
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1.2.1 – Gramaticalização 

         Entre as transformações, anteriormente citadas, ou mudanças linguísticas, está a 

gramaticalização. Como visto anteriormente, o funcionalismo caracteriza-se por uma 

concepção dinâmica do funcionamento das línguas. A gramaticalização é um fenômeno 

relacionado a essa necessidade de se refazer apresentado por todas as gramáticas.  

          Entende-se que esse processo é designado como unidirecional, em que itens lexicais e 

construções sintáticas, em determinados contextos, passam a assumir funções gramaticais, ou, 

se já gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Sob esse olhar 

funcionalista, assume-se que há relação e interdependência entre a sintaxe, a semântica e a 

pragmática, não havendo, assim, delimitações e distinções muito claras entre esses domínios. 

Entendendo discurso como o uso efetivo da língua, lançamos mão do ciclo funcional proposto 

por Givón (1979a), discurso > sintaxe > morfossintaxe > morfofonêmica > zero. Esse ciclo 

ilustra a ideia de que a gramaticalização apresenta uma unidirecionalidade, isto é, caminha do 

discurso para a gramática, seguindo uma espécie de continuum (deslizamentos entre classes 

de palavras). Nesse processo, o elemento deixa de fazer referência ao mundo bio-psíquico-

social para assumir funções de caráter gramatical, como ligar partes do texto ou indicar 

categorias gramaticais, por exemplo. Resumindo, o processo de gramaticalização privilegia: 

a) a trajetória dos elementos linguísticos do léxico à gramática 

b) a trajetória de categorias menos gramaticais para categorias mais gramaticais. 

 

          Segundo Gonçalves et al. (2007), na gramaticalização, à medida que as propriedades de 

uma unidade linguística vão se alterando, ela vai se tornando membro de novas categorias, em 

razão de uma reanálise categorial, o que permite enquadrar uma mesma forma em categorias 

diversas. Pode-se entender, assim, a gramaticalização, como as alterações de propriedades 

sintáticas, semânticas e discursivo-pragmáticas de uma unidade linguística que promovem a 

alteração de seu estatuto categorial. (p.17) 

           É importante ressaltar que o emprego dos termos unidade lexical e unidade gramatical 

serve para diferenciar o conjunto de propriedades que identifica uma e outra categoria, e não 

há, de forma alguma, uma visão da língua como portadora de categorias discretas. A unidade 

lexical se enquadra em categorias prototípicas cujas propriedades fazem referência a dados do 

universo bio-psíquico-social, designando entidades, ações, processos, estados e qualidades. A 
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unidade gramatical pertence a categorias prototípicas, cujas propriedades cuidam de 

organizar, no discurso, os elementos de conteúdo, por ligarem palavras, orações e partes do 

texto, marcando estratégias interativas na codificação de noções como tempo, aspecto, modo, 

modalidade entre outras. 

           De acordo com a acepção mais clássica de gramaticalização, palavras de uma categoria 

lexical plena (nomes, verbos e adjetivos) podem passar a integrar a classe das categorias 

gramaticais (preposições, advérbios, auxiliares etc.), as quais, posteriormente, podem até 

mesmo vir a se tornar afixos. O critério relevante para essa classificação é a autonomia da 

palavra, como podemos observar no comportamento do verbo esperar e do locativo aí nos 

exemplos seguintes, retirados do corpus desta pesquisa:  

(1) Expedito – Oi 

      Luiz Antônio – Expedito? 

      Expedito – Oi  
      Luiz Antônio – Em dez minutos, eu tô chegando aí na frente do aeroporto. Me espera aí na frente, 

tá?  

      (...) 
      Expedito –Tô te esperando aqui.  

      Luiz Antônio – Tá bom 
 

(2) Surpreendeu-me a informação de que a popularidade do presidente continua intacta. Espera aí! É 

chamar o povo brasileiro de masoquista. As próprias cartas que vão para a revista mostram a 

indignação de seu eleitorado! 
 

         Em (1), espera apresenta-se como um verbo pleno, mais autônomo, pois tem sua 

significação mais concreta e básica expressa pelo ato de aguardar um indivíduo durante 

determinado tempo. É um verbo que apresenta informações satélites, adjunto adverbial de 

lugar (aí na frente). Do mesmo modo, o locativo aí se refere à orientação espacial, 

apresentando autonomia com relação ao verbo. Diferentemente, em (2), o verbo comporta-se 

como termo não-autônomo, vinculado ao locativo, formando uma unidade sintático-

semântica. 

          A definição clássica de gramaticalização de Meillet (1912) encontra-se na base de 

várias definições encontradas em dicionários e em manuais de linguística, porém, não se 

mostra suficiente quanto ao alcance do termo. Segundo Braga (1999), o campo dos 

fenômenos que podem ser examinados sob o enfoque da gramaticalização sofreu alargamento 

e atualmente inclui o estudo do itinerário percorrido por formas linguísticas e também por 

construções gramaticais emergentes. 
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         No que se refere ao recorte temporal, Traugott & Heine (1991) defendem que o termo 

gramaticalização remete a um processo linguístico tanto diacrônico quanto sincrônico de 

organização categorial e de codificação. Na perspectiva diacrônica, palavras acessórias e 

palavras gramaticais podem se desenvolver de palavras principais e, na perspectiva 

sincrônica, palavras acessórias e/ou gramaticais e sua forma-fonte principal podem conviver 

num mesmo recorte de tempo, conforme ocorre com as expressões aqui estudadas. 

 

1.2.2 - Estágios de mudança: redução fonológica                                                                                       

          De acordo com Lehmann (1995), em gramaticalização podem ser identificados estágios 

ou fases que caracterizam a mudança do [lexical] > [gramatical] ou do [-gramatical] > 

[+gramatical] como sintatização, morfologização e desmorfemização.  A sintatização ocorre 

quando um item ou construção recorrente no discurso começa a adquirir propriedades que o 

deslocam de sua classe categorial de origem, ocorrendo uma recategorização. A 

morfologização é o estágio seguinte à sintatização, por meio da qual surgem na língua as 

formas presas, sejam afixos flexionais ou afixos derivacionais. Já a desmorfemização é a fase 

que pode levar um morfema a desaparecer por completo, sendo sua função assumida por 

outros itens com os quais ele co-ocorre. 

          Embora não explicitado por Lehman, a redução fonológica costuma vir associada aos 

estágios de gramaticalização. A redução fonológica parece atuar sobre a forma em 

gramaticalização para ajustá-la ao domínio dos itens gramaticais, cuja grande maioria 

apresenta pouca substância fonética em razão do pouco conteúdo de expressão. Assim, 

atende-se ao princípio da quantidade, em que se postula que o tamanho de um item linguístico 

é proporcional à quantidade de informação que ele codifica. Desse modo, confrontando as 

propriedades semânticas que caracterizam itens lexicais e itens gramaticais, pode-se 

considerar que a erosão fonética parece ser um mecanismo atuante na gramaticalização. Tal 

atuação se dá em ajustar formas lexicais ao domínio das formas gramaticais, em geral, 

composto por palavras de curta extensão fonológica, como pronomes, preposições, 

conjunções, clíticos, afixos etc.  

         Existe a tendência de que o processo de gramaticalização ocorra com itens ou 

expressões muito frequentes, o que faz com que o termo em processo de mudança, 

normalmente, sofra desgaste fonético, perdendo, assim, conteúdo mais pleno. Assim, a erosão 

fonética associa-se à frequência relativa de uso, já que quanto mais presente no discurso, 
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maior a possibilidade de desgaste de um item, por conta de sua previsibilidade em contextos 

discursivos apropriados. 

        Uma característica bastante interessante dos itens gramaticais nas construções em que 

ocorrem é a sua frequência textual, extremamente alta quando comparada à frequência das 

formas lexicais. Conforme Bybee (2003), é preciso advertir que a frequência não é resultado 

da gramaticalização, mas apenas uma contribuição primária para a identificação do processo, 

representa uma força ativa na investigação envolvendo esse tipo de mudança. 

          Bybee (2003) aplica os aspectos da ritualização aos processos de gramaticalização, e 

argumenta que a repetição frequente de uma forma desempenha um importante papel nas 

seguintes mudanças que ocorrem durante o processo: 

(i) A alta frequência de uso leva ao enfraquecimento de forças semânticas pela habitualidade 

–  processo por meio do qual um organismo deixa de responder, com a mesma eficácia, a um 

estímulo repetido; 

(ii) Mudanças fonológicas de redução e de fusão de construções gramaticalizadas são 

condicionadas por sua alta frequência e por seu uso em porções do enunciado que contêm 

informação velha ou de fundo; 

(iii)  O aumento de frequência leva a uma maior autonomia de uma construção, o que 

significa que componentes individuais da construção enfraquecem ou perdem sua associação 

com outras ocorrências do mesmo item (os usos menos gramaticalizados); 

(iv)  A perda de transparência semântica que acompanha a separação entre os componentes da 

construção gramaticalizada e seus congêneres lexicais permite o uso da forma em novos 

contextos com novas associações pragmáticas, levando à mudança semântica; 

(v) A autonomia da forma de uso frequente torna-a mais enraizada na língua e 

frequentemente condiciona a preservação de algumas das suas características morfossintáticas 

obsoletas. 

          Assim, na relação envolvendo redução fonológica e dessemantização, alguns estudiosos 

acreditam que haja um desbotamento semântico, por um lado, e, por outro, seja possível 

atribuir um “ganho” funcional, próprio das categorias gramaticais. 

         Alguns estudiosos como Sweetser (1990) e Traugott e König (1991) discordam de que 

possa haver um desbotamento semântico ou perda de significado no processo de 
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gramaticalização. Eles argumentam em favor de uma projeção metafórica de um domínio-

fonte para um domínio-meta, em que há aquisição de novos significados. A consideração da 

dessemantização implicaria admitir uma espécie de empobrecimento, de perda de integridade 

dos itens. 

        Assim como os autores supracitados, acreditamos que, no processo de gramaticalização, 

em termos das diferenças de significado verificadas entre o uso de uma forma-fonte (lexical) e 

o uso de uma forma-alvo (gramatical), os traços semânticos não desaparecem, mas são 

substituídos por traços discursivo-pragmáticos. Isso acarreta o reconhecimento de funções 

para a forma-alvo que não eram antes cumpridas pela forma-fonte, principalmente nos casos 

em que as duas formas coexistem no sistema de uma língua, como ocorre com espera aí e 

espera lá. 

        Os mecanismos atuantes na gramaticalização, sob o enfoque da unidirecionalidade, 

preveem mudanças em diferentes níveis de análise, e podem ser resumidos como no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 1 – Unidirecionalidade vs. mecanismos de gramaticalização 

Fonte: Gonçalves et al., 2007, p. 37 

 

          Nas mudanças por gramaticalização, a passagem de um estágio para outro ocorre 

atendendo a princípios e a alguns mecanismos que revelam regularidade na evolução, os quais 

serão abordados na próxima seção. 

 

1.2.3 - Mecanismos da gramaticalização: metáfora e metonímia 

           No processo de gramaticalização, atua um princípio cognitivo específico: exploração 

de velhas formas para novas funções. De acordo com esse princípio, conceitos concretos são 

mobilizados para o entendimento, explanação e descrição de conceitos menos concretos. 

Nível Mudança unidirecional Processo 

Fonologia mais material fonológico > menos 

material fonológico 

redução fonológica 

Morfologia lexical > gramatical > mais gramatical   recategorização (morfologização) 

Sintaxe menor coesão > maior coesão reanálise (alteração da fronteira de 

constituintes 

Semântica concreto > abstrato dessemantização / processos 

metafóricos 

Pragmática estruturas pragmáticas > estruturas 

sintáticas 

Sintaticização 
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          A abordagem de Traugott e Dasher (2005) pressupõe que a metonímia é mais básica 

para a linguagem e a cognição do que a metáfora, isto é, a transferência de domínios e a 

extensão de sentidos são percebidas como consequências das pressões estruturais, das 

relações de superfície, no nível da expressão e da ordenação hierárquica dos constituintes.  

          Os referidos autores entendem o termo domínio como campos representacionais de 

larga escala, assim, consideram a metaforização – relações entre distintos domínios – e a 

metonimização – relações no mesmo domínio – como processos complementares, em que a 

metáfora é vista como resultado da mudança metonímica. 

          Traugott e Dasher (2005), em relação com a proposta de Croft (2001), definem lexema 

como uma combinação linguística específica dos seguintes elementos: semântico, 

morfossintático e fonológico. Nesse sentido, o elemento semântico e o morfológico são 

componentes de frames, de enquadres discursivos. Desse modo, acreditam que distinções no 

frame sintático refletem distinções no sentido construcional. 

          Aqueles autores compreendem, assim, a metaforização como processo primariamente 

analógico, em que há transferência de domínios, do menos para o mais abstrato. Os sentidos 

primários, na maioria dos casos, são “pesados” ou mais referenciais (nomes, verbos, adjetivos, 

advérbios e preposições), ao passo que os sentidos processuais são, em geral, indexados nas 

atitudes do falante/escritor no discurso (marcação discursiva, uso de conectores lógicos etc.). 

         A mudança semântica, segundo os autores, deve ser estudada a partir de uma teoria 

sobre a polissemia em que um sentido A para chegar a um sentido B passa pelo seguinte 

processo: A > A/B > B. Pela polissemia emergem os processos de inferência sugerida. De 

acordo com conceito de inferência sugerida, os membros da comunidade linguística derivam 

sentidos mais abstratos ou complexos a partir de combinações semânticas mais primárias e 

fundantes. Sendo assim, acredita-se que as inovações e as mudanças linguísticas originam-se 

das escolhas estratégicas feitas pelos emissores (falantes e escritores) e das negociações 

internas com seus receptores (ouvintes e leitores). Conforme Traugott e Dasher (2005), a 

polissemia é traço constitutivo das línguas em geral, sendo raras as formas dotadas de apenas 

um sentido. Desse modo, conforme a proposta desta dissertação, é possível observar numa 

mesma sincronia a convivência de vários sentidos de uma forma, frutos de momentos 

distintos na história na língua. Esses sentidos podem derivar em mudança gramatical, estando 

a sua definição semântica e categorial vinculadas aos contextos de uso e aos tipos de 

inferência que os interlocutores articulam e negociam.  
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           Os autores apresentam subjetificação e intersubjetificação como processos derivados, 

por hipótese, de mecanismo de inferência metonímica combinado à estratégia retórica no 

contexto do evento enunciativo. No primeiro processo, o emissor desenvolve significados 

para lexemas que externalizam suas perspectivas e atitudes restritas pelo ambiente 

comunicativo do evento de enunciação, e não pelas características do “mundo externo” ao 

evento. No segundo, há ocorrência de expressão subjetiva do emissor voltada ao interlocutor, 

intencionando atingi-lo de alguma forma, seja pela busca de adesão ou de convencimento. 

Ambos os processos são responsáveis por fenômenos de gramaticalização, conforme ocorre 

com as expressões aqui estudadas. Em Traugott (1989), clines como concreto (físico) > 

abstrato (mental); lexical > metalinguístico/metatextual são considerados resultantes do 

processo de subjetificação. 

           De acordo com Bybee, Perkins e Pagliuca (1994), a transferência do sentido espacial é 

entendida como um dos fenômenos mais fundamentais para o desencadeamento do processo 

de mudança linguística por gramaticalização. A referência locativa é muito recrutada para a 

referência a outros domínios mais abstratos, tornando os pronomes locativos peças 

importantes no uso linguístico, além de bastante produtivas nos processos de 

gramaticalização. 

        Heine (1994) defende que, para se dar conta da gênese e desenvolvimento de categorias 

gramaticais, é necessário analisar a manipulação cognitiva e pragmática. Sendo assim, afirma 

que a transferência conceptual e os contextos que favorecem uma reinterpretação devem ser 

observados. Esse processo envolve dois mecanismos: 

(i) A metáfora – transferência conceptual que aproxima domínios cognitivos diferentes; 

(ii) A metonímia – motivação pragmática que envolve a reinterpretação induzida pelo 

contexto. 

            Muitos linguistas concordam que a mudança semântica que ocorre em processos de 

gramaticalização é fortemente motivada por processos metafóricos. Na gramaticalização, a 

metáfora envolve a abstratização de significados, partindo de domínios lexicais ou menos 

gramaticais, que são estendidos metaforicamente para mapear conceitos de domínios 

gramaticais ou mais gramaticais. Essa abstratização refere-se à forma como os seres humanos 

compreendem e conceituam o mundo que os cerca. Os elementos mais próximos são mais 

claramente estruturados e delimitados, menos abstratos do que aqueles que estão mais 
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distantes. É na atuação desse mecanismo que se identifica o desbotamento semântico da 

forma-fonte de um processo de gramaticalização. 

           A partir do que foi exposto, pode-se reconhecer como conceitos–fonte aqueles que se 

referem a objetos concretos, processos e locações, os quais refletem as experiências humanas 

mais elementares. Um conceito só é fonte em relação a outro conceito mais abstrato. 

         Segundo Heine et al.(1991), a metáfora envolvida na gramaticalização, de modo 

diferente daquela relacionada às figuras de linguagem, é motivada pragmaticamente e voltada 

para a função na gramática. A partir da metáfora, por meio da extensão de significados, 

predicações preexistentes são introduzidas em novos contextos ou aplicadas a novas 

situações. Essa metáfora emergente, que propicia a gramaticalização, é de natureza categorial. 

Nesse sentido, é possível entender que o desenvolvimento das estruturas gramaticais pode ser 

descrito em termos de algumas categorias cognitivas básicas, partindo sempre, 

unidirecionalmente, do elemento mais concreto, conforme expomos a seguir: pessoa > objeto 

> processo > espaço > tempo > qualidade. 

          A metáfora está entre um dos mecanismos desencadeadores do desenvolvimento de 

categorias gramaticais. O continuum de gramaticalização sugere também uma estruturação de 

natureza metonímica. 

          A metonímia possui uma função referencial que permite usar uma entidade em 

substituição a outra, funcionando, também, como mecanismo de entendimento, que aponta 

especificamente mais aspectos do que está sendo referido. Essas características mostram que 

os conceitos metonímicos não são arbitrários, são sistematizados e fazem parte de 

pensamentos, ações, fala. 

          Taylor (1989, p. 122) apud Heine et al. (1991a, p. 61), define a metonímia como “uma 

figura de linguagem por meio da qual o nome de uma entidade é usado para outra entidade de 

algum modo contígua à primeira”. Os autores defendem que esse mecanismo contribui para o 

processo de gramaticalização, podendo desencadear uma reanálise estrutural. 

          De acordo com Taylor (1989) e Palmer (1986) a transferência por contiguidade é 

possível devido à função referencial da linguagem. A função referencial deve ser sancionada 

por um corpo de conhecimentos e crenças envolvidos em uma estrutura, uma moldura 

apropriada, e essa sanção relaciona-se às singularidades entre as entidades referidas. Essas 

observações sugerem que a metonímia estabelece conexões entre entidades que co-ocorrem 

dentro de uma estrutura conceptual dada. Nesse sentido, a metonímia é entendida por uma 

visão que extrapola a tradicional, pois exige contiguidade entre as entidades – também no 
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sentido espacial – e restringe-se a um ato de referência. A metonímia, assim como a metáfora, 

é vista como uma categoria de extensão de significados, um processo fundamental de 

associação de significados baseados na contiguidade.  

           Segundo Taylor, o léxico apresenta diversos exemplos da extensão metonímica, que se 

instancia quando se perspectiviza algum componente de uma estrutura conceptual unitária, e 

esse conceito perspectivado aparece associado a outra entidade. É essa extensão que surge na 

gramaticalização, quando elementos de um conceito lexical são associados a elementos 

referentes ao domínio gramatical. 

           Em gramaticalização, a metonímia remete também a um tipo de inferência pragmática, 

uma associação conceptual fundamentada no universo discursivo, ou uma transferência 

semântica licenciada por contiguidade. Pode-se dizer que há uma espécie de permuta 

decorrente do uso de uma palavra em uma frase na qual uma ideia, de algum modo ligada ao 

significado da palavra em questão, é passível de formar um elemento do contexto. 

          A mudança de significado por associação metonímica é resultante de um raciocínio 

abdutivo, por meio do qual o falante observa determinado resultado no discurso, invoca uma 

lei da linguagem e infere que essa mesma lei pode ser aplicada a um uso posterior. A abdução 

tem sido reconhecida como a base da percepção humana e como o tipo de raciocínio que pode 

fazer gerar novas ideias.  

          As inferências metonímica e metafórica, portanto, constituem processos 

complementares. O processo metonímico é resultante da contiguidade de significações, 

favorecida pela proximidade de formas linguísticas, ocorrendo, assim, uma associação entre o 

processo cognitivo de metonímia e o mecanismo de reanálise. O processo metafórico permite 

a transferência de um domínio para outro, por meio de um elo estabelecido entre os dois 

domínios conceptuais, isto é, da associação do processo cognitivo de metáfora com o 

mecanismo da analogia resulta a metáfora. 

          Muitas vezes, é possível observar, na análise de fenômenos já gramaticalizados, a 

atuação de ambos os mecanismos em trechos específicos da mudança. A metáfora resolve 

problemas de representação, já a metonímia é associada com a resolução de problemas de 

informatividade e relevância na comunicação. Nesse sentido, metáfora e metonímia ajudariam 

a explicar a mudança de um item lexical ou de uma estrutura maior em um item ou construção 

mais gramatical. A passagem de um item/construção de menos para mais gramatical só é 

possível devido a um estágio intermediário em que atua um processo conceptual, favorecido 

pela aproximação sintática. De acordo com Martelotta et al. (1996, p.54): 
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a metáfora constitui um processo unidirecional de abstratização crescente, pelo qual 

conceitos que estão próximos da experiência humana são utilizados para expressar 

aquilo que é mais abstrato e, consequentemente, mais difícil de ser definido. A 

metonímia diz respeito aos processos de mudança ou mudança por contiguidade, no 

sentido de que são gerados no contexto sintático. 

 

          Aplicamos, primordialmente, na análise de dados do presente trabalho, os conceitos 

postulados por Traugott e Dasher (2005), anteriormente mencionados. Assim, a metáfora, 

entendida como transferência de domínios e extensão de sentidos, é considerada 

consequência da metonímia, aqui compreendida como pressões estruturais, relações de 

superfície, no nível da expressão e da ordenação hierárquica dos constituintes. Desse 

modo, a metáfora é representada por relações conceituais entre domínios distintos, e a 

metonímia é representada por relações estruturais no mesmo domínio. 

               

1.2.4 – Identificação da gramaticalização: estratificação e divergência 

            Hopper (1991) afirma que a gramática de uma língua é sempre emergente, isto é, estão 

sempre surgindo novas funções/valores/usos para formas já existentes. Nesse processo de 

emergência, verifica-se a partir de padrões fluidos da linguagem, a possibilidade de 

reconhecer graus variados de gramaticalização assumidos pelas formas que passam a executar 

novas funções. Sendo assim, o autor acredita ser fundamental contar com recursos que 

permitam identificar os primeiros estágios desse processo de mudança. Hopper, visando 

fornecer um guia para a identificação de tendências da gramaticalização, apreensíveis na 

língua em uso, sugere cinco parâmetros: estratificação, divergência, especialização, 

persistência e descategorização. Esses princípios acentuam o caráter gradual da 

gramaticalização, pois conferem aos elementos analisados o grau de “mais” ou “menos” 

gramaticalizados. 

Entre os princípios que caracterizam as etapas iniciais da gramaticalização, propostos 

por Hopper (1991), interessam-nos, mais precisamente, o princípio da estratificação, ou das 

camadas, e o princípio da divergência, fenômenos estreitamente associados ao processo da 

mudança. 

 O princípio de camadas refere-se ao fato de que as línguas frequentemente possuem 

mais de uma forma para desempenhar funções correspondentes. É válido ressaltar que a 

relação se dá pela similitude das funções, mas não pela total igualdade delas, visto que, para o 

funcionalismo, não existe sinonímia perfeita. Aqui, propomos, por hipótese, que a forma 

espera lá seja resultado de um processo analógico a partir de espera aí, conforme 
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apresentamos na seção 1.4. Assim, há concorrência entre essas formas no uso linguístico, sem 

que a forma nova provoque o desaparecimento da antiga. São exemplos do subprincípio das 

camadas os modos de organização construcional, como podemos perceber em espera aí e 

espera lá, que atuam, conforme nossa análise, como formas alternativas concorrentes. 

Exemplos: 

(3) -Você não vai pegar o dinheiro? 

- Ah, é pra me abaixar e pegar? 
- Exatamente. 

- Mas espera aí. Isso não é esmola. É trabalho. 

- Mas os mil cruzeiros são seus. 

- Meus não. Por enquanto não são de ninguém.  Se o senhor se abaixar, pegar do chão e me der, aí 
é esmola. 

 

(4)   – Vocês continuam preocupados com bombas nucleares?  

– Claro, né, Arc. Por mais que se tente limitar, sempre tem alguém fabricando bomba em algum lugar do 

mundo.  

– E fabricam bombas para matar gente como vocês, não é mesmo?  

        – Espera lá, marciano. Vocês, não! Eu não fabrico bomba.  

  – Vocês quer dizer terráqueos. Não leve a mal...            

 

        Nos fragmentos transcritos do corpus, percebe-se a correspondência de função das 

expressões grifadas, que atuam como um marcador de contra-argumentação, para introduzir 

uma reprovação ao enunciado anterior, apresentando um novo argumento. A partir dessa 

análise, é possível observar as expressões mencionadas como formas alternativas 

concorrentes, de modo que tanto uma como outra poderia figurar em ambos os exemplos. 

Consideramos que a seleção de uma ou outra forma é motivada por fatores diversos, como o 

pragmático-comunicativo, o textual-discursivo ou mesmo o estrutural. 

No que se refere ao subprincípio da divergência, tem-se um conjunto de formas com a 

mesma etimologia, desempenhando funções diferentes e, novamente, a existência do novo uso 

não implica o desaparecimento do uso original. Sendo assim, as expressões espera lá e espera 

aí podem ser encontradas em uso de modo que o significado primário, isolado, dos itens 

esteja preservado: o verbo esperar no sentido de aguardar e os locativos aí e lá designando 

circunstanciação de lugar; ou esses itens podem aparecer apresentando sentido mais abstrato e 

formando entre si um vínculo de forma e sentido, conforme veremos em exemplo posterior. 

           Associamos o subprincípio da divergência ao conceito, proposto por Traugott e Dasher 

(2005, p. 44), de invited inference, ou inferência sugerida, como vimos na subseção anterior.  

A partir desses postulados, entendemos que os sentidos espaciais, como os articulados pelos 

pronomes locativos, são usados constante e sistematicamente para a veiculação de referências 
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mais subjetivas, como crenças, valores e atitudes. Uma das formas regulares de inferência 

sugerida desses usos é justamente por intermédio da expressão construcional integrada por 

pronome locativo. Temos como exemplos os fragmentos a seguir: 

 

(5) Chegou o Alkmin, acompanhado de várias pessoas. Ele era assim, despachava de pé, ia dizendo 

uma coisa para um, outra para outro. No grupo estava o Victor Costa, que era dono de uma cadeia de 

rádios. Alkmin lhe disse: “Você entra no carro e me espera lá”. O Victor Costa entrou, ficou sentado 
ao meu lado. Depois veio o Alkmin e lhe disse: “O seu problema está resolvido. Estou de pleno 

acordo. Se pudesse, até assinaria a portaria agora mesmo”. 
 

(6) Não demorou muito e o estúdio da televisão foi invadido por Castor de Andrade, que trazia cinco 

ou seis capangas, todos armados. Castor foi para a frente das câmaras e disse: “Me falaram, 

Saldanha, que você teria dito aqui, agora mesmo, que eu sou bicheiro...” Saldanha nem deixou Castor 
continuar: “Espera lá, Castor. Eu não teria dito que você é bicheiro, ou coisa parecida. O que eu 

disse, repito agora: você é bicheiro mesmo, um travesti de homem de futebol”. 
 

            Nos trechos acima, podemos detectar o fenômeno da divergência na expressão espera 

lá. Em (5), tanto o verbo como o pronome locativo preservam usos lexicais ou mais 

relacionados com o mundo bio-físico; o verbo esperar é empregado no sentido de aguardar, 

ficar à espera de alguém e o locativo lá aponta um lugar longe do falante e do ouvinte. Já em 

(6), temos um arranjo mais integrado e convencional de sentido e de forma, utilizado pelo 

jornalista João Saldanha, que intenciona cessar o discurso de seu interlocutor, Castor de 

Andrade, e então introduzir a retificação do enunciado anterior. Em (6), a expressão espera lá 

é resultante de um processo de gramaticalização, configurando mudança semântica e 

categorial, já que ocorre um deslizamento funcional da expressão que aponta para o mundo 

bio-físico àquela que se detém ao domínio discursivo-pragmático, como um marcador 

discursivo. 

          Temos como exemplo o fragmento de uma investigação por meio de telefonema, 

apresentada na revista Veja, em que o locativo já não apresenta sentido espacial, servindo 

como referência a um domínio mais abstrato, situacional, restrito ao evento enunciativo:  

 

 (7) Rosimeire – Eu queria saber que lugares ele anda frequentando nos últimos dois dias. 

        Marcelo – Espera aí... Ele está nos Jardins, em São Paulo. Olha só, ele foi no Kabuki, um 

restaurante. Ah, também foi no America (lanchonete) da Alameda Santos, sabe onde é? Na Risotteria 
Alessandro Segato... Ah, e no Gero do Shopping Iguatemi. Pagou o almoço no Gero faz duas horas. 

Se bobear, ainda está no shopping. 

 
 

           Em (7), o locativo aí não designa o lugar em que se encontra o interlocutor, pois tal 

informação além de não ter sido mencionada anteriormente, não é relevante nesse contexto 
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discursivo. Desse modo, o locativo aí apresenta transferência de domínio, espaço > discurso, 

podendo ser considerado uma referência ao momento ou ao ponto em se dava o diálogo, que 

foi brevemente interrompido para a checagem de informações e logo retomado para a oferta 

de respostas. Há a ideia de que o interlocutor “congele” o diálogo para que este seja 

posteriormente retomado no exato ponto em que foi interrompido. 

 

1.3 – Contribuições da perspectiva construcional 

            A respeito da abordagem construcional, apoiamo-nos em Bybee (2003) para defender 

a proposição de que o processo de gramaticalização ocorre em construções da língua, e não 

item por item de forma isolada. Tal ampliação de foco dos estudos sobre mudança gramatical, 

com a valorização da dimensão metonímica, do papel fundamental das relações associativas 

dos constituintes numa estrutura, possibilita a incorporação de pressupostos cognitivistas 

nesta pesquisa de cunho funcionalista. Assim sendo, integramos ao arcabouço teórico 

funcionalista a abordagem construcional, com base em Goldberg (1995; 2006) e Croft (2001), 

e ainda a noção de frame, conforme Fillmore (1982; 1988).  

 Segundo Goldberg (1995, 2006), a construção é definida como um tipo de 

pareamento forma-função altamente integrado, em que o sentido não é dado pela mera soma 

dos termos que integram esse arranjo. Para a autora (Goldberg, 1995, p. 6), as construções são 

as unidades básicas da língua, já que as interações não se dão a partir de itens isolados, mas 

sim das combinações de sentido e de expressão, das associações de termos em distintos níveis 

na gramática das línguas. Assim, as construções  espera + Loc, aqui estudadas por meio dos 

construtos espera aí / espera lá, são tomadas como um todo de sentido e de forma. 

 Para agregar à ideia de estreita relação entre sentido e forma na perspectiva 

construcional, assumimos a proposta de Croft (2001, p. 18), a partir de seu modelo para a 

estrutura simbólica da construção: 

                         Esquema 2 – Modelo para a estrutura simbólica de uma construção 

 

     ___________CONSTRUÇÃO________________________________ 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas                    FORMA 

Propriedades fonológicas 

 

                ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

 

Propriedades semânticas 

Propriedades pragmáticas                     SENTIDO 
Propriedades discursivo-funcionais 

              ________________________________________________________ 

              Fonte: Croft, 2001, p.18 
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O autor propõe um modelo que procura abranger todos os níveis de uso de uma dada 

construção, tanto em termos de suas propriedades formais quanto referenciais. Do ponto de 

vista formal, Croft (2001) destaca os componentes fonológicos, morfológicos e sintáticos 

envolvidos na construção e os correlaciona com o sentido articulado nos níveis semântico, 

pragmático e discursivo-funcional. Trata-se, portanto, de um modelo holístico de abordagem 

construcional, que procura dar conta das distintas dimensões envolvidas e suas interfaces. 

 Servimo-nos também da concepção de frame (Fillmore, 1982; 1988), ao considerar as 

relações metonímicas e metafóricas envolvidas na gramaticalização das expressões espera aí 

e espera lá. Nessa concepção, as construções fazem parte de trechos mais amplos, 

articuladores de modelos cognitivos idealizados, os chamados frames. Assim, ao tratar das 

construções, é preciso levar em conta o tipo de perspectivização de toda a cena comunicativa.  

  No caso específico das expressões que envolvem pronomes locativos, quanto mais a 

cena se refere a uma situação espacial e física, menos consideramos as formações espera + 

Loc como integradas ou gramaticalizadas e, portanto, como efetivas construções. Retomando 

os fragmentos (5) e (6), anteriormente apresentados, é possível perceber que embora a forma 

seja a mesma nas duas ocorrências, a funcionalidade de espera lá é distinta. Em (5), essa 

expressão compõe uma cena ou frame de enquadre espacial: trata-se de convite para entrar em 

um carro, referência que precede a expressão na estrutura sintática; assim, consideramos que 

se trata da forma verbal plena esperar, acompanhada do respectivo argumento locativo lá. Já 

em (6), a expressão participa de outro enquadramento, de natureza não espacial ou física, em 

que o jornalista João Saldanha a utiliza como estratégia de intersubjetificação; assim usada, 

consideramos espera lá como padrão construcional, resultante de gramaticalização, cujo 

sentido é distinto em relação aos constituintes que a formam. Esse sentido advém de um 

frame de retificação, identificado pelas propriedades discursivo-funcionais da sequência que 

integra, propriedades estas que fazem com que espera lá tenha relevante papel pragmático. 

          No que se refere aos pronomes locativos, em particular, sabe-se que integram, de 

acordo com a tradição gramatical, a classe dos advérbios. Conforme Givón (2001), tanto do 

ponto de vista semântico quanto sintático, a classe dos advérbios é a menos homogênea entre 

as demais do nível gramatical. Essa heterogeneidade é incrementada pelo fato de os advérbios 

funcionarem num plano de utilização da língua que oscila entre o campo do léxico e a área da 

gramática, normalmente composto por elementos que assumem funções voltadas para a 

organização interna do texto ou para a orientação argumentativo-pragmática, em que os 

advérbios tendem a se adaptar aos propósitos comunicativos envolvidos no discurso. 
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           No caso dos pronomes locativos, a imprecisão categorial manifesta-se de modo ainda 

mais acentuado, sendo classificados, portanto, como itens não predicativos (Ilari et al., 1990) 

ou não modificadores (Neves, 2000), já que tendem a não alterar ou afetar a significação do 

elemento sobre o qual incidem, via de regra o constituinte verbal. Assim sendo, os locativos 

são considerados um tipo de advérbio mais livre e mais autônomo, em comparação a outros 

como, por exemplo, os de modo. Portanto, para os usos construcionais dos pronomes 

locativos não se aplicam os traços mais comumente associados à classe dos advérbios, pois 

aqueles se encontram altamente integrados, formal e funcionalmente ao verbo. 

          Em se tratando, especificamente, do locativo aí, em acordo com a pesquisa 

desenvolvida nesta universidade, pode-se dizer que se encontra em um ponto marginal da 

classe dos advérbios, com maior tendência à polissemia e à gramaticalização do que os 

demais. É também observado que tal tendência é dependente de alguns fatores, sendo um 

deles a frequência de uso. Itens mais recorrentes tendem a certo desgaste ou perda de valor 

informacional (Dahl, 2001); por outro lado, essa perda de conteúdo referencial é compensada 

por ganho de conteúdo gramatical. Dessa forma, locativos muito recorrentes na expressão do 

português contemporâneo, como aí e lá, estão propensos a, quando desgastados no trato 

linguístico, migrarem para classes menos lexicalizadas, formando construções e assumindo, 

assim, papel mais gramatical. 

           De acordo com a perspectiva funcional, pode-se dizer que o uso dos pronomes 

locativos em tais construções são estratégias retóricas, de tom enfático, próprias da 

modalidade da fala, em que os usuários, segundo Dahl (2001), operam um mecanismo 

contrário a chamada “economia verbal” e “inflacionam” o enunciado com maior quantidade 

de formas como garantia para a articulação de sentidos desgastados, devido à alta frequência 

de uso. Visitando Givón (2001), ainda é possível relacionar tal mecanismo com o 

subprincípio icônico da quantidade, em que conteúdos proeminentes ou mais relevantes são 

veiculados por formas mais extensas, com maior quantidade de expressão. 

 

1.4 – A analogia no processamento de novas expressões  

          Bybee (2010) propõe que o processamento analógico é a base da habilidade humana 

para a criação de novas expressões. A autora afirma que as construções são formadas por 

encadeamento, porém seus constituintes não são invariantes, já que aquelas possuem posições 

esquemáticas que se constituem em itens estocados em categorias. Sendo assim, acredita que 

a habilidade de expandir  “fendas” esquemáticas em construções, para preenchê-las com 
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novos itens lexicais, frases ou outras construções seja uma importante fonte para a 

criatividade e produtividade no uso linguístico, permitindo a expressão de novos conceitos e a 

descrição de novas situações. 

          O termo analogia para Bybee (2010) refere-se, em acepção mais ampla, ao processo 

pelo qual o usuário passa a usar um novo item numa construção. A autora afirma que a 

probabilidade e a aceitabilidade do novo item é gradiente e baseada na extensão de 

similaridade de usos iniciais/originais da construção. Acrescenta que analogia não se 

distingue do mecanismo de processamento cognitivo e opera todo o tempo, evidenciando que 

tais mecanismos são, de fato, instâncias do uso linguístico que estão sempre em atuação, 

como a proposição de extensões metafóricas constantes; a atuação de princípios icônicos 

(cognitivos) na mudança linguística, entre outros. 

           Bybee (2010) expõe que, para os linguistas, a analogia é frequentemente pensada como 

o mecanismo por trás da regularização morfológica. Porém, em seu trabalho, entende-se 

também o uso de relações analógicas como mecanismo primário da criatividade 

morfossintática, bem como mecanismo menos atuante na mudança fonológica. 

          Apresenta, também, que a natureza dos objetos envolvidos na analogia não é arbitrária; 

muitas formações analógicas na língua são baseadas em similaridade semântica ou sintática 

com as formas existentes, as formas fontes. De acordo com Boas apud Bybee (2010), o uso de 

um novo item numa construção requer muito conhecimento relacional (sentido) ou 

alinhamento estrutural (forma), e, segundo Gentner and Markman (1997), ambos são pré-

requisitos para a analogia. 

          Bybee (2010) revela que muitos estudos recentes têm demonstrado a importância da 

similaridade com expressões prévias ou parte destas na produção de novas expressões. Os 

julgamentos dos níveis de aceitabilidade de novas expressões estão fortemente baseados na 

similaridade com frequentes e convencionalizadas sequências. Os enunciados cotidianos 

contêm muitas sequências de palavras organizadas em torno de convencionalizações prévias. 

          Conforme Erman e Warren (2000), mais da metade do que falamos ou escrevemos não 

está no plano da “livre escolha”, mas é determinado/motivado por grandes encadeamentos ou 

unidades pré-fabricadas (UPF). As UPF são convencionalizadas em termos de que são 

estabelecidas por intermédio da repetição de uso, embora não precisem ser de alta frequência; 

podemos registrar uma UPF após a exposição a um ou dois tokens. Para Erman e Warren 

(2000): UPFS classificam-se em quatro categorias: lexicais, gramaticais, pragmáticas e 

reduzidas, que têm correspondência com o cline de gramaticalização funcionalista, com a 



39 

 

 

 

 

trajetória de derivação polissêmica, entre outros. Apesar do grande uso de UPF tanto na fala 

quanto na escrita, novas expressões continuam a surgir, com alta similaridade com UPF 

existentes e mesmo com algumas mais antigas. 

          Bybee e Eddington (2006) realizaram pesquisa com base nas instanciações da 

construção tornar-se + adjetivo, do tipo: ponerse nervioso, quedarse solo, quedarse 

sorprendido, volverse loco. A pesquisa evidencia que, no corpus, os usos mais frequentes e 

convencionalizados servem de base analógica para a formação de novos usos, sugerindo que a 

categorização se dá em termos de similaridades locais de sentido com estas expressões mais 

convenionalizadas, assim: quedarse solo apresentou 28 ocorrências, para 1 ou 2 de quedarse a 

solas, quedarse soltera, entre outros. 

          Para Bybee, em termos metodológicos, julgamentos de aceitabilidade podem fornecer 

evidências para a produção e a compreensão de usos analógicos. Isso porque a noção de 

aceitabilidade é fortemente baseada em tokens experienciados previamente ou na similaridade 

com tokens previamente experienciados. Tanto a produção quanto a compreensão de UPF 

envolvem semelhança de correspondência, e é mais provável que a semelhança ocorra com 

exemplares de alta frequência do que de baixa frequência. 

          A autora acrescenta que certos exemplares de uma antiga construção podem ser 

mantidos na língua apesar do desenvolvimento de novos, o que evidencia que exemplares 

específicos de construções são retidos nas representações da memória. Na morfossintaxe 

como na morfologia temos muitos exemplos de competição (variação) de construções e 

muitos esforços de linguistas para detectar diferenças sutis na função e na distribuição de 

construções que parecem muito semelhantes, conforme detectamos nos usos de espera aí e 

espera lá em seções anteriores. 
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2 – METODOLOGIA  

           Para dar conta dos objetivos gerais da pesquisa, foram adotados e combinados 

procedimentos metodológicos distintos, conjugando o viés quantitativo e, sobretudo, o 

qualitativo, bem como fatores infra e extralinguísticos. Para isso, serviu como base a proposta 

de Martelotta (2009), acerca do tratamento metodológico na pesquisa funcionalista, levando 

em conta não apenas a interdependência de fatores de natureza comunicativa, social, 

cognitiva, estrutural e histórica, mas sua atuação contextualmente diferenciada. Também nos 

serviu de base o modelo estrutural formulado por Croft (2001) para a abordagem 

construcional, anteriormente citado.  

         Assim, foram examinados aspectos formais das expressões, que se constituem como 

padrões construcionais, na pesquisa dos fatores estruturais de composição interna, no nível 

morfológico e sintático, ordenação, no nível da cláusula e, também, foi analisada a frequência 

de uso. Por outro lado, foi investigado o sentido das expressões, considerando-se aspectos 

semânticos, pragmáticos e discursivo-funcionais envolvidos no contexto de sua ocorrência. 

          Levando-se em conta que à perspectiva gramatical une-se a discursiva, já que a 

pesquisa controla gênero e, sobretudo, sequência tipológica como variáveis intervenientes na 

funcionalidade e na produtividade das expressões em análise, interessou-nos em ter como 

fonte de dados um veículo jornalístico. Embora tenhamos admitido, por hipótese, que as 

expressões estudadas poderiam ser mais frequentes em discursos informais, como sites de 

relacionamento da internet, acreditamos somar à pesquisa, por um viés qualitativo, a 

observação de diferentes gêneros textuais que compõem uma revista: crônicas, cartas de 

leitores, charges, artigos de opinião, propagandas, reportagens, entre outros.  

        Por levar em conta a estreita vinculação entre gramática e discurso, trabalhamos com a 

concepção de gêneros textuais conforme Marcuschi (2002, p. 22-23), entendendo-os como 

textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica, profundamente ligados a questões culturais e sociais. Os tipos textuais, ou 

sequência tipológicas, são conceituados como uma espécie de construção teórica definida 

pela natureza linguística de sua composição, envolvendo aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas. As categorias de tipos textuais são conhecidas como narração, 

argumentação, exposição, descrição e injunção. 
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        Assim, um texto pode ser tratado, em nível maior, em termos do gênero a que 

corresponde, e, em nível menor, em termos das sequências de enunciados de que é 

constituído. A fonte de dados desta pesquisa, acervo da revista Veja, ofereceu uma gama de 

gêneros textuais, também constituidores do enquadre discursivo. A respeito das sequências 

tipológicas, as expressões espera aí e espera lá, tanto em uso lexical como híbrido 

correspondem à injunção, já que, via de regra, carregam a noção de ordem ou pedido, e no uso 

gramatical correspondem, em geral, à argumentação.  

 

2.1 – Procedimentos de seleção e análise de dados 

           Como a dissertação trata da investigação dos usos de espera aí e espera lá, a pesquisa 

foi iniciada, em termos metodológicos, pelo levantamento dessas expressões no acervo digital 

da revista Veja, cujas edições pesquisadas figuram entre os anos de 1968 e 2011. 

         Segundo Castilho (2006, p. 25), a gramaticalização pode ser estudada a partir de 

subprocessos simultâneos: fonologização (alterações no corpo fônico das palavras), 

morfologização (alterações que afetam o radical e os afixos) e sintaticização (alterações que 

afetam as categorias lexicais, os arranjos sintagmáticos e a atribuição de funções na sentença). 

Observadas as possíveis alterações morfofonêmicas das expressões estudadas a partir da 

estrutura básica espera + Loc, a coleta de dados foi realizada partindo-se de dois grupos 

principais: A) espera + aí e B) espera + lá. Desses grupos principais, foram relacionados 

subgrupos, levando em conta possíveis diferenças morfológicas na escrita dessas expressões: 

A1) espera aí, A2) pera aí, A3) peraí, A4) espere aí; B1) espera lá e B2) peralá. Para as 

formas pera lá e espere lá não foram encontradas, até o momento, ocorrências no arquivo.  

          Por meio do método de busca avançada, oferecido no próprio site do acervo digital, 

foram inseridas, de acordo com os subgrupos supracitados, as expressões exatas que 

desejávamos encontrar, em seguida foram apresentadas as edições em que constavam tais 

expressões. A partir da verificação da fidedignidade das informações fornecidas, os textos 

puderam ser analisados, e os fragmentos em que se encontravam as expressões puderam ser 

transcritos para o quadro 4 apresentado no Anexo C. 

           Assim, no quadro do Anexo C, a sequência que codifica cada transcrição refere-se ao 

subgrupo a que pertence a expressão destacada, seguido do número de ordenação no quadro, 

em escala temporal decrescente; logo, o exemplo (A2.3) representa o terceiro fragmento 

apresentado, pertencente ao subgrupo A2: pera aí. Os recortes dos trechos transcritos, assim 
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como as informações complementares dos quadros 2 e 3, foram tratados de modo que, em 

conjunto, pudessem retratar o contexto discursivo.      

          Em análise posterior, foram verificadas quais ocorrências de arranjos dos locativos 

junto ao verbo se revelavam como lexicais e quais apresentavam status de estrutura 

gramaticalizada, sendo classificados e sistematizados nos quadros 2 e 3 dos Anexos A e B. Os 

arranjos em que e o verbo aparece com o significado de aguardar algo/alguém em 

determinado lugar e em que os locativos surgem como advérbio, termo de função adjuntiva e 

acessória, na composição de frame espacial, foram considerados lexicais. Já os arranjos 

gramaticalizados, em que verbo e locativo apresentam-se fortemente unidos, compondo frame 

pragmático e exercendo função de marcador discursivo, foram considerados gramaticais.  

          Os arranjos considerados híbridos são aqueles que apresentam transferência de 

domínio, da referência espacial, concreta, para a referência a “espaços” mais abstratos, como 

o próprio evento enunciativo. Os arranjos híbridos, assim como os gramaticais, também 

passam a compor unidade de maior vínculo sintático-semântico, porém, com carga de sentido 

ainda bastante vinculada àquela mais primária ou lexical. Tais arranjos foram por nós 

interpretados como pertencentes a estágio intermediário nos níveis de gramaticalidade. É 

importante observar que, por se tratar de corpus sincrônico, trabalhamos na análise de dados 

com níveis de gramaticalidade, que, por hipótese, pressupõem gramaticalização. 

        Nos quadros dos Anexos A e B, como mencionado anteriormente, apresentam-se os 

fragmentos retirados do acervo da revista Veja e a classificação da expressão destacada nesses 

trechos, ao nosso entender, nos níveis de gramaticalidade. Além disso, são apresentadas 

informações adicionais, como o ano da edição da revista em que se encontra o texto, a 

sequência tipológica a que se associa a expressão, o gênero textual a que pertence o fragmento 

e a função discursiva exercida pela expressão. 

         A partir da coleta e análise de dados do acervo da revista Veja, são apresentadas, 

descritas e analisadas, no capítulo seguinte, em termos quantitativos e, sobretudo,  

qualitativos, as ocorrências das expressões espera aí e espera lá. Para esse fim, foram 

selecionados e analisados exemplos do corpus, considerando níveis de gramaticalidade, além 

de contabilizada a quantidade de expressões lexicais, híbridas, e gramaticais. 

          Conforme mencionado, as expressões foram encontradas com os seguintes registros 

ortográficos: espera aí; pera aí; peraí; espere aí; espera lá; peralá. Assim, no intuito de 

sistematizar um material para pesquisas futuras, foram também contabilizadas as ocorrências 

de cada um desses registros. Deve-se ressaltar que, neste trabalho, espera aí; pera aí; peraí e 
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espere aí são consideradas a mesma expressão, representada, para fins metodológicos, pela 

formação básica espera aí. Do mesmo modo, espera lá e peralá, consideradas, aqui, a mesma 

expressão, são representadas por espera lá.  

       É importante mencionar que os textos foram transcritos exatamente como se 

apresentavam nas edições, logo, podem ser observadas em edições mais antigas algumas 

regras de ortografia, como as de acentuação, por exemplo, que hoje caíram em desuso. 

 

2.2 – Caracterização do corpus 

            A escolha da revista Veja, em especial, ocorreu pelo intuito de investigar, em uma 

análise sincrônica, os níveis de gramaticalidade de espera aí e espera lá. Também visamos 

identificar em que formas e em quais contextos discursivos essas expressões aparecem em 

uma revista de prestígio, formadora de opinião, que atinge, via de regra, um público com 

maior nível de letramento.  

          Além disso, pareceu-nos produtivo o estudo relacionado ao domínio discursivo 

jornalístico, por ser bastante vasto e articular distintos gêneros textuais. A revista, assim como 

o jornal, é considerada um dos suportes do domínio mencionado, e de acordo com Marcuschi 

(2008, p.174) entendemos aqui como suporte de um gênero um locus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como 

texto. Sendo assim, na pesquisa aqui descrita, detectamos ocorrências das expressões 

estudadas em uma variedade de gêneros textuais, tais como reportagens com reproduções de 

diálogos presenciais ou por meio de telefonemas; artigos de opinião; cartas aos leitores; cartas 

de leitores; entrevistas, inclusive, algumas delas traduzidas de idioma estrangeiro para o 

português; propagandas; textos de humor, como diários, entrevistas e crônicas; charges.  

        Em todos esses gêneros supracitados, a estrutura de reprodução dos enunciados, sejam 

pensamentos ou palavras de personagens reais ou fictícios, é moldada pelo discurso (ou estilo) 

direto.  

No plano expressivo, a força da narração em discurso direto provém essencialmente 

de sua capacidade de atualizar o episódio, fazendo emergir da situação a 

personagem, tornando-a viva para o ouvinte [ou leitor] [...]. [As falas] ganham 
naturalidade e vivacidade, enriquecida por elementos linguísticos tais como 

exclamações, interrogações, interjeições, vocativos e imperativos, que costumam 

impregnar de emotividade a expressão oral. (CUNHA & CINTRA, 2008, p. 651) 

 

       Também a qualidade de verbos, adjetivos, advérbios que introduzem o discurso direto 

permite a caracterização da atitude e a inferência dos propósitos comunicativos da 

personagem cuja fala vai ser textualmente reproduzida. Desse modo, os termos do entorno da 
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fala e a materialidade linguística aplicada concorrem para a delimitação do enquadre 

discursivo. 

        Interessou-nos também investigar de que modo as expressões espera aí e espera lá 

foram empregadas, em termos ortográficos, por redatores que contribuem para a fixação e 

permanência da língua.  Nos sites de relacionamentos da internet, as expressões pesquisadas, 

assim como outras quaisquer, são escritas de maneira descompromissada, valendo-se de 

regras ortográficas, ou simbólicas, específicas do ambiente virtual. Nosso interesse, nesta 

pesquisa em particular, era perceber, além dos padrões de uso das expressões e os contextos 

em que se inserem, em quais formas estão sendo fixadas na imprensa mais prestigiada.  

        Bagno (2001)
 
considera cientificamente válido reconhecer que a escrita jornalística 

contemporânea é uma excelente fonte para a pesquisa linguística do português brasileiro culto 

urbano escrito. Ele declara que a análise de textos desse domínio pode nos ensinar muito a 

respeito das regras gramaticais que já caíram em desuso e daquelas que estão se impondo 

como novas formas de expressão:  

        Quando inovações linguísticas se cristalizam na escrita culta, é porque já se 

incorporaram definitivamente à gramática da língua, uma vez que a língua escrita 

culta, como é bem sabido, é mais conservadora e leva mais tempo para absorver as 

variantes inovadoras, que se manifestam primeiramente na língua falada. Quando os 
falantes cultos de uma sociedade param de reagir desfavoravelmente a determinados 

usos linguísticos, quando param de considerá-los como “erros”, é porque a norma já 

mudou, num processo de auto-regulação natural a toda língua humana e que 

independe da ação prescritivista das instâncias oficiais e oficiosas que pretendem 

controlar os destinos do idioma. (BAGNO, 2001) 2       

 

          O autor afirma que o interesse do linguista é conhecer o padrão que emerge 

naturalmente na escrita jornalística. Considera ser indispensável enfatizar que esse padrão é 

fruto dos processos de uso e transformação da língua por parte de seus falantes, processos que 

independem da ação individual e deliberada dos usuários do idioma.  

           De acordo com Faraco (1991), é possível perceber uma espécie de escala progressiva 

de implementação das mudanças: elas costumam se desencadear na fala informal de grupos 

socioeconômicos intermediários, avançam pela fala informal de grupos mais altos na estrutura 

socioeconômica, chegam a situações formais de fala e só então começam a ocorrer na escrita.                  

           Segundo esse autor, acredita-se que toda mudança pressupõe variação, o que significa 

que a língua é uma realidade heterogênea, multifacetada e que as mudanças emergem dessa 

                                                

2
  BAGNO, Marcos.  A dupla personalidade linguística da mídia impressa. In: CONGRESSO DE LEITURA DO 

BRASIL – COLE, 13., 2001, Campinas. Disponível em: <http://marcosbagno.com.br/site/?page_id=43>. Acesso 

em: 01 dez. 2011.  

http://marcosbagno.com.br/site/?page_id=43
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heterogeneidade.  Dentre os tipos de variações linguísticas na escrita, é possível encontrar a 

diferença de registros ortográficos em uma mesma sincronia.   

          Ao analisarmos, em termos pragmáticos, as expressões estudadas neste trabalho, espera 

aí / espera lá, percebemos, de modo geral, a sua aceitação e cristalização na mídia impressa, 

representante, como vimos anteriormente, da escrita culta. No que se refere ao aspecto formal, 

encontramos diferentes registros ortográficos das expressões mencionadas cujas variações 

morfofonêmicas serão a seguir descritas:  

 

(A)Registros encontrados para a expressão formada pelo verbo esperar + locativo aí: 

 

(i) espera aí: forma básica a partir da qual surgem as alterações morfofonêmicas 

 

(ii) pera aí: queda da sílaba verbal pré-tônica, constituindo alteração do radical (espera aí > 

pera aí)  

 

(iii)  peraí: aglutinação da forma verbal já afetada, como no processo supracitado, com o 

pronome locativo (pera  aí > peraí) 

 

(iv) espere aí: emprego do sufixo -e por –a junto ao radical esper-, marcando a 3ª pessoa do 

singular do imperativo afirmativo (você).  

 

B) Registros encontrados para a expressão formada pelo verbo esperar + locativo lá: 

 

(i) espera lá: forma básica a partir da qual surgem as alterações morfofonêmicas 

 

(ii) peralá: queda da sílaba verbal pré-tônica, constituindo alteração do radical e justaposição 

da forma verbal já afetada com o pronome locativo (espera lá > pera + lá > peralá).  

 

           A alteração no item (A-iv) merece algumas considerações, para isso, retomemos alguns 

exemplos. No trecho do exemplo (5), Você entra no carro e me espera lá, o verbo está 

flexionado na terceira pessoa do singular (você) no presente do indicativo - espera. A forma 

mencionada é empregada em substituição usual, ao menos em enunciados coloquiais da 

variedade linguística do Rio de Janeiro, à forma no imperativo afirmativo – espere.  
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           No entanto, no trecho citado, ambas as formas poderiam ser empregadas. A primeira, 

por exemplo, como forma de modalização, em que o falante emite com reservas a ordem de 

esperar, preferindo utilizar o verbo no presente do indicativo como modo de suavizá-la. A 

segunda, por exemplo, como opção do falante em utilizar a forma prescrita pela gramática 

normativa.  

           As duas formas verbais poderiam ser empregadas no fragmento anterior, por se tratar 

de emprego lexical da expressão espera lá, isto é, o verbo apresenta-se como item lexical 

pleno e o locativo como referenciador espacial. Por se tratar, cada um dos itens, de unidade 

lexical independente, torna-se possível realizar alterações paradigmáticas no eixo verbal, 

desde que mantido o objetivo comunicativo do falante. Assim seriam aceitáveis frases como 

Entre no carro e espere-me lá, Entra no carro e me espera lá, e ainda, se direcionada para um 

grupo de interlocutores, Entrem no carro e esperem-me lá, Vocês entram no carro e me 

esperam lá etc. Nesse caso, a escolha do falante poderia ser justificada, entre outras questões, 

pela (in)formalidade do discurso ou pelo seu grau de escolaridade. 

           Em se tratando do emprego da expressão gramaticalizada, como percebemos no trecho 

do exemplo (3) Mas espera aí. Isso não é esmola. É trabalho, a expressão grifada apresenta-

se com alto grau de integração semântica e formal. Desse modo, os itens que deram origem à 

unidade formada já não podem ser individualizados e, por conseguinte, não podem ser 

alterados como unidades independentes. Observemos, então, o fragmento de uma entrevista 

com Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones: 

 

(8) Veja - Na autobiografia, o senhor dá a entender que o órgão sexual de Mick Jagger é 

decepcionante.  É fato? 

      Keith Richards - Espere ai. Nunca vi nem quero ver o pênis de Mick. Muito menos dou crédito a 
essa história de que ele teria feito tratamentos eróticos para aumentar o tamanho do seu instrumento. 

O que acontece é que fiz uma piada comum em camarins de bandas de rock. Você chega para um 

amigo e diz: "Ah, o pequenino Mick, com suas coisinhas pequeninas". Foi só isso. Não apronto com 
Mick, por que ele não gosta. Mas convenhamos que ele é material de primeira para piadas. 

 

            No fragmento acima, é possível observar que o tradutor/redator escolheu empregar a 

expressão destacada para exercer a função de um marcador discursivo de contra-

argumentação, conforme ocorre no exemplo (3). Como comentado anteriormente, as 

expressões gramaticalizadas, que exercem função no domínio discursivo, compõem uma 

unidade de forma e conteúdo, cujos itens passam a ser dependentes e fixos, sem sofrer 

qualquer tipo de flexão ou derivação. Logo, entendemos que a flexão verbal para o 
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imperativo, como consta em (8), ocorre em razão de uma espécie de “hipercorreção” da forma 

gramaticalizada espera aí.   

           A hipercorreção ou ultracorreção é o fenômeno que se produz quando o falante/escritor 

estranha e interpreta como incorreta uma forma correta da língua e, em consequência, acaba 

trocando-a por uma outra forma que ele considera culta. Entendemos, assim, que o redator do 

da entrevista, ciente do uso coloquial do presente do indicativo em detrimento ao uso 

normativo do imperativo na variedade do Rio de Janeiro, optou pela “correção” da forma 

espera aí. Acreditamos que tal fato tenha ocorrido por se tratar de gênero textual escrito, 

principalmente, em uma revista de prestígio, em que se preza pela escrita normativa. Contudo, 

não foi levado em conta que não se tratavam dos itens lexicais espera e aí, em que o primeiro, 

inclusive, é flexionável, mas sim de uma expressão fixa, gramaticalizada e com status 

construcional. 
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3 - ANÁLISE DOS DADOS 

            Neste capítulo, apresentamos a descrição e a análise de dados pertencentes ao corpus. 

Em 3.1, expomos o estudo da expressão espera aí, com três subseções referentes, 

respectivamente, aos arranjos considerados lexicais, híbridos e gramaticais. Em 3.2, por sua 

vez, relatamos o estudo de espera lá, com duas subseções concernentes aos arranjos por nós 

avaliados como lexicais e gramaticais. Nas subseções sobre os arranjos gramaticais, para 

ambas as expressões, são apresentadas as suas funções no discurso, consideradas como 

marcações discursivas. Em 3.3, é apresentada a comparação entre os padrões construcionais 

estudados. 

          A tabela abaixo contém o número de ocorrências de cada um dos arranjos acima 

mencionados com referência a cada uma das expressões, espera aí e espera lá. Também 

especificamos as ocorrências para cada um dos registros ortográficos encontrados. 

 

Tabela 1 – Frequência das expressões no corpus  

  Expressão 
              Número de ocorrências 

lexicais híbridas gramaticais totais 

espera aí 01 03 36 40 

pera aí - 03 05 08 

peraí - 02 11 13 

espere aí 01 - 05 06 

Total A  02 08 57 67 

espera lá 01 - 03 04 

peralá - - 02 02 

Total B 01 - 05 06 

Total A + B 03 08 62 73 
                              Fonte: Acervo digital da Revista Veja 

 

            A seguir, as ocorrências da Tabela 1 serão discutidas em cada uma das subseções da 

análise de dados, de modo qualitativo e também quantitativo. Embora o objetivo primeiro 

desta pesquisa seja a ênfase na análise qualitativa do corpus, os números mostram-se 

relevantes na comparação entre os arranjos lexicais, híbridos e gramaticais. 

 

3.1 – Espera aí 

         Nas subseções seguintes, 3.1.1; 3.1.2 e 3.1.3, são descritos e analisados, 

respectivamente, os arranjos lexicais, os arranjos híbridos e os arranjos gramaticais. Para estes 

últimos, procedemos também à classificação dos subtipos de marcadores discursivos: de 
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contra-argumentação, de encadeamento lógico, interjetivo, de redirecionamento de tópico, de 

retificação e de turno.  

 

3.1.1 - Arranjos lexicais  

            Os arranjos considerados lexicais são aqueles cujos itens fazem referência a elementos 

do mundo bio-psíquico-social. No dicionário Houaiss (2009, p. 1174), encontra-se como uma 

das definições do termo lexical aquilo que simboliza o recorte do ambiente biossocial feito 

por determinada língua. Assim, nos arranjos lexicais encontrados no corpus, o verbo esperar 

indica estar à espera de algo/alguém; aguardar, durante período de tempo, e o locativo aí 

aponta o lugar em que se encontra o ouvinte. 

           Nos exemplos a seguir apresentados, é possível constatar que o verbo esperar é 

empregado como verbo lexical, ou pleno. David Crystal (2008) define o verbo pleno como 

aquele que expressa uma ação, um evento ou um estado, e o contrasta com o verbo auxiliar, 

que expressa significados gramaticais. No que se refere ao verbo esperar, interessam-nos as 

seguintes acepções encontradas no dicionário Houaiss (2009, p. 816): 2- não agir, não tomar 

decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou 

provável, ou desejável; 3- estar ou ficar à espera de; aguardar. A análise dos dados, em que 

ocorre o arranjo espera aí em uso lexical, aponta para a ideia de não ação, de não 

continuidade, de estatismo, e sobretudo,  de aguardo durante um período de tempo até que 

outra ação aconteça. 

         O locativo aí, nessas expressões, também exerce papel de referenciador do mundo bio-

psíquico-social, atuando como adjunto circunstanciador de lugar, em relação aos participantes 

do ato comunicativo. Observamos, referente ao pronome locativo aí, ou advérbio, conforme 

consta nas gramáticas normativas e dicionários, as acepções que seguem: 1- Nesse lugar, em 

posição próxima da pessoa a quem se fala; 2- lugar perto do ouvinte, esse lugar. (HOUAISS, 

2009, p. 76)    

          A seguir retomemos o exemplo (1), já visto anteriormente, retirado da transcrição de um 

telefonema grampeado, apresentado em reportagem pela revista Veja.     

(1) Expedito – Oi 

      Luiz Antônio – Expedito? 

      Expedito – Oi  

      Luiz Antônio – Em dez minutos, eu tô chegando aí na frente do aeroporto.  Me espera aí na frente, 
tá?  

      (...) 

      Expedito –Tô te esperando aqui.  
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      Luiz Antônio – Tá bom 

 

           Pode-se perceber que os itens do arranjo analisado - espera e aí - apresentam 

independência sintática, semântica e morfológica. No trecho acima, o verbo em destaque é 

lexical, expressando um pedido de aguardo do locutor para seu interlocutor. O locativo aí, 

posposto ao termo espera, funciona como reforço na orientação espacial, formando, inclusive, 

um sintagma com os termos subsequentes: aí na frente, caracterizando, nos termos da 

gramática tradicional, uma locução adverbial de lugar. Vale mencionar que o sintagma 

referido é também empregado na oração anterior “tô chegando aí na frente do aeroporto”, o 

que corrobora a ideia de que não há relação de dependência com o termo anteposto espera. 

Focando na oração em que o arranjo foi destacado, pode-se dizer que o locativo aí atua como 

reforço catafórico da orientação espacial. Analisemos o segundo exemplo: 

 

 (9) A carta de renúncia chegou ao Senado dentro da pasta do advogado Moura Rocha. Pouco depois 

das 8 da manhã, quando ainda se preparava para sair de casa, Rocha recebeu um telefonema de 

Collor. “Espere aí, que um funcionário vai lhe levar uma carta”, avisou o presidente. 

 

 

            É possível observar que, também no trecho acima, o verbo esperar é pleno, 

expressando o pedido de que o ouvinte ficasse a espera do falante. O locativo aí, assim como 

no exemplo anterior, aponta o lugar em que se encontra o ouvinte, e nesse caso, retomando a 

referência de uma informação já apresentada no discurso. Assim, o locativo aí atua como 

referenciador anafórico da orientação espacial. 

          A partir do que foi visto, acreditamos que haja a tendência, no uso do arranjo lexical 

espera aí, de que o locativo exerça uma referência anafórica à informação já dada no contexto 

discursivo ou atue como reforço catafórico de informação subsequente. Nesse último caso, 

existe a possibilidade de formação de uma espécie de locução adverbial de lugar, em que o 

locativo atua como termo adjuntivo, conforme observamos em aí na frente do aeroporto. 

         No que se refere à frequência, detalhada na Tabela 1, é possível verificar que os arranjos 

lexicais apresentam baixíssima produtividade no corpus, cerca de três por cento das 

ocorrências totais. Segundo Bybee (2003), a frequência textual de itens lexicais é bastante 

pequena quando comparada à alta frequência dos itens gramaticais. Referente às formas da 

expressão, empregadas nos exemplos desta seção, nota-se que não sofrem redução 

morfofonêmica. Também conforme a autora, mudanças fonológicas de redução e de fusão de 

construções gramaticalizadas são condicionadas por sua alta frequência. Sendo assim, espera 



51 

 

 

 

 

aí e espere aí, por apresentarem baixa frequência como arranjos lexicais, permanecem com as 

formas básicas inalteradas.  

 

3.1.2 – Arranjos híbridos  

             A passagem de uma forma lexical para gramatical não ocorre de uma forma abrupta, 

mas passa por estágios que pertencem a um continuum de mudança. Assim, os arranjos 

considerados híbridos, neste trabalho, são aqueles que se encontram em estágio intermediário 

nos níveis de gramaticalidade, e são compostos por elementos no trânsito categorial, no que se 

refere aos domínios do léxico e da gramática.  

O arranjo híbrido espera aí mantém o sentido do verbo pleno esperar, isto é, com o 

significado original de aguardar alguém/algo durante certo tempo, ao passo que começa a 

ocorrer uma transferência de domínio, do universo bio-psíquico-social ao discursivo, já que a 

espera ocorre na expectativa de retomada do ato comunicativo. Nota-se também, nesses 

arranjos, dependência sintática e semântica, além de alterações morfofonêmicas, que 

propiciam a formação de uma unidade. Por tais razões, esses arranjos são classificados como 

híbridos, pois embora carreguem muito da carga semântica mais primária do verbo e do status 

referencial do locativo, avançam, a partir da transferência de domínios e, sobretudo, pela 

formação de uma unidade entre os itens, para o status gramatical. Vejamos as análises dos 

exemplos a seguir: 

 

(10) As siglas partidárias nunca significaram muita coisa no Brasil, mas pelo menos ajudavam você a 

saber com quem estava falando. Se alguém dissesse, por exemplo, “sou PTB”, você teria uma ideia, 
mesmo imprecisa, se não de caráter, de convicções e de intenções. A mesma coisa se alguém se 

declarasse da UDN. E se alguém, chamado a se decidir politicamente, não soubesse responder ou 

quisesse tempo para pensar, em vez de dizer “Peraí”, diria “PSD” o que já era uma definição.  

 

        Em (10), encontramos uma espécie de definição de uso de peraí pelo falante, que 

apresenta uma referência clara à questão do tempo. Isso nos leva a concluir que o arranjo, 

nesse tipo de contexto em que se pretende conduzir o discurso a um estado de suspensão 

durante um período de tempo, parte do significado mais primário do verbo esperar - ficar à 

espera de algo/alguém; aguardar - para atuar em ato de breve espera discursiva. O locativo 

aí, originalmente empregado para referenciação do mundo físico com base nos interlocutores 

- apontando o lugar em que está o ouvinte - inicia, junto ao verbo, uma indicação a 

determinado ponto do contexto discursivo. Ao que tudo indica, o locativo já sofre 

modificação da carga semântica, havendo transferência de domínio. Em Houaiss (2009, p.76), 
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podemos encontrar acepções de aí que já correspondem a um domínio discursivo: 4- nesse 

aspecto, nesse ponto; 5- nesse momento, nessa ocasião.  

          A transferência de domínios das experiências sensório-motoras para o universo 

discursivo ocorre, portanto, por manipulação metafórica, em que as referências originais, com 

base no realismo corporificado, são aplicadas à dêixis textual. 

           Assim, em (10), peraí é indicado para fazer referência a um ponto do discurso em que 

alguém, chamado a se decidir politicamente, precisa de tempo para pensar, isto é, necessita 

que seu interlocutor aguarde, promovendo uma espécie de breve suspensão da situação 

discursiva.  Para melhor compreender essa transferência do domínio bio-psíquico-social para 

o domínio discursivo, retomemos o fragmento (7), já visto anteriormente, de um telefonema 

grampeado e relatado pela revista Veja:  

(7) Rosimeire – Eu queria saber que lugares ele anda frequentando nos últimos dois dias. 

        Marcelo – Espera aí... Ele está nos Jardins, em São Paulo. Olha só, ele foi no Kabuki, um 

restaurante. Ah, também foi no America (lanchonete) da Alameda Santos, sabe onde é? Na Risotteria 

Alessandro Segato... Ah, e no Gero do Shopping Iguatemi. Pagou o almoço no Gero faz duas horas. 
Se bobear, ainda está no shopping. 
 

           No trecho acima, o pronome locativo aí não atua isoladamente, indicando circunstância 

de lugar, já que pouco importa ao emissor onde o seu interlocutor está localizado, e sim que 

ele permaneça na situação em que se encontra, isto é, conectado à linha telefônica, 

aguardando as novas informações. Desse modo, entendemos que o arranjo espera aí funciona 

como uma unidade sintático-semântica. O mesmo ocorre no exemplo seguinte: 

(11) “Eu trouxe aqui um resumo do que quero dizer”, apressou-se Cauby Peixoto, tirando do bolso 

do casaco de couro umas folhas de papel amassado. “Aos senhores críticos da arte de cantar, da qual 

modestamente faço parte, venho mostrar este trabalho que chamo meu grito de vitória. Acredito que... 

Peraí, deixa ver pra onde vai.” Vira e desvira as páginas, suspende para a testa os óculos escuros e, 
atrapalhações à parte, nem mesmo assim é possível adivinhar-lhe a idade. 
 

        Nesse fragmento, é possível concluir que o falante, Cauby Peixoto, ao empregar peraí, 

expressa o pedido para que seus ouvintes aguardem um momento até que ele encontre a folha 

correta para dar continuidade ao discurso. Nesse exemplo, é possível observar certa rigidez 

morfossintática do verbo, pois não há concordância número-pessoal - em se tratando de um 

pedido/ordem à terceira pessoa do plural, “vocês” - referente aos ouvintes, os senhores 

críticos da arte de cantar.  Assim, percebemos que a forma espera (e suas variações 

morfofonêmicas), antecedendo o locativo aí, começa a fixar-se em termos morfossintáticos 
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nesses contextos discursivos, pois já não apresenta a flexão própria e privativa da categoria 

verbal.  

           Entendemos que, a partir desse estágio, o verbo já começa a adquirir junto ao locativo 

posposto novas relações sintáticas e semânticas, além de começar a ocorrerem alterações 

fonológicas. Acreditamos que, nesse momento, já há indícios de um status de 

microconstrução, nos termos de Traugott (2008a), isto é, de um construto individual.  

          Tendo em vista que, nesses arranjos híbridos, sobressai a carga semântica original do 

verbo (transferida ao domínio discursivo), alguns autores, adeptos da gramática tradicional, 

poderiam considerar o locativo aí como expletivo, isto é, como um elemento de caráter 

estilístico usado por puro realce. Aparecem, no dicionário Houaiss (2009, p. 859) como 

exemplos de expletivos os seguintes termos: a palavra só em olha só o que aconteceu; a 

partícula se em foi-se embora. Conforme afirma Bagno (2001), se o pronome “se” fosse 

realmente obsoleto não estaria sendo usado tão fartamente na língua falada e escrita culta do 

Brasil. O autor considera esse procedimento como não científico, de modo que não se passa 

dos fatos da realidade para a análise da realidade, mas ao contrário, forçam-se os fatos a caber 

dentro de análises pré-fabricadas. Sendo assim, estendemos a afirmação do linguista ao caso 

de aí em todos os arranjos aqui classificados como híbridos. Nesses arranjos, o locativo passa 

a integrar junto ao verbo uma unidade coesa e funcional. 

         Na abordagem funcionalista, o princípio da iconicidade, isto é, a correlação natural entre 

forma e conteúdo, pode se manifestar em alguns subprincípios, entre eles o da quantidade. De 

acordo com o subprincípio da quantidade, quanto maior quantidade de informação, maior 

quantidade de forma, de modo que a estrutura de uma construção gramatical indica a estrutura 

do conceito que ela expressa. Desse modo, existe a tendência de que a complexidade de 

pensamento reflita na complexidade de expressão: quanto mais complexo o conteúdo, maior a 

complexidade do mecanismo morfológico e gramatical. Sendo assim, podemos concluir que 

olha só; foi-se embora; espera aí veiculam, respectivamente, maior quantidade e 

complexidade de informação do que olha; foi embora; espera.  

          Em se tratando especificamente de espera aí, entendemos que, dentre as informações 

que veicula, há espécie de modalização para preservação de face do falante, em que este busca 

se afastar cada vez mais do incômodo de ordenar. Em princípio, podemos verificar que, na 

variedade de fala do Rio de Janeiro, o uso do imperativo é preterido pelo uso do presente do 

indicativo. No que se refere ao verbo esperar, parece ocorrer incorporação de mais material 
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morfológico à forma espera, já no presente, no intuito de tornar menos formal ou abrandar 

ainda mais a ordem/pedido.  

          Assim, é possível identificar níveis de modalização do que chamamos de expressão 

estativa
3
 com verbo esperar. A significação mais primária da expressão, representada por 

arranjos lexicais, implica a ordem/pedido de aguardo durante um período de tempo, e que se 

estende, posteriormente, ao domínio discursivo, sendo representada pelos arranjos híbridos. O 

esquema abaixo parte da expressão mais formal (dura, incômoda) para aquela mais informal 

(branda, confortável), em que o falante, no intuito de preservar a sua face, procura suavizar a 

ordem/pedido: 

 

          Esquema 3 - Níveis de modalização da expressão estativa com o verbo esperar 

 

           + Formal                                                                             + Informal 

           ------------------------------------------------------------------------------- 

               espere (aí)                    espera (aí)                         [espera aí] 

           (imperativo)            (presente do indicativo)      (expressão estativa modalizadora) 

            

     

           Assim sendo, pode-se dizer que o arranjo híbrido espera aí representa um pareamento 

forma/sentido, apresentando status construcional. Sua função discursiva resume-se em 

introduzir uma suspensão temporária do discurso, em determinado ponto, até que outra 

manifestação aconteça. Além disso, representa uma marca modalizadora do falante.  

           A frequência desses arranjos no corpus representa cerca de doze por cento das 

ocorrências totais. Um pouco mais frequentes do que os arranjos lexicais, porém, expressando 

número pouco significativo diante da alta frequência dos arranjos gramaticais.  

 

3.1.3 – Arranjos gramaticais     

         Os arranjos considerados gramaticais são aqueles pertencentes a estágio avançado nos 

níveis de gramaticalidade, cujos itens, em alta relação de dependência, formam uma nova 

unidade, que opera no nível pragmático-discursivo. Quanto à frequência desses arranjos no 

corpus, observemos o gráfico a seguir: 

                                                

3 O termo estativo é aqui empregado para designar, basicamente, permanência de estado - suscitada pelas formas 

espere, espera, espera aí – sendo mais abordado na seção de considerações finais em projeção a pesquisas 

futuras. 
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Gráfico 1 – Frequência de espera aí no corpus 

 

            Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

         Segundo Bybee (2003), uma característica das formas gramaticais com status 

construcional é a sua frequência textual, mais alta quando comparada à frequência das formas 

lexicais. Conforme a autora, é preciso advertir que a frequência não é resultado da 

gramaticalização, mas apenas uma contribuição primária para a identificação do processo, 

representando uma força ativa na investigação envolvendo esse tipo de mudança. Sendo 

assim, a partir da análise do gráfico acima, entendemos que a frequência dos arranjos 

concorre para a identificação do processo de gramaticalização. 

           Esses arranjos, com status construcional mais efetivo, atuam no universo do discurso, e 

entendemos que exercem a função de marcadores discursivos. Assumimos conforme Risso et 

al. (2006, p. 403) que os marcadores discursivos representam: 

 

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. 

 

            Segundo Jubran (2006), os marcadores articulam segmentos do discurso, atendendo 

tanto às necessidades do falante como às do destinatário. No primeiro caso, podem ser 

empregados para permitir tempo à organização do pensamento, manter o turno, controlar o 
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ouvinte, retificar-se, reordenar e reencaminhar o discurso; no segundo caso, podem ser 

utilizados para orientar o interlocutor e monitorá-lo quanto ao recebimento, através de sinais 

de convergência, indagação e divergência. 

          Assim, longe da pretensão de engessar as funções discursivas dos arranjos pesquisados, 

procuramos, a partir da observação dos elementos contextuais, assim como dos traços 

sintático-semânticos do entorno dos arranjos, detectar tendências de uso. Estamos cientes da 

possibilidade de outras interpretações, até mesmo porque a entonação dos falantes, um dos 

principais elementos para o reconhecimento de propósitos comunicativos, não é de fato 

investigada por nós, mas apenas inferida em vista dos elementos supracitados e da pontuação 

empregada pelos redatores.  

           Desse modo, em relação à expressão espera aí, identificamos e convencionamos assim 

chamar as seguintes funções discursivas: marcador de contra-argumentação, marcador 

interjetivo, marcador de encadeamento lógico, marcador de redirecionamento de tópico, 

marcador de retificação e marcador de turno. É válido acrescentar que há relações bastante 

próximas entre alguns marcadores, ocorrendo até mesmo sobreposição de funções, porém 

identificamos particularidades que os distinguem, resultando nas nomenclaturas supracitadas. 

           Na tabela a seguir, encontra-se o número total de ocorrências de cada marcador 

discursivo e também a sua distribuição referente a cada registro ortográfico:  

 

 

Tabela 2 – Frequência de espera aí como marcador discursivo 

 espera aí pera aí peraí espere aí Total 

Marcador de 

contra-

argumentação 

 

05 

 

- 

 

01 

 

03 

 

09 

Marcador 

interjetivo 

15 03 04 02 24 

Marcador de 

encadeamento 

lógico 

03 02 02 - 07 

Marcador de 

redirecionamento 

de tópico 

03 - - - 03 

Marcador de 

retificação 

07 - 02 - 09 

Marcador 

de turno 

03 01 01 - 05 

Total 36 06 10 05 57 
    Fonte: Acervo digital da revista Veja 
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           A seguir, passamos a analisar cada um dos marcadores discursivos apresentados nos 

fragmentos retirados do corpus. Nesses exemplos, a expressão espera aí aparece 

gramaticalizada, o verbo e o locativo formam uma unidade de forma e sentido com status de 

construção, atuando basicamente como elemento de conexão textual-discursiva, no nível 

pragmático. 

 

 Marcador de contra-argumentação 

          Os arranjos gramaticais considerados marcadores de contra-argumentação atuam na 

introdução de fatos, ideias, provas, entre outros, em objeção ao conteúdo de enunciados 

precedentes. Em geral, nas interações, ao articular a expressão espera aí, o usuário não só 

interrompe a formulação discursiva de seu interlocutor, como também, e principalmente, 

posiciona-se diante do que foi colocado, acrescentando novas informações, que denotam 

basicamente oposição ou restrição ao que foi dito.  

           Em relação ao entorno do marcador de contra-argumentação, observamos a frequente 

presença de vocativo, que pode ser qualquer nome designativo do interlocutor contra quem se 

vai argumentar, como rapaz, por exemplo, ou como o próprio nome do interlocutor.  Em 

outros fragmentos, aparecem os termos mas e não, precedendo o marcador, reforçando a 

adversidade ou negação ao enunciado anterior. Vejamos os trechos seguintes. 

(12) - A notícia será de que não houve pressão alguma? Neres de pitibiriba? 

- Exatamente 
- E a colaboração da CIA? 

- Não conhecemos nenhuma CIA. 

- Espera aí, batuta. Vocês esperam que todos acreditem que a CIA sabia que os aviões líbios 

estavam carregados de armas para Nicarágua e iam pousar no Brasil e mesmo assim não 
avisaram ninguém aqui? Essa não, violão. 

 

(13) - (...) O que você achou das últimas eleições? 

- Maldade o que fizeram com o PMDB! Brasileiro não tem jeito mesmo. 

- Mas espere aí. Os brasileiros votaram maciçamente no PMDB. Ele venceu em todo o Brasil. 

- Exato. Logo no Brasil. Se tivesse vencido em toda a Suécia. Em todo o Luxemburgo. Mas logo 
no Brasil? Maldade... 

 

          Em (12), conforme comentado acima, registramos a presença do vocativo batuta. O uso 

desse vocativo concorre para a intersubjetividade, pois marca a intenção do falante de agir 

sobre seu interlocutor. No fragmento (13), observamos o emprego do termo mas anteposto à 
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expressão espere aí, o que reforça a ideia de adversidade, de não concordância com o 

enunciado precedente. 

          No que se refere à frequência de uso no corpus, é possível observar na Tabela 2 que os 

marcadores discursivos de contra-argumentação representam dezesseis por cento das 

ocorrências totais de usos gramaticais da expressão espera aí. Detectamos que os marcadores 

de contra-argumentação e os de retificação apresentam frequência equivalente. 

  

 Marcador interjetivo 

          Os arranjos gramaticais classificados como marcadores interjetivos são aqueles que 

apresentam valor de interjeição: exprimem emoção, surpresa, sensação, ordem, apelo, entre 

outros. Na análise do entorno desses arranjos, podemos perceber, com alguma frequência, a 

co-ocorrência de outras interjeições e de pontos exclamativos e interrogativos, reforçando as 

manifestações expressivas do emissor, como as acima mencionadas. Vejamos alguns 

exemplos: 

(14) “Não aceitamos ninguém da zona norte (...). Não aceitamos bicha (...). Não aceitamos garotos 

metidos a hippie (...). Não aceitamos ninguém abaixo de nove anos (...). Não aceitamos ninguém 

acima de nove anos (...). Não aceitamos garotos que estudam instrumentos musicais (...). Não 
aceitamos garotos com óculos (...).Não aceitamos caras que não topam nossas brincadeiras (...)”. 

“Poxa, pera aí”, eu disse, “assim todo mundo que se candidatar vai levar bola preta”. “É”, disse o 

Cuca, “gente paca”. “E quantos sócios o clube tem?” “Bem, até agora, eu e o Rola, que fundamos. O 
resto do pessoal não se enquadrou mesmo.” 

 

(15) Quando abro o Google e procuro o que procuro, no mundo inteiro ou aqui na esquina, fico besta 

com os robôs que sabem tudo, encontram tudo, traduzem tudo. Traduzem, ah! Peraí, já vivi muito 

disso. Não vão tirar de mim uma atividade da qual ainda posso precisar num amanhã qualquer, ou 
mesmo amanhã de manhã. 

 

(16) Realmente o povo brasileiro não aguenta mais esse mesmo discurso do governo. A cada novo 

pacote é a mesma coisa. “Temos de tomar medidas duras que vão aumentar o desemprego e a 
recessão, mas logo as coisas vão melhorar.” Peraí, né? Eu ouvi isso no pacote de 51 medidas, ouvi 

isso naquele pacote que tirou dinheiro dos aposentados e agora ouço isso nesse novo pacote. 

Antigamente, o brasileiro com inflação e emprego não conseguia programar seu salário até o fim do 

mês. Hoje, sem inflação e sem emprego, já consegue se programar. Ficou até mais fácil. Não tem 
salário mesmo. 

 

          Em (14) e (15) observamos o emprego das interjeições poxa e ah, que atuam, 

respectivamente, como reforço na manifestação de surpresa/espanto e indignação. Também 

contribuem para expressar tais manifestações marcas linguísticas gráficas, como o ponto 

exclamativo em (15): Ah! Peraí. No exemplo (16), notamos que o emprego da forma né (não 
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é) seguida de ponto de interrogação corresponde à intenção do escritor em convocar o leitor 

para que este se solidarize à sua indignação.  

           Em se tratando da frequência dos marcadores discursivos interjetivos, conforme consta 

na Tabela 2, constatamos que representam cerca de 42% das ocorrências totais de arranjos 

gramaticalizados no corpus. Isso significa que o uso interjetivo de espera aí é o mais 

frequente entre os subtipos de marcadores encontrados. 

 

  Marcador de encadeamento lógico 

        Consideramos marcadores discursivos de encadeamento lógico os arranjos gramaticais 

cuja função é introduzir, a partir de fato apresentado, uma relação lógica de ideias do 

enunciador, que pode chegar a uma conclusão ou questionamento.  Temos os seguintes 

exemplos: 

 

(17) Você está jantando (...) no famoso restaurante Ragoumárioantnino’s. (...) Você se sente bem, 

pensa que na Idade Média nem um príncipe tinha serviço semelhante. (...) E, além do mais, na Idade 
Média, os príncipes corriam sempre o risco de serem envenenados. Tanto que tinham provadores. 

Hoje não é preciso. Espera aí; por que não é preciso? Você sabe quanto ganha um garçom, mesmo 

num restaurante de luxo? Você sabe quanto ganha um maitre? E um cozinheiro? (...) Você não acha 
que, tudo somado, cada cliente deveria ter seu provador? 
 

(18) Você está belamente instalado no seu maravilhoso apartamento com vista para o mar, vidros 

fumê, esquadrias de alumínio, etcétera e tal, quando sente um vago cheiro de carne assada. Carne 
Assada! Há quanto tempo você não sente esse cheiro familiar de carne assada, doméstica e maternal. 

Doméstica e maternal num apartamento de tal luxo? Pera aí, a cozinha é muito distante. O cheiro é 

muito forte. Tem alguma coisa queimando aí. Tem alguém queimando aí. 

 

(19) Dois torcedores do mesmo time se encontram antes do jogo. 

                - Que ganhe o nosso time 

- com um gol com a mão 
- Feito em impedimento 

- Aos cinquenta do segundo tempo. 

- Com alguém sentado no goleiro. 

-Aí, não sei não... 
- Alguém sentado na cabeça do goleiro! E outros dois segurando as pernas. 

- Espera um pouquinho... 

- O time deles com oito e nós com doze. 
- Como, com doze? 

- Entrou um clandestino. 

- Mas o juiz da federação deixou? 

- Não queria deixar. Aí pintou dinheiro. 
- Mas espera aí. Se entra um entra mais... 

               - Está bem. O time deles com oito e nós com catorze 
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          Em (17), ao recordar que os príncipes na Idade Média corriam o risco de serem 

envenenados e por isso se valiam de provadores, o enunciador conclui que tal preocupação 

não é necessária hoje em dia. Em seguida, emprega a expressão espera aí para iniciar uma 

série de questionamentos que caracterizam encadeamento de raciocínio lógico, chegando à 

possibilidade de uma nova conclusão. De modo semelhante, em (18), o enunciador acredita 

sentir cheiro de carne assada, porém, ao se dar conta da incoerência de seus pensamentos, 

utiliza a expressão em destaque para introduzir encadeamento de constatações que o 

conduzem a uma conclusão diversa da anterior. No fragmento (19), o enunciador que emprega 

a expressão espera aí realiza um encadeamento lógico com a afirmação precedente de seu 

interlocutor: se o juiz deixou entrar um clandestino em função de dinheiro, então existe a 

possibilidade de que ele deixe entrar mais de um pela mesma motivação. 

            A frequência dos marcadores de encadeamento lógico representa, conforme consta na 

Tabela 2, cerca de doze por cento dos usos gramaticalizados no corpus referente a espera aí. 

Esse valor aproxima-se da frequência dos marcadores de contra-argumentação e de 

retificação, apresentando duas ocorrências a menos. 

 

 Marcador de redirecionamento de tópico 

          Os arranjos gramaticais que atuam como redirecionadores de tópico são utilizados para 

interromper um enunciado e imprimir novo sentido ou orientação do discurso. Esses 

marcadores tendem a indicar um novo caminho para o enunciado que os precede, podendo 

introduzir informação nova, reorientação de raciocínio, entre outros, conforme observamos 

nos exemplos a seguir: 

 

(20) - Se pudesse voltar no tempo, o senhor denunciaria Palocci novamente? 

             -  De jeito nenhum. Falar a verdade só me trouxe problemas. Eu queria dizer aos cidadãos de 

bem que, no Brasil, não vale a pena contar a verdade. Se alguém quer revelar o que sabe a respeito 

de um político, arrume antes um jeito de se mandar do país. Senão, é melhor cavar um buraco de sete 

palmos antes de falar. Espera aí, não vai ter interferência do Palocci nesta entrevista, vai? 
 

(21) Muito bem. Você topou a parada. Já está se vendo dentro do Fiat Spazio, o mais novo e 

sofisticado lançamento do ano. Está até treinando um “muito-obrigado-francamente-não-esperava”. 

Isso sem falar no prestígio que você vai ter no seu trabalho na capa do Anuário Brasileiro de 

Propaganda, justamente agora que ele faz 15 anos de existência. Mas, espera aí. Dê uma olhada com 

cuidado no regulamento do Concurso e veja como você tem que proceder. Boa sorte. 
 

         No fragmento (20), o entrevistado faz uma afirmação a respeito do perigo de se revelar 

algum segredo de políticos brasileiros. Em seguida, redireciona o assunto, e valendo-se da 
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ironia, pergunta se não haveria interferência de Antonio Palocci na entrevista, expondo, 

assim, a capacidade de influência do ex-ministro chefe da casa civil.  Em (21), o apresentador 

da propaganda descreve uma cena, levando o leitor a se imaginar como ganhador do concurso 

Fiat. Em seguida, interrompe a fluidez do episódio para redirecionar o tópico, aconselhando 

os interessados a ler, cuidadosamente, o regulamento do concurso. 

          Os marcadores redirecionadores de tópico apresentam a menor frequência entre os 

arranjos gramaticais analisados no corpus referente a espera aí, representando cerca de cinco 

por cento do total. 

 

 Marcador de retificação 

          Os marcadores de retificação são utilizados quando o locutor identifica algum erro no 

enunciado apresentado, seja o próprio ou do interlocutor, e quer introduzir uma correção ou 

emenda, como em: 

(22) Solidário, como sempre, com todos vocês (yous), fiéis – e até um ou outro infiel – leitores, 

despede-se demais, de mais um ano, já cheio de saudade deste que passou (espera aí, Millôr, ainda 
não passou, ainda tem muito tempo pela frente. E por trás, ora essa!). 

 

            Em (22), a expressão em destaque é utilizada pelo emissor para corrigir a si mesmo. O 

cartunista Millôr Fernandes, após fazer uma afirmação aos leitores da revista, vale-se da 

expressão espera aí para retificar o conteúdo de seu enunciado, acrescentando nova sentença. 

Isso significa que o uso da expressão espera aí pode vincular-se, como é o caso, a contextos 

em que o emissor recompõe o seu enunciado, acrescentando informação que pode corrigir 

total ou parcialmente a sentença inicial. Observemos outros exemplos: 

(23) - (...) Bastava mostrar o Crachá, sem precisar dizer nada, para que a pedra se movesse e desse 

entrada à gruta. 

         - Onde estavam... 

         - As esmeraldas. E todos os outros tesouros de Abi-Lalá e os vinte ladrões. 

        - Espera aí. Você disse quarenta 
 

(24) (...) Era uma pesquisa eleitoral. A moça começou dizendo: “Se as eleições fossem hoje...” Aí, eu 

interrompi. “Espera aí. As eleições foram ontem. Ou, pelo menos, em novembro passado.” “Não” 
disse ela, “esta pesquisa é para as próximas.” Eu; “Ah”. 

 

(25) Listei algumas personalidades do meio artístico que declararam voto em Lula e que merecem ser 

boicotadas. Todas elas já receberam alguma ajuda do Estado. O efeito do boicote será nulo. Mas é 

sempre uma farra perturbar os lulistas. Caso alguém queira acrescentar um nome, mande-o para 

mim. Por enquanto, minha lista é a seguinte: Paulo Betti, Arlete Salles, Bete Mendes, Jorge Mautner, 
Alcione, Jards Macalé, Renata Sorrah, Zeca Pagodinho, Fernanda Abreu, Luiz Carlos Barreto, 

Augusto Boal, Rosemary, Jorge Furtado, Marcos Winter, DJ Marlboro, Ariano Suassuna, Shel, Cara 
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Branca, Magrelo e Moringa. Peraí. Cancele a última parte. Estou confundindo tudo. É o problema de 

ler tantos jornais. Os quatro últimos apóiam o PT, mas não pertencem ao meio artístico. Pertencem 

ao PCC 

              O mesmo ocorre em (23) e (24), já que os emissores empregam a expressão espera aí 

para retificar o enunciado anterior, nesses dois casos, de seus interlocutores. Assim, no 

fragmento (23) o emissor intenciona corrigir vinte ladrões por quarenta, e em (24), o emissor 

pretende corrigir a ideia veiculada pela cláusula Se as eleições fossem hoje, expondo a ideia 

expressa em As eleições foram ontem. Em (25), embora detectemos uma autocorreção 

planejada em tom irônico, mantém-se a ideia de retificação de conteúdo do enunciado 

anterior. 

        A frequência dos marcadores de retificação mostra-se equivalente àquela referente aos 

marcadores de contra-argumentação, representando dezesseis por cento dos arranjos 

gramaticais totais. Isso significa que ocorre distribuição, de certo modo, equivalente entre os 

marcadores de contra-argumentação, de retificação e de encadeamento lógico.  

 

 Marcador de turno 

        Exercem a função de marcadores de turno os arranjos gramaticais que marcam a inserção 

da fala de um interlocutor no ato comunicativo. Entendendo que as relações discursivas se dão 

por alternância de turnos em contextos dialógicos, isto é, pelas vezes em que cada um dos 

interlocutores se manifesta, percebemos que os arranjos tratados introduzem o ato de “tomar a 

palavra” nessas relações. Assim, o indivíduo utiliza esse marcador para chamar a atenção de 

um ou mais interlocutores e, ao mesmo tempo, “comunicar” que dará início a seu enunciado. 

Observemos alguns exemplos: 

 

(26) -  (...) A sigla. Fica AI. 

        - Espera. Eu ainda não terminei. Aliança Inovadora... de Arregimentação Institucional. 

        - AIAI...Sei não. 
        - É. Pode ser mal interpretado. 

        - Vanguarda Conservadora? 

        - Você enlouqueceu? Fica VC. 

       - Aliança Republicana de Renovação do Estado. 
       - ARRE! 

       - O quê? 

      - Calma. 
      - Espera aí, pessoal. Quem sabe a gente define a posição ideológica do partido antes de pensar na 

sigla? Qual é, exatamente, a nossa posição? 

 

 

(27) VEJA - Como anda o problema das drogas em sua paróquia? 
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        THOMAS – “Acho um problema muito grave. Drogas é coisa de Satânas que quer fazer 

embrulhado com a cabeça dos otros. Os grandes verdadís sáo sempre descobertos de dentro para 

forra. Nunca de forra para dentro. Drogas! Lixo!” 
        BÊBADO – “Pera aí. Essa eu também quero responder. Esse negócio de drogas, além de ser 

muito ruim, é muito quadrado. É coisa pra trôxa. Eu posso beber um uisquezinho de vez em quando, 

mas drogas, nunca! Drogas, como o nome tá dizendo, é uma droga. Se fôsse bom, não chamava 

droga.”   

 

(28) Era um fórum reunido, segundo seus organizadores, para “pensar grande” sobre o Brasil e seus 

problemas. [...]. Depois de várias ideias descartadas [...] um executivo carioca disse: 

        - Peraí... 
       Todos se viraram para ele. 

         [...] 

       - Nós todos sabemos como as comitivas do Sarney são grandes. Principalmente quando as 

viagens são para o Primeiro Mundo. Certo? 
      - Certo – concordaram todos. 

      - Pois, na próxima viagem, sua comitiva pode ser enorme. A maior de todas. 

       [...] 
     - Todo mundo. O Brasil inteiro vai na comitiva do Sarney. Para a Europa ou os Estados Unidos. E 

fica lá! 

 

          No fragmento (26), é possível perceber que há certo tumulto na cena comunicativa, 

sendo assim, um dos interlocutores emprega a expressão espera aí para marcar o seu turno, 

chamar a atenção dos demais e, então, introduzir a sua sugestão. Em (27), o entrevistado 

fictício também utiliza a expressão para marcar a sua vez de manifestação, deixando clara a 

sua intenção: Essa eu também quero responder. No exemplo (28), a descrição da cena de um 

fórum transmite a ideia de sucessão de enunciados até o momento em que um dos 

interlocutores emprega a expressão destacada para inserir a sua fala. O fragmento seguinte, 

Todos se viraram para ele, também contribui para a ideia de que uma das funções do 

marcador de turno é atrair a atenção dos demais participantes do ato enunciativo.  

        O marcador de turno espera aí, em termos de frequência, representa cerca de nove por 

cento dos arranjos gramaticais analisados no corpus. Conforme a Tabela 2, o marcador de 

redirecionamento de tópico e o de turno são os menos frequentes, sendo que este último 

apresenta duas ocorrências a mais que o primeiro. 

 

3.2 – Espera lá 

        Nas subseções seguintes, 3.2.1 e 3.2.2, são respectivamente descritos e analisados os 

arranjos lexicais e os arranjos gramaticais de espera lá. Referente a estes últimos, ocorre a 

classificação em marcadores discursivos de três subtipos: de contra-argumentação, interjetivo 

e  de retificação.  
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         Em observação à Tabela 1, que apresenta as ocorrências das expressões no corpus, é 

possível notar a baixíssima frequência da expressão espera lá (seis ocorrências) em 

comparação a espera aí (57 ocorrências). Embora os números referentes a espera lá pareçam 

pouco significativos para análises percentuais das ocorrências de arranjos lexicais, gramaticais 

e dos subtipos de marcadores discursivos, conjugamos a análise quantitativa à análise 

qualitativa, à qual damos ênfase neste trabalho.  

 

3.2.1 – Arranjos lexicais 

             Conforme foi visto na seção referente a espera aí,  os arranjos considerados lexicais 

são aqueles cujos itens fazem referência a elementos do mundo bio-psíquico-social. Sendo 

assim, nos arranjos lexicais presentes no corpus, encontramos o verbo esperar - indicador do 

ato de estar à espera de algo/alguém; aguardar, durante período de tempo - e o locativo lá, que 

aponta um lugar distante dos interlocutores. Os itens do arranjo analisado, espera e lá, 

apresentam independência sintática, semântica e morfológica. 

           Nos exemplos a seguir apresentados, poderemos observar que o verbo esperar é 

empregado como verbo lexical, ou pleno, indicando a ideia de não ação, de não continuidade, 

de estatismo, e sobretudo,  de aguardo durante um período de tempo até que outra 

manifestação aconteça. 

         O locativo lá também exerce papel de referenciador do mundo bio-psíquico-social, 

atuando como adjunto circunstanciador de lugar, em relação aos participantes do ato 

comunicativo. Observamos, referente ao pronome locativo lá, ou advérbio, algumas acepções 

no dicionário Houaiss (2009, p. 1145) pertinentes à nossa análise: 1- Naquele lugar; ali; mais 

adiante. Retomemos o exemplo (5): 

(5) Chegou o Alkmin, acompanhado de várias pessoas. Ele era assim, despachava de pé, ia dizendo 

uma coisa para um, outra para outro. No grupo estava o Victor Costa, que era dono de uma cadeia de 

rádios. Alkmin lhe disse: “Você entra no carro e me espera lá”. O Victor Costa entrou, ficou sentado 

ao meu lado. Depois veio o Alkmin e lhe disse: “O seu problema está resolvido. Estou de pleno 
acordo. Se pudesse, até assinaria a portaria agora mesmo”. 

 

          No trecho acima, o verbo em destaque é lexical, expressando pedido de aguardo do 

locutor para seu interlocutor. O locativo lá aponta um lugar distante dos interlocutores, o 

carro, retomando referência à informação apresentada. Assim, o locativo lá atua como 

referenciador anafórico da orientação espacial. 
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        A partir do que foi visto, acreditamos que haja tendência, no uso do arranjo lexical 

espera lá, de que o locativo exerça referência anafórica.  Sabemos que o locativo também atua 

como reforço catafórico de informação subsequente, porém não encontramos dados no corpus 

pesquisado.  

         No que se refere à frequência dos arranjos lexicais, conforme apresentado na Tabela 1, é 

possível verificar que apresentam a mais baixa produtividade no corpus - apenas uma 

ocorrência – o que corresponde, em termos percentuais, a cerca de dezessete por cento das 

ocorrências totais de espera lá. Esse valor mostra-se relevante quando comparado à 

ocorrência dos arranjos gramaticais (83%) que, segundo Bybee (2003), tendem a ser mais 

frequentes. Referente à forma da expressão, empregada no exemplo acima, observamos que 

não sofre reduções morfofonêmicas. Ainda conforme a autora, como visto em espera aí, 

mudanças fonológicas de redução e de fusão de construções gramaticalizadas são 

condicionadas por sua alta frequência. Sendo assim, espera lá, por apresentar baixa 

frequência como arranjo lexical, permanece com a forma básica inalterada.  

 

3.2.2 – Arranjos gramaticais 

          Os arranjos gramaticais, conforme visto anteriormente, são aqueles considerados 

pertencentes a estágio avançado nos níveis de gramaticalidade, cujos itens, em alta relação de 

dependência, formam uma nova unidade, com status construcional. Percebemos que esses 

arranjos, encontrados no corpus da revista Veja, atuam no nível pragmático-discursivo, 

interrompendo um enunciado, pensamento, manifestação alheia ou própria e precedendo um 

novo enunciado que, em geral, expressa objeção a uma fala anterior, emoção, sensação, apelo 

etc. Sendo assim, entendemos que esses arranjos atuam como marcadores discursivos. 

         Em relação à expressão espera lá, percebemos e convencionamos assim chamar as 

seguintes subfunções discursivas: marcador de contra-argumentação, marcador interjetivo e 

marcador de retificação.  Na tabela a seguir, encontra-se o número total de ocorrências de 

cada marcador discursivo e também a sua distribuição referente a cada registro ortográfico: 

                          Tabela 3 – Frequência de espera lá como marcador discursivo 

 espera lá peralá Total 

Marcador de 

contra-argumentação 

 

01 

 

   01       

 

02 

Marcador interjetivo 01    01    02 

Marcador de 

retificação 

01 

 

     - 01 

Total 03 02 05 
                                 Fonte: Acervo digital da revista Veja 
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        A seguir, analisamos cada um desses marcadores discursivos apresentados nos 

fragmentos retirados do corpus. Nesses exemplos, a expressão espera lá aparece 

gramaticalizada, em que verbo e locativo formam uma unidade de forma e sentido com status 

de construção, atuando basicamente como elemento de conexão textual-discursiva, no nível 

pragmático. 

      No que se refere à frequência total dos arranjos gramaticais no corpus, observemos o 

gráfico a seguir: 

                                        Gráfico 2 – Frequência de espera lá no corpus 

 

            Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

           Embora as ocorrências totais de espera lá mostrem-se bastante  baixas em relação à 

espera aí, detectamos tendências semelhantes na frequência de arranjos lexicais e gramaticais 

para ambas as expressões aqui estudadas. Na análise de espera lá, de seis ocorrências, cinco 

são gramaticais, o que corresponde a 83% das ocorrências totais. Trata-se de valor 

considerável, comparado àquele referente aos arranjos lexicais, com apenas uma ocorrência. 

 

 Marcador de contra-argumentação 

          Os arranjos gramaticais considerados marcadores de contra-argumentação atuam na 

introdução de fatos, ideias, razões lógicas, provas, entre outros, em objeção ao conteúdo de 

enunciados precedentes. Retomemos o exemplo (4): 

 

. (4) – Vocês continuam preocupados com bombas nucleares?  

– Claro, né, Arc. Por mais que se tente limitar, sempre tem alguém fabricando bomba em algum 

lugar do mundo.  
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– E fabricam bombas para matar gente como vocês, não é mesmo?  

– Espera lá, marciano. Vocês, não! Eu não fabrico bomba.  

– Vocês quer dizer terráqueos. Não leve a mal.. 
 

            Em (4), o emissor utiliza a expressão espera lá para atuar sobre o interlocutor, 

opondo-se ao conteúdo de seu enunciado. Isso significa que, em certas interações, ao articular 

a expressão espera lá, o usuário não só interrompe a formulação discursiva de seu 

interlocutor, como também, e principalmente, posiciona-se diante do que foi colocado, 

acrescentando outro enunciado, que denota basicamente oposição ou restrição ao que foi dito.  

          Em relação ao entorno do marcador de contra-argumentação, observamos a frequente 

presença de vocativo, que pode ser qualquer nome designativo do interlocutor contra quem se 

vai argumentar. A presença do vocativo junto aos marcadores discursivos de contra-

argumentação pode ser visto como parte de estratégia de intersubjetificação. 

A presença do vocativo pode ser observada tanto em (4): – Espera lá, marciano. 

Vocês, não! Eu não fabrico bomba, assim como no exemplo seguinte: 

          

(29) Em toda a preocupação instrumental dos Mutantes, evidentemente, não havia lugar para uma 

cantora. Muito menos para uma que, no máximo, contribuía para o suporte sonoro tocando um 
pandeiro furado. Para Rita, restava a pantomina: mostrar as perninhas, fazer careta, balançar as 

cadeiras. “Eu não aguentei”, desabafa. “Chegou uma hora em que eu disse: ‘Mas peralá senhor 

diretor, eu também tenho talento’.” 
 

            No fragmento acima, além do vocativo, aparece o termo mas precedendo o marcador 

que, conforme visto com o arranjo espera aí,  reforça a adversidade ao enunciado anterior. As 

afirmações sobre o pouco destaque de Rita Lee nos Mutantes, além de discursos diretos da 

cantora e da narrativa que precedem o trecho destacado, como “Eu não aguentei”, desabafa. 

“Chegou uma hora em que eu disse:[...]”,  também contribuem para a identificação de 

contexto contra-argumentativo. 

           Sobre a frequência dos marcadores de contra-argumentação, conforme apresentado na 

Tabela 3, foram encontradas duas ocorrências em um total de cinco arranjos gramaticalizados.  

 

 Marcador interjetivo 

       Como visto anteriormente, os arranjos gramaticais classificados como marcadores 

interjetivos são aqueles que apresentam valor de interjeição: exprimem emoção,  surpresa, 

sensação, apelo, entre outros. Vejamos os seguintes exemplos: 

 

(30) Disse um – Quer me fazer um imenso favor? 
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        Disse o outro – Amigos são pressas horas. 

        Disse um – Então me troca aí essa nota de dez? 

        Disse o outro – Taqui velho. Taqui. 
        Disse um – Peralá. Você me trocou a nota de dez por três de cinco! 

        Disse o outro – Ué, por duas de cinco não era favor nenhum. 

      

(31) Décimo oitavo dia  
         Engordei 2 quilos Devo estar com problema de tiróide, só pode ser. Tudo bem, eu comi no resort, mas, 

espera lá: você faz tudo certinho e, aí, dois dias que saia da dieta põem a perder tudo que conquistou em 15 

dias. Pra mim é tiróide. Vou fazer um exame. 
 

           Em (30), observamos o uso da expressão interjetiva na manifestação de surpresa: o 

emissor surpreende-se ao perceber que o interlocutor troca uma nota de dez por três de cinco. 

Já no fragmento (31), a emissora revela indignação ou espanto diante do ganho de peso após 

período de dieta. Verificamos que os contextos em que ocorrem situações inesperadas ou que 

despertem emoções, como a indignação, por exemplo, favorecem o emprego da expressão 

com valor interjetivo. 

           Na Tabela 3, é possível verificar que os marcadores interjetivos apresentam duas 

ocorrências, a mesma frequência dos marcadores de contra-argumentação, vistos 

anteriormente. 

 

 Marcador de retificação 

        Os marcadores de retificação são utilizados quando o emissor identifica algum erro no 

enunciado apresentado, seja o próprio ou do interlocutor, e quer introduzir uma correção ou 

emenda. Observemos o seguinte exemplo: 

 

(32) Não demorou muito e o estúdio da televisão foi invadido por Castor de Andrade, que trazia cinco 

ou seis capangas, todos armados. Castor foi para a frente das câmaras e disse: “Me falaram, 

Saldanha, que você teria dito aqui, agora mesmo, que eu sou bicheiro...” Saldanha nem deixou Castor 
continuar: “Espera lá, Castor. Eu não teria dito que você é bicheiro, ou coisa parecida. O que eu 

disse, repito agora: você é bicheiro mesmo, um travesti de homem de futebol”. 
 

        Em (32), o enunciador João Saldanha corrige a fala do interlocutor, Castor de Andrade. 

Saldanha vale-se da expressão espera lá para introduzir uma sentença que nega parte do 

enunciado anterior, acrescida da devida retificação: “Espera lá, Castor. Eu não teria dito [...]  

O que eu disse, repito agora [...]. Destacamos as formas verbais desse trecho, por detectar 

que Saldanha corrige o uso do futuro do pretérito composto, pois carrega a noção de evento 

hipotético. Ao utilizar o pretérito perfeito e o presente, que marcam, respectivamente,  ação de 
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fato realizada e outra que se realiza no ato comunicativo, o jornalista reafirma a sua posição 

quanto a Andrade. 

        No que se refere à frequência, registramos somente uma ocorrência de marcador de 

retificação. Tal índice pode revelar a baixa frequência dessa subfunção discursiva da 

expressão espera lá. 

         

3.3 – Comparação dos padrões construcionais 

       A discrepância do número de dados de espera aí e espera lá leva-nos a crer que a 

primeira expressão seja mais produtiva do que a segunda. Para Bybee e Hopper (2001), as 

construções constituem padrões de uso convencionalizado por conta da frequência ou da 

regularidade com que são articuladas na comunidade linguística. De acordo com o 

desenvolvimento de pesquisas acerca dos locativos realizadas pelo D&G UFF
4
, conforme 

apresentado na seção de introdução,  o locativo aí apresenta maior tendência à polissemia e à 

gramaticalização do que os demais advérbios. Essa tendência depende, entre outros fatores, da 

frequência de uso.  Assim, com maior número de ocorrências no corpus, a expressão espera 

aí apresenta maior número de funções discursivas do que espera lá. Além de exibir maior 

variedade de registros ortográficos, figura mais evidentemente em estágio intermediário nos 

níveis de gramaticalidade, caracterizado pela ocorrência de arranjos híbridos, o que não 

ocorre com espera lá. Em vista do que mencionamos, pode-se cogitar a possibilidade de que 

espera lá seja resultante de um processo analógico a partir da expressão inicial espera aí.  

           Detectamos que as relações semânticas, sintáticas e pragmáticas em espera aí e espera 

lá, desde os arranjos lexicais aos gramaticalizados, apresentam similaridade. A começar pelos 

conceitos mais originais dos locativos que, no domínio bio-psíquico-social, relacionam-se à 

posição dos interlocutores, relação baseada no realismo corporificado. A respeito da 

ordenação, tanto aí como lá figuram em posição posposta ao verbo esperar, servindo como 

referenciador anafórico ou catafórico a sintagmas circunstanciadores de lugar. A estrutura 

morfológica dos locativos, igualmente de curta extensão, parece favorecer a ordenação fixa, 

em posição posposta ao verbo. No uso gramatical, verificamos a atuação do princípio das 

camadas, em que ambas as expressões exercem funções discursivas concorrentes. 

                                                

4 A presente pesquisa compõe, junto a outras realizadas no núcleo D&G da UFF, um projeto maior referente a 

formações nominais e verbais com pronomes locativos. Essas pesquisas menores são complementares e 

concorrem para o mesmo fim. 
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        Conforme mencionado em seções anteriores, estudos de Bybee e Eddington (2006) 

evidenciaram que os usos mais frequentes e convencionalizados servem de base analógica 

para a formação de novos usos, sugerindo que a categorização se dá em termos de 

similaridades locais de sentido com estas expressões mais convenionalizadas. Referente às 

expressões aqui estudadas, observemos o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 – Frequência de espera aí e espera lá no corpus 

 

                     Fonte: Acervo digital revista Veja 

 

         Verificamos, no corpus, 67 ocorrências de espera aí para seis de espera lá, ilustradas 

pelo gráfico acima. Em vista do que foi exposto ao longo do trabalho referente às expressões 

estudadas, considerando as relações de similaridade e a discrepância quantitativa, postulamos, 

pautados em Bybee (2010), que espera aí, por apresentar usos mais frequentes e 

convencionalizados, serve de base analógica para a formação de espera lá.  

        No que se refere às mudanças morfofonêmicas sofridas pelas expressões, como vemos 

em espera aí > pera aí > peraí e espera lá > peralá, acreditamos ser parte dos estágios de 

gramaticalização, visto que, para expressar o uso lexical dos arranjos, foram empregadas 

apenas as formas sem redução formal – espera aí e espera lá - as quais consideramos, neste 

trabalho, como básicas.  

        É provável que o uso dessas formas básicas, espera aí e espera lá, para expressar 

também expressões gramaticalizadas, isto é, com função de marcação discursiva, tenha 

ocorrido por se tratar de corpus do domínio jornalístico. Conforme Bagno (2001), existe 

preocupação de grande parte dos profissionais dessa área de seguir a tradição gramatical. 

Entendemos que ainda não há maior estabilização das construções gramaticalizadas aqui 



71 

 

 

 

 

estudadas, pois estamos em meio a um processo de mudança. Inclusive, em pesquisa piloto 

para este trabalho, encontramos o uso das formas básicas com função de marcador discursivo 

também em sites e blogs da internet, que, teoricamente, são mais desprendidos das regras da 

gramática normativa. Como dito anteriormente, a variação livre de formas ortográficas é 

perfeitamente cabível em um processo de mudança. No entanto, observamos em duas 

entrevistas traduzidas para o português na revista Veja, a escolha de espere aí para expressar 

funções de marcadores discursivos de contra-argumentação, conforme ocorre  no exemplo (8), 

já mencionado anteriormente, e outro agora apresentado: 

 

(8) Veja - Na autobiografia, o senhor dá a entender que o órgão sexual de Mick Jagger é 

decepcionante. É fato?  

      Keith Richards - Espere aí. Nunca vi nem quero ver o pênis de Mick. Muito menos dou crédito a 
essa história de que ele teria feito tratamentos eróticos para aumentar o tamanho do seu instrumento. 

O que acontece é que fiz uma piada comum em camarins de bandas de rock. Você chega para um 

amigo e diz: "Ah, o pequenino Mick, com suas coisinhas pequeninas". Foi só isso. Não apronto com 

Mick, por que ele não gosta. Mas convenhamos que ele é material de primeira para piadas. 
 

(33) Veja – O que o senhor acha dessa nova fornada de autores de best-sellers, como Michael 

Crichton e Tom Clancy, escritores que pesquisam intensamente certos temas antes de escrever sobre 
eles?  

         Sheldon - Espere aí.  Eu também pesquiso muito antes de escrever. Todos os restaurantes, 

hotéis, hospitais ou cidades que descrevo nos meus livros são exatamente como estão nas páginas. (...) 
Minha diferença com os autores que você citou é que sou eu mesmo quem pesquiso. (...) Pelo jeito 

você nunca leu um livro meu. Acho que você devia ler. 

 

        Sabemos que a forma espere dificilmente seria utilizada na variedade coloquial oral do 

Rio de Janeiro para expressar ordem/pedido, pois os falantes, em geral, preferem o uso do 

presente, e mais dificilmente, seria utilizada formando arranjo mais gramaticalizado. No 

esquema a seguir, propomos um cline com os seguintes níveis de gramaticalidade e 

modalização da expressão espera aí: 

 

Esquema 4 – Níveis de gramaticalidade e modalização de espera aí 

 

+ Lexical                                                                                 + Gramatical 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

          espere (aí) 

                    1           2                                                     3 

          espera (aí)                  espera aí / pera aí / peraí           espera aí / pera aí / peraí 

Arranjo lexical > expressão estativa modalizadora > marcador discursivo 
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            A primeira etapa representa modalização, em que o usuário da língua ameniza o ato de 

ordenar ao preterir o imperativo e utilizar o presente do indicativo. Na segunda etapa, 

observamos estágio inicial a intermediário nos níveis de gramaticalidade, em que, conforme 

mencionado em seção anterior, o arranjo lexical de itens independentes passa à expressão 

estativa, constituída como padrão construcional. Nessa mesma etapa, detectamos nova 

modalização, em que se faz uso da expressão estativa preterindo a forma do presente do 

indicativo. A terceira etapa representa a transição de estágio intermediário a avançado nos 

níveis de gramaticalidade, em que a expressão estativa passa a marcador discursivo. 

          A partir dessa análise, concluímos que a escolha de espere aí pelos tradutores/redatores 

deu-se no intuito de utilizar “corretamente” a forma do imperativo, como aconselha a 

gramática normativa (e, segundo Bagno (2001), mais ainda os manuais de redação 

jornalística), e não o presente do indicativo, como se faz coloquialmente. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Nesta dissertação, investigamos as expressões espera aí e espera lá em textos de 

diferentes gêneros pertencentes a uma revista de prestígio nacional como a Veja.  

A partir das análises aqui apresentadas, detectamos que, no português contemporâneo do 

Brasil, os pronomes locativos aí e lá pospostos à forma verbal espera integram, em 

articulações lexicais, híbridas ou gramaticais, as expressões espera aí e espera lá. As 

expressões com status construcional, em nível mais avançado de integração, configuram um 

todo sintático-semântico que articula referências não correspondentes à mera soma dos 

sentidos de seus constituintes. Esse alto grau de integração entre os itens caracteriza um 

padrão construcional gramaticalizado, cujas funções aplicam-se ao domínio discursivo, em 

nível pragmático. 

         Entendemos que na configuração e no uso das expressões espera aí e espera lá atuam 

pressões metonímicas, no nível sintático ou associativo, que concorrem para a derivação ou 

abstratização do sentido tanto do pronome quanto do elemento verbal. A atuação de tais 

pressões estruturais e conceituais concorre para que os padrões construcionais estudados 

cumpram função mais discursivo-pragmática. 

        Consideramos que as funções discursivas das expressões espera aí e espera lá são 

resultado de processos de gramaticalização, de modo que seus constituintes não mais exercem 

seus papéis originais e independentes, mas atuam como uma unidade articuladora de nova 

função. Essas expressões funcionam como marcadores discursivos introdutores de novos 

enunciados, que denotam contra-argumentações, retificações, encadeamentos lógicos, turnos, 

redirecionamentos de tópico, além de exercerem papel interjetivo.  

          Sendo assim, acreditamos haver clines de integração sintático-semântica na trajetória de 

gramaticalização dessas expressões em uso no português contemporâneo, em virtude da 

identificação de distintos níveis de gramaticalidade, conforme apresentamos a seguir: 

 
Esquema 5 - Níveis de gramaticalidade de espera aí 

 

             + Lexical                                                                         + Gramatical 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Arranjo lexical > expressão estativa modalizadora > marcador discursivo 
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Esquema 6 - Níveis de gramaticalidade de espera lá 

 

+ Lexical                                                                         + Gramatical 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Arranjo lexical > > > marcador discursivo 

                  

           Detectamos que, no nível da cláusula, motivações sintático-semânticas concorrem para 

a articulação das expressões estudadas. Assim, as sequências espera + Loc são consideradas 

gramaticalizadas quando não há referência ao mundo bio-psíquico-social, e sim, referência ao 

domínio discursivo. Nessas cláusulas em que as expressões se constituem como padrões 

construcionais gramaticalizados, há marcas linguísticas formais que concorrem para a 

interpretação de que espera aí e espera lá exercem funções discursivas.  

          Verificamos que os arranjos gramaticais são empregados preferencialmente no início 

das cláusulas, como introdutor de enunciados. No entorno desses arranjos, observamos a 

presença de conjunções, advérbios, interjeições, sinais gráficos, entre outras marcas que nos 

conduzem a uma ou outra interpretação sobre a funcionalidade dos marcadores discursivos.  

          Já nas cláusulas cujas sequências constituem itens lexicais, há referência ao mundo bio-

psíquico-social. Nesses casos, o verbo designa a ordem/pedido para que alguém aguarde 

durante período de tempo e o locativo aponta a posição, perto ou longe dos interlocutores, em 

que a espera deve ocorrer. Percebemos que nesses arranjos o locativo tende a exercer 

referência anafórica ou catafórica a um adjunto adverbial de lugar. E sendo assim, tanto o 

verbo como o locativo apresentam independência sintático-semântica.  

         Os arranjos híbridos foram avaliados como padrões construcionais, pois espera aí, 

nesses casos, representa uma unidade sintático-semântica.  Os arranjos híbridos carregam o 

significado pleno do verbo, fazendo referência ao mundo bio-psíquico-social, e, de outra 

parte, apresentam transferência de domínio, pois não há referência a que um indivíduo 

aguarde em determinado lugar, e sim que o interlocutor aguarde em determinado ponto do 

discurso, do ato comunicativo.         

                        No nível textual, admitimos que tanto os arranjos lexicais como os híbridos 

articulam sequências tipológicas do tipo injuntivo, pois exprimem ordem/pedido ao 

interlocutor de que se conserve em estado de espera. Já os arranjos gramaticais tendem a 

articular, principalmente, sequências tipológicas do tipo argumentativo, pois se situam em 

domínio mais abstratizado, o discursivo. Assim, consideramos que os gêneros textuais 
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observados no corpus, como artigos de opinião, crônicas, conversações, entre outros, por 

apresentarem tom opinativo e persuasivo, favoreceram a frequência dos arranjos 

gramaticalizados, que atuam como marcadores discursivos. 

          No nível pragmático, consideramos que espera aí como arranjo híbrido, isto é, em 

estágio intermediário de gramaticalidade, é motivado por contextos interacionais marcados 

por maior informalidade, expressando certa modalização. Detectamos que as expressões no 

plano de maior vinculação podem ser motivadas por contextos que exijam certo nível de 

habilidade do emissor para articular enunciados lógicos, argumentativos, redirecionadores de 

tópico, entre outros, ou por contextos em que os emissores expressam a emoção. 

           No âmbito das inferências sugeridas (Traugott e Dasher, 2005), consideramos que os 

arranjos híbridos e gramaticais são resultantes, além de outros processos, de estratégias de 

subjetificação e intersubjetificação. No primeiro processo, o emissor desenvolve significados 

para lexemas que externalizam suas perspectivas e atitudes restritas pelo ambiente 

comunicativo do evento de enunciação, e não pelas características do “mundo externo” ao 

evento. No segundo processo, há ocorrência de expressão subjetiva do emissor voltada ao 

interlocutor, intencionando atingi-lo de alguma forma, seja pela busca de adesão ou de 

convencimento, como notamos no uso das expressões estativas modalizadoras e dos 

marcadores discursivos.  

          A partir dos postulados de Hopper (1991), sobre as etapas da gramaticalização, 

identificamos neste estudo os princípios das camadas e da divergência. Em relação ao 

primeiro princípio, detectamos que as expressões espera aí e espera lá, embora apresentem 

formas distintas, podem desempenhar funções correspondentes, como marcadores contra-

argumentativos, interjetivos, entre outras. No que se refere ao princípio da divergência, 

observamos que cada uma das formas mencionadas desempenha funções diferentes, aplicadas 

ao domínio bio-psíquico-social, a estágio intermediário de transferência de domínio, no caso 

de espera aí, ou ao nível discursivo-pragmático. 

          Entendemos que a expressão espera aí fornece base para outras formações analógicas 

como espera lá: a categoria  locativo que pode ser usada para compor unidade com espera se 

expande em analogia com o item original aí. Conforme exposto neste trabalho, a expressão 

nova, assim como a mais primária, passam a se referir a domínios discursivos mais abstratos, 

que descrevem contra-argumentação, interjeição, marcação de turno, entre outros. 

           A seguir, apresentamos o ponto de partida para pesquisas futuras, no intuito de dar 

seguimento aos resultados obtidos com esta dissertação. Até o momento de finalização da 
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coleta de dados do corpus, não encontramos, por exemplo, a forma peraê, usualmente 

observada nas falas informais, nas interações de ambientes virtuais e inclusive, em títulos de 

canções de conhecidas bandas nacionais, como Peraê da Banda Beijo e Ei Peraê do grupo 

Detonautas. Tendo em vista que o acervo da revista Veja é atualizado a cada nova edição 

publicada, pretendemos dar continuidade à pesquisa, no intuito de investigar os padrões de 

uso da forma supracitada. Acreditamos, hipoteticamente, que uma das motivações para o uso 

de peraê, entre outras possíveis, seja o intuito de imprimir maior sonoridade à expressão, seja 

pela distância entre os interlocutores, seja para fins enfáticos ou estilísticos. Objetivamos 

testar a hipótese de que essa forma se encaixa à sequência de transformações morfofonêmicas 

no cline de gramaticalidade de espera aí: espera aí > pera aí > peraí > peraê, ocorrendo, na 

última alteração, assimilação progressiva entre os fonemas /a/ e /i/, passando este último a /e/. 

Intencionamos não só ampliar o corpus aqui apresentado por meio do acervo da revista Veja, 

como também contemplar outras fontes de dados para dar conta de um projeto mais 

abrangente. 

         A partir deste estudo das expressões espera aí e espera lá, pretendemos investigar, nos 

termos de Traugott (2007a), outras microconstruções de comportamento semelhante, além das 

meso e macroconstruções em que podem estar inseridas. Tendo em vista que as 

macroconstruções são um pareamento de forma e significado definidos pela estrutura e 

função, intencionamos testar a hipótese de que haja uma macroconstrução [X estativo + Loc], 

em que X é um termo estativo, verbal ou nominal, e Loc pode ser representado pelos locativos 

aí ou lá. Empregamos o termo estativo para designar inatismo ou tendência ao inatismo, isto 

é, o termo está vinculado à permanência de estado, à cessação/interrupção de atividade, ou 

ainda à redução de determinada ação.  Em princípio, acreditamos haver duas mesoconstruções 

pertencentes à macroconstrução referida, ou seja, dois conjuntos de construções específicas de 

comportamento semelhante. A primeira é (Vestativo + Loc), em que estariam inseridas espera 

aí, espera lá, aguenta aí, aguenta lá, para aí, desacelera aí, segura (a onda) aí, se segura aí 

etc. A segunda mesoconstrução é (N estativo + Loc), em que N é resquício de combinações do 

tipo (tenha) calma aí!, (tenha) calma lá!, (fique) quieto aí!, (seja/esteja) devagar aí! 

Pretendemos também investigar a microconstrução alto lá, cuja etimologia suscita discussão 

sobre a inserção em mesoconstruções. Iniciando pesquisa piloto desses estudos, obtivemos 

alguns exemplos, retirados de site de busca na internet, que se encontram no Anexo D. 
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ANEXO A- Corpus espera aí 

 
Quadro 2 - Corpus referente à expressão espera aí 

Fragmentos dos textos / Ano de publicação Classificação 

em níveis de 

gramaticalida-

de 

Função              

discursiva 

  Gênero 

  textual 

Sequênca 

tipológica 

                                                    ESPERA AÍ / PERA AÍ / PERAÍ / ESPERE AÍ 

                                                                      ARRANJOS LEXICAIS 

      Expedito – Oi 

      Luiz Antônio – Expedito? 

      Expedito – Oi  

      Luiz Antônio – Em dez minutos, eu tô 

chegando aí na frente do aeroporto. Me 

espera aí na frente, tá?  

      (...)  

      Expedito –Tô te esperando aqui.  

      Luiz Antônio – Tá bom 

 
Ano: 2006 

       Lexical     Verbo 

(indicador da 

ação de 

aguardar)  +  

  Locativo 

(indicador do 

lugar em que 

se encontra o 

interlocutor) 

Reportagem 

(transcrição 

de 

telefonema) 

Injunção 

      A carta de renúncia chegou ao Senado 

dentro da pasta do advogado Moura Rocha. 

Pouco depois das 8 da manhã, quando ainda 

se preparava para sair de casa, Rocha 

recebeu um telefonema de Collor. “Espere aí, 

que um funcionário vai lhe levar uma carta”, 

avisou o presidente. 

 

 

Ano: 1993 

       Lexical     Verbo 

(indicador da 

ação de 

aguardar) +  

   Locativo 

(indicador do 

lugar em que 

se encontra o 

interlocutor) 

Reportagem 

(relato de 

telefonema) 

Injunção 

                                                                     ARRANJOS HÍBRIDOS 

      Rosimeire – Eu queria saber que lugares 

ele anda frequentando nos últimos dois dias. 
Marcelo – Espera aí... Ele está nos Jardins, 

em São Paulo. Olha só, ele foi no Kabuki, um 

restaurante. Ah, também foi no America 

(lanchonete) da Alameda Santos, sabe onde 

é? Na Risotteria Alessandro Segato... Ah, e no 

Gero do Shopping Iguatemi. Pagou o almoço 

no Gero faz duas horas. Se bobear, ainda está 

no shopping. 

 

Ano: 2009 

     Híbrido  

    

 Introdutor de 

suspensão 
temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

outra 

manifestação 

aconteça 

Reportagem 

(transcrição 
de 

telefonema) 

Injunção 

     Na manhã de segunda-feira da semana 

passada, dois delegados da Polícia Federal 
bateram à sua porta. Nahas não abriu. 

“Espera aí, calma, vou falar com meu 

advogado”, disse o empresário.  

 

 

 

 

Ano: 1989 

      Híbrido  

 

Introdutor de 

suspensão 
temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

outra 

manifestação 

aconteça 

Reportagem 

(relato de 
fala) 

Injunção 

      “A gente faz o serviço com eles e depois a 

gente completa, quando o homem chegar”, 

disse um dos interlocutores a certa altura. 

“Pode ficar tranquilo, que vamos usar o 

silenciador. Ah, espera aí, que o chefe está 

       Híbrido  

 

Introdutor de 

suspensão 

temporária  do 

discurso, em 

determinado 

Reportagem 

(relato de 

telefonema) 

Injunção 
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chegando.” 

 

 

 

Ano: 1982 

ponto, até que 

outra 

manifestação 

aconteça 

    -Folha, ombudsman, boa tarde. 

    -É o senhor mesmo? 

    -Sim, quem fala? 

    - Pera aí, meu avô vai falar – ouve-se o 

ruído do telefone sendo depositado sobre um 

móvel. 

    - Alô, Seu Caio, aqui e o Afonso. Moro no 
Km 24 da estrada de Cotia, sustento dez netos 

sem pai nem mãe, e tem um homem aí fora 

querendo me despejar... 

 

Ano: 1991 

      Híbrido 

 

Introdutor de 

suspensão 

temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

outra 
manifestação 

aconteça 

Reportagem 

(transcrição 

de 

telefonema) 

Injunção 

    (continuação do fragmento anterior) 

     - Como assim? O senhor me ligou pra 

isso? Ele tem algum papel na mão? 

     - Pera aí que eu vou ver – novo ruído do 

telefone sendo colocado no móvel. 

    – Não, seu Caio, ele não tem papel nenhum 

na mão. 

    -Então, o senhor não sai! 
    - Muito obrigado, seu Caio. Até logo. 

Ano: 1991 

     Híbrido 

 

 

 

Introdutor de 

suspensão 

temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

outra 

manifestação 
aconteça 

Reportagem 

(transcrição 

de 

telefonema) 

Injunção 

      "(...) Liguei para o diretor de redação de 

IstoÉ, Hélio Campos Mello, para perguntar: 

'Você tem certeza de que a capa de VEJA 

falava em 1 milhão?'. Sempre com o telefone 

na mão, ele disse que ia verificar na mesma 

hora: 'Peraí... Estou vendo aqui a foto da 

capa. Está meio escura... Não consigo ler 

tudo... Mas dá para ler a palavra dó-la-res'. 

Assim se produziu e publicou uma fraude em 

forma de reportagem". 
 

Ano: 2004  

     Híbrido 

 

Introdutor de 

suspensão 

temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

outra 

manifestação 

aconteça 

Reportagem 

(relato de 

telefonema) 

Injunção  

     As siglas partidárias nunca significaram 

muita coisa no Brasil, mas pelo menos 

ajudavam você a saber com quem estava 

falando. Se alguém dissesse, por exemplo, 

“sou PTB”, você teria uma ideia, mesmo 

imprecisa, se não de caráter, de convicções e 

de intenções. A mesma coisa se alguém se 

declarasse da UDN. E se alguém, chamado a 

se decidir politicamente, não soubesse 

responder ou quisesse tempo para pensar, em 

vez de dizer “Peraí”, diria “PSD” o que já 
era uma definição. 

 

Ano: 1986 

      Híbrido 

 

Introdutor de 

suspensão 

temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

outra 

manifestação 

aconteça 

Artigo de 

opinião 

Injunção  

     “Eu trouxe aqui um resumo do que quero 

dizer”, apressou-se Cauby Peixoto, tirando 

do bolso do casaco de couro umas folhas de 

papel amassado. “Aos senhores críticos da 

arte de cantar, da qual modestamente faço 

parte, venho mostrar este trabalho que chamo 

      Híbrido 

 

 Introdutor de 

suspensão 

temporária  do 

discurso, em 

determinado 

ponto, até que 

Reportagem Injunção  
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meu grito de vitória. Acredito que... Peraí, 

deixa ver pra onde vai.” Vira e desvira as 

páginas, suspende para a testa os óculos 

escuros e, atrapalhações à parte, nem mesmo 

assim é possível adivinhar-lhe a idade. 

 

Ano: 1979 

outra 

manifestação 

aconteça  

 

                                                             ARRANJOS GRAMATICAIS 

                                                      Marcador de contra-argumentação 

       - Olha. Aí vem um mendigo. Vamos dar 
pra ele. 

      - Ei, amigo! Olha uma esmola. 

      - Que Deus lhe pague... onde é que está? 

     - Aqui  no chão. Uma nota de mil. 

     - Mil? Bom, não é muito mas sempre 

ajuda. Deus lhe pague. 

   Silêncio 

    - Você não vai pegar o dinheiro? 

    - Ah, é pra me abaixar e pegar? 

    - Exatamente. 

    - Mas espera aí. Isso não é esmola. É 
trabalho. 

   - Mas os mil cruzeiros são seus. 

   - Meus não. Por enquanto não são de 

ninguém.  Se o senhor se abaixar, pegar do 

chão e me der, aí é esmola. 

 

Ano: 1986 

     Gramatical Marcador 
discursivo  

contra-

argumentativo 

   Crônica 
 

Argumen- 
tação 

 

        - A notícia será de que não houve 

pressão alguma? Neres de pitibiriba? 

       - Exatamente 

       - E a colaboração da CIA? 

      - Não conhecemos nenhuma CIA. 
      - Espera aí, batuta. Vocês esperam que 

todos acreditem que a CIA sabia que os 

aviões líbios estavam carregados de armas 

para Nicarágua e iam pousar no Brasil e 

mesmo assim não avisaram ninguém aqui? 

Essa não, violão. 

 

Ano: 1983 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

   Crônica 

 

Argumen- 

tação 

 

       VEJA – Diante de tantas frentes, qual 

seria o caminho para eliminação da censura? 

       BONI – Não, espera aí, o caso, não é 

acabar com a censura. Eu acho que a 

televisão, como veículo de massa, deve ser 
controlada de alguma forma. O mecanismo 

de vigilância, como eu já disse, é que ainda 

não se encontrou no Brasil. 

 

Ano: 1976 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

 Entrevista Argumen- 

tação 

 

        VEJA – Você vai para o estrangeiro 

fazer shows, na Europa, por exemplo? 

       JUCA – Olha, um dos primeiros países 

para onde eu vou é Portugal. Em Portugal é 

onde tenho meu maior público jovem, vivem 

me escrevendo, pedindo que eu volte.(...) 

Apesar de a horrorosa PIDE ter me algemado 
e preso na rua, e me feito sentir medo 

   Gramatical  Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

 Entrevista Argumen- 

tação 
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concreto pela primeira vez na minha vida. 

     VEJA – Foi a homenagem que o regime 

português prestou a você? A comenda da 

PIDE que lhe deram? 

     JUCA – (...) (a comenda francesa) mexeu 

com a minha vaidade, a portuguesa com as 

minhas entranhas, portanto, em termos 

humanos foi mais importante. Mas espera aí: 

eu não vou deixar o Brasil não, nunca. Tem 

gente aí querendo faturar dividendos políticos 

da minha frase na TV, como já tiraram lucro 
comercial e venderam revistas dizendo coisas 

que eu nunca disse (...). 

 

Ano: 1972 

        Israel Pinheiro, de Minas Gerais, 

chegou dizendo que não falava porque é 

mudo e, na saída, recuperou-se numa rápida 

conversa com os jornalistas. 

        - Governador, a escolha de Rondon 

Pacheco significa renovação política no 

Estado? 

        - Espera aí. Em Minas, velho é quem tem 

mais dez anos que a gente. 
 

Ano: 1970 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

Reportagem Argumen- 

tação 

 

(Figura de um senhor com o dedo indicador 

apontado) 

Enquanto isso na Nuclebrás... 

Peraí, rapaz, você está exagerando! Ladrão é 

só até 10.000 cruzeiros! 

 

Ano: 1978 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

 

   Charge Argumen- 

tação 

 

      Veja - Na autobiografia, o senhor dá a 

entender que o órgão sexual de Mick Jagger é 

decepcionante. É fato? 

      Keith Richards - Espere ai. Nunca vi nem 
quero ver o pênis de Mick. Muito menos dou 

crédito a essa história de que ele teria feito 

tratamentos eróticos para aumentar o 

tamanho do seu instrumento. O que acontece 

é que fiz uma piada comum em camarins de 

bandas de rock. Você chega para um amigo e 

diz: "Ah, o pequenino Mick, com suas 

coisinhas pequeninas". Foi só isso. Não 

apronto com Mick, por que ele não gosta. 

Mas convenhamos que ele é material de 

primeira para piadas. 

 
Ano: 2010 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

 Entrevista 

(traduzida) 
 

Argumen- 

tação 

 

 
 

 

      Veja – O que o senhor acha dessa nova 

fornada de autores de best-sellers, como 

Michael Crichton e Tom Clancy, escritores 

que pesquisam intensamente certos temas 

antes de escrever sobre eles?  

     Sheldon - Espere aí.  Eu também pesquiso 

muito antes de escrever. Todos os 

restaurantes, hotéis, hospitais ou cidades que 

descrevo nos meus livros são exatamente 

    Gramatical 

     

Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

 Entrevista 

(traduzida) 

 

Argumen- 

tação 
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como estão nas páginas. (...) Minha diferença 

com os autores que você citou é que sou eu 

mesmo quem pesquiso. (...) Pelo jeito você 

nunca leu um livro meu. Acho que você devia 

ler. 

 

Ano: 1997 

     - (...) O que você achou das últimas 

eleições? 

     - Maldade o que fizeram com o PMDB! 

Brasileiro não tem jeito mesmo. 

     - Mas espere aí. Os brasileiros votaram 
maciçamente no PMDB. Ele venceu em todo 

o Brasil. 

     - Exato. Logo no Brasil. Se tivesse vencido 

em toda a Suécia. Em todo o Luxemburgo. 

Mas logo no Brasil? Maldade... 

 

Ano: 1986 

 

    Gramatical 

Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

  Crônica Argumen- 

tação 

 

 

                                                          Marcador interjetivo 

      "Parece até que eu e a Daniella somos 
irmãs. É como se não existisse uma diferença 

entre as nossas gerações. (...) Por outro lado, 

por ser tão amiga da Dani, fica mais difícil 

na hora de estabelecer limites. Em alguns 

momentos, eu tenho de dizer para ela: 

'Espera aí, eu sou sua mãe'." 

 

Ano: 2006 

    Gramatical Marcador 
discursivo  

interjetivo 

Entrevista Argumen- 
tação 

 

 

     Surpreendeu-me a informação de que a 

popularidade do presidente continua intacta. 

Espera aí! É chamar o povo brasileiro de 

masoquista. As próprias cartas que vão para 
a revista mostram a indignação de seu 

eleitorado! 

 

Ano: 2005 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Carta de 

leitor 

Argumen- 

tação 

 

 

      Não tem nada mais irritante do que 

aquela pessoa que encontra um conhecido na 

fila do cinema e dá um jeito de entrar com 

ele. Você ficou horas esperando pra guardar 

aquele lugar e uma pessoa que surgiu do 

nada passa na sua frente sem nenhum mérito 

específico, apenas por ser enturmadinha. O 

sangue sobe à cabeça e o bate-boca é 

inevitável: 
           – Espera aí, você passou na minha 

frente...  

           – É que eu sou amigo dele.  

           – E daí se você é amigo dele!?  

 

Ano: 2003 

    Gramatical 

 

 

 

 

 

Marcador 

discursivo 

interjetivo 

  Crônica Argumen- 

tação 

 

    (continuação do fragmento anterior)  

Outro caso típico é aquele velho que não é 

nem tão velho assim e resolve passar na 

frente de todos em fila de banco alegando ter 

mais de 60. Eu já ouvi essa discussão:  

         – Espera aí, o senhor não tem mais de 
60!  

   Gramatical 

 

Marcador 

discursivo de 

interjetivo 

Crônica Argumen- 

tação 
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         – Tenho 61!  

         – Mentira!  

 

Ano: 2003 

       Mendigo – Moça, dá uma esmolinha pro 

mendigo sem braços. 

      Moça - Espera aí. Ontem eu vi você 

pedindo esmola aqui. Você tinha braços e 

dizia que era cego. 

      Mendigo – Pois é. Hoje de manhã a 

minha vista voltou. O choque foi tão grande 

que os meus braços caíram.  

 
Ano: 1996 

     Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

  Crônica   Narração e 

descrição 

         Mandrake – É. Trabalhador, aqui, o que 

é que faz? 

       Trabalhador – Bom, eu acordo lá no 

subúrbio de madrugada, pego o trem pelo 

lado de fora e ... 

       Mandrake – Espera aí. Pelo lado de 
fora? 

         Trabalhador - É que, quando passa na 

minha parada, o lado de dentro já tá cheio 

 

Ano: 1994  

    Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo  

   Crônica   Argumen- 

tação 

 

       Psiquiatra – Por acaso já achou que 

seria bom nomear um operário despreparado 

para ministro do Trabalho com a lógica 

irrefutável de que para o Trabalho, o bom é 

um trabalhador? 

       Pedro – Espera aí, doutor! Está me 

estranhando? Claro que não! 
           (...) 

       Psiquiatra – Olha, eu não quero me 

precipitar, mas eu tenho a impressão de que o 

senhor passou. 

 

Ano: 1992 

     Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

   Crônica   Argumen- 

tação 

 

         - Garçom! 

         - O que é que o cavalheiro deseja 

agora? 

         - E você ainda pergunta? É o cúmulo! 

O serviço deste restaurante está ficando cada 

vez pior! (...) Eu quero a conta, é claro! 

        - Espera aí. O senhor já pagou a mesma 
despesa duas vezes! 

        - Não seja insolente. Não interessa se eu 

já paguei ou não! Eu pedi a conta e pronto! 

 

Ano: 1992 

     Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

   Crônica   Argumen- 

tação 

 

      Recorde-se as semanas que antecederam 

a posse do presidente Collor. Era mais do que 

evidente que um pacote se formava no ar. 

Quase sentíamos sua presença física, quase 

ouvíamos seu barulho, num nervosismo que 

empurrou a inflação a 80%. Não houve voz, 

no entanto, que se levantasse para dizer: 
“Espera aí, pacote não.” 

Pacotes eram nosso barato porque 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Artigo de  

opinião 

Argumen- 

tação 
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achávamos que eles existiam para nos salvar. 

 

Ano: 1992 

            - Lembra 1987 

- 1987... 1987... 

- Pô, cara. 1987. Não dá pra 

esquecer. 

- Foi bom ou ruim? 

- Você está brincando? 

- Me dá uma dica, pô. 

- Puxa pela memória, vai. 

- Deixa ver. 1987, 1987... 
- Não faz tanto tempo assim. 

- Espera aí! Não foi aquele ano... 

- Sim? Sim? 

- Matei. 

- Fala. 

- Como é que eu podia ter esquecido? 

- Diz. 

- Foi o ano em que deu maconha em 

lata na praia. 

- Isso! 

- Pô. Grande ano. 

- Grande ano! 
 

Ano: 1988 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

 Crônica 

 

Argumen- 

tação 

 

        - Mando eu – disse o presidencialista. 

        - Por que você? 

        - Sei lá, me pareceu uma boa ideia. 

        - Mandamos nós – disse o 

parlamentarista para o presidencialista – e os 

outros obedecem. 

       - Espera aí – protestou o militar – os 

outros aqui sou eu. 

       - A dedução é sua. 

 
Ano: 1987 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

 Crônica 

 

Argumen- 

tação 

 

            (Figura de um senhor )                                           

- Espera aí, colarinho branco, eu? 

 

Ano: 1985 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

  Charge Argumen- 

tação 

 

       – Isso tudo só prova uma coisa... 

       - O SNI apóia as diretas! 

       - Não. Acho que você não pegou bem o ... 

      - Hein? 

      - Espera aí. 

      - Calma. 

      (Tumulto.) 

      - Parem ou eu acabo com a reunião! 

      - Maluf... 
     - Desculpe, presidente. 

 

Ano: 1984 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

 Crônica 

 

Argumen- 

tação 

 

       O que pouca gente sabe é que o Delfim 

chegou a ser despedido. O Aureliano 

aproveitou que o César Cals ia a Cleveland 

visitar o Figueiredo, depois da operação, e 

chamou-o para uma conversa. 

     - Quero te pedir um favor, César. 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Crônica 

 

Argumen- 

tação 
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     - Sou todo ouvido. 

     - Sonda o João... 

     - Espera aí. Falar em sonda em casa de 

recém-operado... 

      - Pergunta para o João se ele me autoriza 

a despedir o Delfim. 

 

Ano: 1983 

(Há um quadrinho para cada ano citado, 

ideia de saída e, posteriormente, entrada de 

túnel): 

1970 (tudo escuro) - É, rapaz, não tem saída 
mesmo. 

1972 (tudo escuro) - Há oito anos que 

procuramos em vão... 

1974 (tudo escuro) - Eu paro. Eu me rendo. 

Eu desisto! 

1975 (Surge um ponto de luz) – Ei! Espera aí! 

Olha lá! 

1976 (a luz se aproxima) – Milagre! A luz no 

fim do túnel! 

1977 – (luz mais próxima) Mais depressa! 

Acelera! 

1978 – (chegam até a saída) Deus do céu, 
estamos saido! 

1980 – (claridade total) Livres! livres de 

novo! 

1981 – (surge um ponto escuro) Eu 

recrudesço! 

         - !!!???!!! 

1982 – (entrada escura se aproxima)?!... 

1983 – (entrada escura mais próxima) Ah, 

não! Outro túnel! 

1984 (escuridão total) 

 
Ano: 1981 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Charge Injunção 

      Tive a calma de reler todos os jornais e 

revistas, cronistas e reportagens. Ninguém 

escapou. Não houve uma cabeça que 

dissesse: “Pera aí, tá demais!” Uma 

patriotada, uma exacerbação, só 

compreensível por uma esquizofrenia coletiva 

da qual, et pour cause, não escaparam 

psicólogos, sociológos e psicanalistas. E no 

entanto todos esses intelectuais que escreviam 

sobre o esporte ao mesmo tempo 

esculhambavam a outra patriotada sangrenta 

das Malvinas, sem perceber que era a mesma 
coisa. 

 

Ano: 1982 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Artigo de 

opinião 

Argumen- 

tação 

 

      “Não aceitamos ninguém da zona norte 

(...). Não aceitamos bicha (...). Não aceitamos 

garotos metidos a hippie (...). Não aceitamos 

ninguém abaixo de nove anos (...). Não 

aceitamos ninguém acima de nove anos (...). 

Não aceitamos garotos que estudam 

instrumentos musicais (...). Não aceitamos 

garotos com óculos (...).Não aceitamos caras 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

  Crônica Argumen- 

tação 
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que não topam nossas brincadeiras (...)”. 

“Poxa, pera aí”, eu disse, “assim todo mundo 

que se candidatar vai levar bola preta”. “É”, 

disse o Cuca, “gente paca”. “E quantos 

sócios o clube tem?” “Bem, até agora, eu e o 

Rola, que fundamos. O resto do pessoal não 

se enquadrou mesmo.” 

 

Ano: 1972 

      Quando abro o Google e procuro o que 

procuro, no mundo inteiro ou aqui na 

esquina, fico besta com os robôs que sabem 
tudo, encontram tudo, traduzem tudo. 

Traduzem, ah! Peraí, já vivi muito disso. Não 

vão tirar de mim uma atividade da qual ainda 

posso precisar num amanhã qualquer, ou 

mesmo amanhã de manhã. 

 

Ano: 2009 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

   Crônica Argumen- 

tação 

 

      Realmente o povo brasileiro não aguenta 

mais esse mesmo discurso do governo. A cada 

novo pacote é a mesma coisa. “Temos de 

tomar medidas duras que vão aumentar o 

desemprego e a recessão, mas logo as coisas 

vão melhorar.” Peraí, né? Eu ouvi isso no 
pacote de 51 medidas, ouvi isso naquele 

pacote que tirou dinheiro dos aposentados e 

agora ouço isso nesse novo pacote. 

Antigamente, o brasileiro com inflação e 

emprego não conseguia programar seu 

salário até o fim do mês. Hoje, sem inflação e 

sem emprego, já consegue se programar. 

Ficou até mais fácil. Não tem salário mesmo. 

 

Ano: 1999 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

Carta de    

leitor 

Argumen- 

tação 

 

      (...) os apresentadores Leila Cordeiro, 37 

anos, e Eliakim Araújo, 52, (...) foram levados 
ao ar em plena picuinha doméstica. A falha 

foi técnica: colocaram para rodar a primeira 

versão do jornal, gravada quinze minutos 

antes, quando Leila respondeu com um 

“Peraí, Eliakim, não dá, você fica 

reclamando...”, a uma sugestão do parceiro 

sobre a sua entonação. 

 

Ano: 1993 

    Gramatical Marcador 

discursivo 
interjetivo 

Reportagem Argumen- 

tação 
 

         - (...) Há dez anos o Fru não ganha um 

campeonato. Esse ano, se passar pelo Fra, o 

Fru tá feito, o caneco na mão. Tô com 100 

000 na agulha. 
       - Pra quê? 

       - Pra você amolecer. 

       -Peraí, Maneta Boa Pinta, não tô te 

entendendo bem. Quer dizer, eu, o maior 

goleiro da história do futebol brasileiro, de 

quem a crítica especializada, além da 

“técnica sem par” elogia a “elegância sem 

igual” – estou citando -, vou liquidar minha 

carreira assim, por 100 000?Que é que há? 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Crônica Argumen- 

tação 
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Vai subornar os teus tiras, Maneta. 

 

Ano: 1979 

      Na semana passada, Lula mal parou em 

casa. Sobrou, porém, um reduzido espaço 

para um único, fugidio instante de riso. Na 

saída da reunião da DRT, acossado pelos 

repórteres, Lula atravessou a sala direto em 

direção ao banheiro. “Pera aí”, berrou ele, 

abrindo caminho. “Eu não uso calça 

plástica.”  

 
Ano: 1978 

    Gramatical

  

Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Reportagem Argumen- 

tação 

 

     Veja – Qual a sua opinião sobre os 

remédios para emagrecer? 

    James – Não resolvem. Nossa mente é 

programada para não morrermos de fome, 

não para combatermos a obesidade. Quando 

estamos acima do peso e tentamos emagrecer, 

ela diz: "Espere aí, estou gostando desses 10 

quilos extras de gordura". Já, ao emagrecer 

rápido, a mente recebe um sinal como se a 

pessoa estivesse literalmente morrendo de 

fome. Por isso, sempre repito: é mais 

importante prevenir o problema que deixar 
chegar a esse ponto. 

 

Ano: 2002 

  Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Entrevista 

(traduzida) 

 

Argumen- 

tação 

 

 

       (...). Camargo continua e explica: “Nós 

gostaríamos de trocar autopeças com os 

outros países sul-americanos, caso a 

indústria de autopeças nacional não nos 

possa atender”. Macedo Soares: “Está certo, 

Camargo. Eu já falei disso com o Presidente, 

o problema está sendo estudado e o Govêrno 

não vai abandonar a indústria 

automobilística”. Costa e Silva assiste ao 
diálogo e completa, rindo: “Espere aí, 

Macedo. Vai com calma, senão êles vão 

querer tomar conta do Govêrno.” Todos 

riem.  

 

Ano: 1969 

   Gramatical Marcador 

discursivo  

interjetivo 

Reportagem Argumen- 

tação 

 

                                                 Marcador de encadeamento lógico 
       Dois torcedores do mesmo time se 

encontram antes do jogo. 
       - Que ganhe o nosso time 

       - com um gol com a mão 

       - Feito em impedimento 

       - Aos cinquenta do segundo tempo. 

        - Com alguém sentado no goleiro. 

        -Aí, não sei não... 

         - Alguém sentado na cabeça do goleiro! 

E outros dois segurando as pernas. 

        - Espera um pouquinho... 

         - O time deles com oito e nós com doze. 

        - Como, com doze? 
        - Entrou um clandestino. 

        - Mas o juiz da federação deixou? 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 
encadeamento 

lógico 

  Crônica 

 

Argumen- 

tação  
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         - Não queria deixar. Aí pintou dinheiro. 

        - Mas espera aí. Se entra um entra 

mais... 

        - Está bem. O time deles com oito e nós 

com catorze 

 

Ano: 1989 

      Conversavam, na roda, sobre o lugar 

ideal para se viver, e alguém disse que tinha 

um plano. (...)  

Já outro na roda disse que (...) sairia do país. 

Procuraria o lugar mais civilizado que 
pudesse encontrar. Um lugar onde os serviços 

públicos funcionassem, onde não houvesse 

corrupção, onde... 

- Mas espera aí – disse alguém. – Isso é o 

ideal de todo mundo. 

 

Ano: 1988 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 

encadeamento 

lógico 

Crônica  Argumen- 

tação  

 

 

      Você está jantando (...) no famoso 

restaurante Ragoumárioantnino’s. (...) Você 

se sente bem, pensa que na Idade Média nem 

um príncipe tinha serviço semelhante. (...) E, 

além do mais, na Idade Média, os príncipes 

corriam sempre o risco de serem 
envenenados. Tanto que tinham provadores. 

Hoje não é preciso. Espera aí; por que não é 

preciso? Você sabe quanto ganha um garçom, 

mesmo num restaurante de luxo? Você sabe 

quanto ganha um maitre? E um cozinheiro? 

(...) Você não acha que, tudo somado, cada 

cliente deveria ter seu provador? 

 

Ano: 1977 

     Gramatical Marcador 

discursivo de 

encadeamento 

lógico 

  Crônica Argumen- 

tação  

 

 

      (...) a língua é a mais complexa, a mais 

milagrosa, a mais estranha, a mais 

gigantesca e variada invenção humana. Nada 
menos sujeito a tutelas autoritárias. Agora, 

mais uma vez, vê-se um cidadão, "eleito pelo 

povo", propor LEI proibindo o uso de 

palavras estrangeiras em nossos escritos. 

Pera aí: está na sua proposta de governo que 

ele teria autoridade para interferir no que eu 

falo, escrevo ou pinto em minha tabuleta? Ele 

sabe, literalmente, do que está falando? 

Quanta idioletice! 

 

Ano: 2007 

     Gramatical Marcador 

discursivo de 

encadeamento 
lógico 

Artigo de 

opinião 

Argumen- 

tação  

 
 

      Você está belamente instalado no seu 

maravilhoso apartamento com vista para o 
mar, vidros fumê, esquadrias de alumínio, 

etcétera e tal, quando sente um vago cheiro 

de carne assada. Carne Assada! Há quanto 

tempo você não sente esse cheiro familiar de 

carne assada, doméstica e maternal. 

Doméstica e maternal num apartamento de 

tal luxo? Pera aí, a cozinha é muito distante. 

O cheiro é muito forte. Tem alguma coisa 

queimando aí. Tem alguém queimando aí. 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 
encadeamento 

lógico 

  Crônica Argumen- 

tação  
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Ano: 1977 

         FACTÓIDE? QUÉ QUÉ ISSO?  

(...). O Houaiss, espantosamente, não traz 

esse substantivo, já incorporado pelo Aurélio.  

Factóide – Substantivo. Brasileirismo. Gíria.    

"Fato, verdadeiro ou não, divulgado com 

sensacionalismo, no propósito deliberado de 

gerar impacto diante da opinião pública e 

influenciá-la."  

Peraí, com a omissão da palavra num 

dicionário e outro dizendo que a palavra é 
brasileira e gíria, a moçada vai até acreditar 

que factóide é uma invenção de César Maia, 

como ele próprio acredita e apregoa. 

Porém...    

A palavra factóide vem do inglês, 

incorporada ao léxico inglês pelo 

t.r.h.d.o.t.i.l. desde 1983. Segundo o 

t.r.h.d.o.t.i.l., factóide é "algo fictício ou não 

provado, mas apresentado como fato, para 

efeito de propaganda, e incorporado por 

insistente repetição".    

 
Ano: 2007 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 

encadeamento 

lógico 

   Crônica Argumen- 

tação  

 

       A National fez questão de trazer até aqui 

o “big boss” da televisão no Brasil para falar 

sobre a linha de televisores National. (...) 

Primeiro, o compacto colorido de 18 

polegadas. Tem cinescópio “in line” que dá 

uma imagem mais nítida e rica em detalhes 

(...). O National 20 polegadas conserva todas 

as cores naturais sem distorções (...). O 

desenho do National 20 polegadas é moderno 

e elegante (...). O televisor que muda de canal 

com o calor da ponta dos dedos (...) 
Walter Clark: - Bom, peraí, que é que estou 

fazendo neste anúncio.  

Você já vai falar. 

 

Ano: 1979 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 

encadeamento 

lógico 

Propaganda Argumen- 

tação  

 

                                                    Marcador de redirecionamento de tópico  
      - Se pudesse voltar no tempo, o senhor 

denunciaria Palocci novamente? 

      - De jeito nenhum. Falar a verdade só me 
trouxe problemas. Eu queria dizer aos 

cidadãos de bem que, no Brasil, não vale a 

pena contar a verdade. Se alguém quer 

revelar o que sabe a respeito de um político, 

arrume antes um jeito de se mandar do país. 

Senão, é melhor cavar um buraco de sete 

palmos antes de falar. Espera aí, não vai ter 

interferência do Palocci nesta entrevista, vai? 

 

Ano: 2006 

    Gramatical 

     

Marcador 

discursivo 

redirecionador 
de tópico 

Entrevista Argumen- 

tação  

 

       Muito bem. Você topou a parada. Já está 

se vendo dentro do Fiat Spazio, o mais novo e 
sofisticado lançamento do ano. Está até 

treinando um “muito-obrigado-francamente-

     Gramatical Marcador 

discursivo 
redirecionador 

de tópico 

Propaganda  Injunção 
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não-esperava”. Isso sem falar no prestígio 

que você vai ter no seu trabalho na capa do 

Anuário Brasileiro de Propaganda, 

justamente agora que ele faz 15 anos de 

existência. 

Mas, espera aí. Dê uma olhada com cuidado 

no regulamento do Concurso e veja como 

você tem que proceder. Boa sorte. 

 

Ano: 1983 

     Falei numas 700 universidades, em sete 

anos, e vivi cercado de jovens. Eles me 
recebiam de braços abertos, muitas vezes 

sujos, descalços. Era repugnante para mim, 

mas eles eram tão carinhosos, que eu não 

podia dizer: “Espera aí, e seus cabelos? Suas 

roupas? Fui forçado a ver que não é a 

aparência que conta, mas o idealismo. 

 

Ano: 1979 

    Gramatical Marcador 

discursivo  
redirecionador 

de tópico 

Entrevista Argumen- 

tação  
 

                                                                Marcador de retificação 

      Solidário, como sempre, com todos vocês 

(yous) fiéis – e até um ou outro infiel – 

leitores, despede-se demais, de mais um ano, 

já cheio de saudade deste que passou (espera 

aí, Millôr, ainda não passou, ainda tem muito 

pela frente. E por trás, ora essa!). 

 

Ano: 2008 

   Gramatical   Marcador 

discursivo          

retificador 

Mensagem 

a leitores da 

revista 

Argumen- 

tação  

 

     - Instalamos um marechal no poder e... 

      - Espera aí. Não existem mais marechais. 

      - Bom. Isso a gente vê depois. Instalamos 

um militar na Presidência com o 
compromisso de sanar as finanças, cassar os 

direitos políticos de todos que nos trouxerem 

a esta situação lamentável, reprimir a 

subversão, controlar os sindicatos, censurar a 

imprensa... 

      - Espere. Esse programa está me 

lembrando alguma coisa... Você tem certeza 

de que não está lendo o papel errado?  

 

Ano: 1988 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

retificador 

Crônica 

 

Argumen- 

tação  

 

     O cometa foi uma decepção. (...) 

Esperavam uma apoteose celeste e só o que 

conseguiram foi uma dor de cabeça de tanto 
apertar o olho para enxergar o... 

     - Está lá. Está lá! 

     - É ele! 

     - Que beleza ! 

     - Como anda rápido! 

     - E como pisca! 

     - Espera aí... É avião. 

 

Ano: 1986 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

retificador 

Crônica 

 

Argumen- 

tação  

 

      - (...) Bastava mostrar o Crachá, sem 

precisar dizer nada, para que a pedra se 

movesse e desse entrada à gruta. 
     - Onde estavam... 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

retificador 

   Crônica 

 

Argumen- 

tação  
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     - As esmeraldas. E todos os outros 

tesouros de Abi-Lalá e os vinte ladrões. 

     - Espera aí. Você disse quarenta 

 

Ano: 1985 

      O Maluf está convencido de que tem os 

números necessários para ganhar no Colégio 

Eleitoral. O Figueiredo, cético, pediu para o 

Maluf trazer a conta. Examinou-a com 

cuidado. 

     - Isto aqui o que é? 

     - Dissidentes do PMDB. 
     - E isto ? 

     - PDT. 

     - Tanto assim? 

     - Sabe como é... 

     - Espera aí. Acho que você somou a data. 

    - Epa. 

 

Ano: 1984 

    Gramatical Marcador 

discursivo 

retificador 

Crônica 

 

Argumen- 

tação  

 

     (...) Era uma pesquisa eleitoral. A moça 

começou dizendo: “Se as eleições fossem 

hoje...” Aí, eu interrompi. “Espera aí. As 

eleições foram ontem. Ou, pelo menos, em 

novembro passado.” “Não” disse ela, “esta 
pesquisa é para as próximas.” Eu; “Ah”. 

 

Ano: 1983 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

retificador 

 Crônica 

 

Argumen- 

tação  

 

     Furtado parecia estar sendo sincero em 

sua crença de que uma nova era pode estar se 

abrindo para a empresa – ou, então, montou 

um tipo perfeito, a todo momento reafirmado. 

Toda vez que se enreda num raciocínio mais 

nebuloso, lento, confuso, segura com as duas 

mãos os óculos no rosto e balança a cabeça: 

“Não, não, espera aí. Estou dando uma de 

Associado.  
 

Ano: 1977 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

retificador 

Reportagem Argumen- 

tação  

 

    Listei algumas personalidades do meio 

artístico que declararam voto em Lula e que 

merecem ser boicotadas. Todas elas já 

receberam alguma ajuda do Estado. O efeito 

do boicote será nulo. Mas é sempre uma farra 

perturbar os lulistas. Caso alguém queira 

acrescentar um nome, mande-o para mim. 

Por enquanto, minha lista é a seguinte: Paulo 

Betti, Arlete Salles, Bete Mendes, Jorge 

Mautner, Alcione, Jards Macalé, Renata 

Sorrah, Zeca Pagodinho, Fernanda Abreu, 
Luiz Carlos Barreto, Augusto Boal, 

Rosemary, Jorge Furtado, Marcos Winter, DJ 

Marlboro, Ariano Suassuna, Shel, Cara 

Branca, Magrelo e Moringa. Peraí. Cancele a 

última parte. Estou confundindo tudo. É o 

problema de ler tantos jornais. Os quatro 

últimos apóiam o PT, mas não pertencem ao 

meio artístico. Pertencem ao PCC. 

 

     Gramatical Marcador 

discursivo  

retificador 

Artigo de 

opinião 

Injunção e 

Exposição 
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Ano: 2006 

     Você está sentado confortavelmente, no 

escuro de um dos maravilhosos cinemas 

cariocas (...), quando se lembra de que não 

fala há meia hora. Que meia hora! Meia hora 

você levou pra vir de casa até o cinema. Ah, 

não, tem menos de meia hora que alívio: você 

falou com a bilheteira. Disse: “uma inteira”. 

Peraí, peraí – você não disse nada! Levantou 

apenas o indicador pra ela, significando uma 

inteira. Então, desde que saiu de casa e até 

antes, já lá vão... Deus do céu, a última vez 
que você falou com alguém foi com a Laís, ao 

telefone, tem mais de três horas.  

 

Ano: 1981 

    Gramatical Marcador 

discursivo  

retificador 

  Crônica Argumen- 

tação  

 

                                                                      Marcador de turno 

      -  (...) A sigla. Fica AI. 

      - Espera. Eu ainda não terminei. Aliança 

Inovadora... de Arregimentação Institucional. 

     - AIAI...Sei não. 
     - É. Pode ser mal interpretado. 

     - Vanguarda Conservadora? 

     - Você enlouqueceu? Fica VC. 

     - Aliança Republicana de Renovação do 

Estado. 

     - ARRE! 

     - O quê? 

     - Calma. 

     - Espera aí, pessoal. Quem sabe a gente 

define a posição ideológica do partido antes 

de pensar na sigla? Qual é, exatamente, a 
nossa posição? 

 

Ano: 1985 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 

turno 

  Crônica 

 

Argumen- 

tação 

     - É Halley com dois “eles”. 

     - Haley com um “ele” só – disse o pai na 

mesma certeza. 

     - Halley com dois “eles”. É o nome do 

descobridor – disse o rapaz. 

      - Eu não disse? – falou o avô, triunfante . 

     - Espera aí. De que Halley vocês estão 

falando? 

     - Do cometa! – disseram o avô e o neto 

juntos. 
 

Ano: 1985 

     Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

  Crônica 

 

Argumen- 

tação 

      - Trinca de noves levando tudo... Oh jogo. 

Nenhum de nós chegaria à seleção de pôquer. 

      - Ainda bem. Só ter que participar 

daquela inauguração... 

     - Espera aí. Aquilo eu gosto. 

     - O que?! 

     - Você não gosta nem de revoada de 

pombos? 

Falou o que tinha tido azar a noite toda: 

     - Tenho horror à revoada de pombos. 
 

Ano: 1984 

Gramatical Marcador 

discursivo de 

turno 

Crônica 

 

Argumen- 

tação 
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   Fonte: Acervo digital da revista Veja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      VEJA - Como anda o problema das 

drogas em sua paróquia? 

     THOMAS – “Acho um problema muito 

grave. Drogas é coisa de Satânas que quer 

fazer embrulhado com a cabeça dos otros. Os 

grandes verdadís sáo sempre descobertos de 

dentro para forra. Nunca de forra para 

dentro. Drogas! Lixo!” 

    BÊBADO – “Pera aí. Essa eu também 

quero responder. Esse negócio de drogas, 

além de ser muito ruim, é muito quadrado. É 
coisa pra trôxa. Eu posso beber um 

uisquezinho de vez em quando, mas drogas, 

nunca! Drogas, como o nome tá dizendo, é 

uma droga. Se fôsse bom, não chamava 

droga.” 

 

Ano: 1970 

   Gramatical Marcador 

discursivo de 

turno 

Entrevista de 

humor (com 

personagens 

fictícios) 

 Argumen- 

tação 

      Era um fórum reunido, segundo seus 

organizadores, para “pensar grande” sobre o 

Brasil e seus problemas. (...). Depois de 

várias ideias descartadas (…) um executivo 

carioca disse: 

     - Peraí... 
Todos se viraram para ele. 

(...) 

     - Nós todos sabemos como as comitivas do 

Sarney são grandes. Principalmente quando 

as viagens são para o Primeiro Mundo. 

Certo? 

     - Certo – concordaram todos. 

     - Pois, na próxima viagem, sua comitiva 

pode ser enorme. A maior de todas. 

(...) 

     - Todo mundo. O Brasil inteiro vai na 
comitiva do Sarney. Para a Europa ou os 

Estados Unidos. E fica lá! 

 

Ano: 1989 

    Gramatical Marcador 

discursivo de 

turno 

Crônica Exposição 
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ANEXO B - Corpus espera lá 

 

 
Quadro 3 - Corpus referente à expressão espera lá 

Fragmentos dos textos / Ano da edição Classificação 

em níveis de 

gramaticalida-

de 

    Função                 

discursiva 

  Gênero 

  textual 

Sequência 

tipológica 

                                                                ESPERA LÁ / PERALÁ 

                                                                ARRANJOS LEXICAIS 

      Chegou o Alkmin, acompanhado de várias 

pessoas. Ele era assim, despachava de pé, ia 

dizendo uma coisa para um, outra para outro. 

No grupo estava o Victor Costa, que era dono 
de uma cadeia de rádios. Alkmin lhe disse: 

“Você entra no carro e me espera lá”. O 

Victor Costa entrou, ficou sentado ao meu 

lado. Depois veio o Alkmin e lhe disse: “O 

seu problema está resolvido. Estou de pleno 

acordo. Se pudesse, até assinaria a portaria 

agora mesmo”. 

 

Ano: 1992 

     Lexical Verbo 

(indicador da 

ação de 

aguardar) + 
Locativo 

(indicador de 

lugar distante 

dos 

interlocutores) 

 Entrevista Injunção 

                                                             ARRANJOS GRAMATICAIS 

                                                        Marcador de contra-argumentação 
     – Vocês continuam preocupados com 

bombas nucleares?  

     – Claro, né, Arc. Por mais que se tente 

limitar, sempre tem alguém fabricando 

bomba em algum lugar do mundo.  

    – E fabricam bombas para matar gente 

como vocês, não é mesmo?  

     – Espera lá, marciano. Vocês, não! Eu não 

fabrico bomba.  

     – Vocês quer dizer terráqueos. Não leve a 
mal... 

 

Ano: 2000 

   Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

Entrevista 

fictícia 

Argumen- 

tação 

      Em toda a preocupação instrumental dos 

Mutantes, evidentemente, não havia lugar 

para uma cantora. Muito menos para uma 

que, no máximo, contribuía para o suporte 

sonoro tocando um pandeiro furado. Para 

Rita, restava a pantomina: mostrar as 

perninhas, fazer careta, balançar as cadeiras. 

“Eu não aguentei”, desabafa. “Chegou uma 

hora em que eu disse: ‘Mas peralá senhor 
diretor, eu também tenho talento’.” 

 

Ano: 1979 

  Gramatical Marcador 

discursivo  

contra-

argumentativo 

Reportagem Argumen- 

tação 

                                                                     Marcador interjetivo 
      Disse um – Quer me fazer um imenso 

favor? 

      Disse o outro – Amigos são pressas horas. 

      Disse um – Então me troca aí essa nota de 

dez? 
      Disse o outro – Taqui velho. Taqui. 

      Disse um – Peralá. Você me trocou a nota 

   Gramatical Marcador 

discursivo 

interjetivo 

Texto de 

humor 

Argumen- 

tação 
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  Fonte: Acervo digital da revista Veja.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de dez por três de cinco! 

     Disse o outro – Ué, por duas de cinco não 

era favor nenhum. 

 

Ano: 1969 

                                                                 Marcador de racicínio lógico 
                Décimo oitavo dia 

     Engordei 2 quilos Devo estar com 

problema de tiróide, só pode ser. Tudo bem, 
eu comi no resort, mas, espera lá: você faz 

tudo certinho e, aí, dois dias que saia da dieta 

põem a perder tudo que conquistou em 15 

dias. Pra mim é tiróide. Vou fazer um exame. 

 

Ano: 2003 

  Gramatical Marcador 

discursivo  de 

encadeamento 
lógico 

Texto de 

humor 

(diário) 

 

                                                       Marcador de retificação 
      Não demorou muito e o estúdio da 
televisão foi invadido por Castor de Andrade, 

que trazia cinco ou seis capangas, todos 

armados. Castor foi para a frente das 

câmaras e disse: “Me falaram, Saldanha, que 

você teria dito aqui, agora mesmo, que eu sou 

bicheiro...” Saldanha nem deixou Castor 

continuar: “Espera lá, Castor. Eu não teria 

dito que você é bicheiro, ou coisa parecida. O 

que eu disse, repito agora: você é bicheiro 

mesmo, um travesti de homem de futebol”. 

 

Ano: 1969 

  Gramatical Marcador 
discursivo  de 

retificação 

Reportagem Argumen- 
tação 
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ANEXO C - Corpus por grupos de registro ortográfico 

 
Quadro 4 - Corpus de espera aí e espera lá por grupos de registro ortográfico 

Fragmentos dos textos Classificação em 

níveis de 

gramaticalidade 

(A1.1) Rosimeire – Eu queria saber que lugares ele anda frequentando nos últimos 

dois dias. 

           Marcelo – Espera aí... Ele está nos Jardins, em São Paulo. Olha só, ele foi 

no Kabuki, um restaurante. Ah, também foi no America (lanchonete) da Alameda 

Santos, sabe onde é? Na Risotteria Alessandro Segato... Ah, e no Gero do 

Shopping Iguatemi. Pagou o almoço no Gero faz duas horas. Se bobear, ainda está 

no shopping. 

       Híbrida 

    

(A1.2) Solidário, como sempre, com todos vocês (yous) fiéis – e até um ou outro 

infiel – leitores, despede-se demais, de mais um ano, já cheio de saudade deste que 

passou (espera aí, Millôr, ainda não passou, ainda tem muito pela frente. E por 

trás, ora essa!). 

    Gramatical 

(A1.3) Expedito – Oi 

           Luiz Antônio – Expedito? 
           Expedito – Oi  

            Luiz Antônio – Em dez minutos, eu tô chegando aí na frente do aeroporto. 

Me espera aí na frente, tá?  

(...) 

          Expedito –Tô te esperando aqui.  

          Luiz Antônio – Tá bom 

       Lexical 

(A1.4) "Parece até que eu e a Daniella somos irmãs. É como se não existisse uma 

diferença entre as nossas gerações. (...) Por outro lado, por ser tão amiga da 

Dani, fica mais difícil na hora de estabelecer limites. Em alguns momentos, eu 

tenho de dizer para ela: 'Espera aí, eu sou sua mãe'." 

    Gramatical 

(A1.5)Se pudesse voltar no tempo, o senhor denunciaria Palocci novamente? 

De jeito nenhum. Falar a verdade só me trouxe problemas. Eu queria dizer aos 

cidadãos de bem que, no Brasil, não vale a pena contar a verdade. Se alguém quer 
revelar o que sabe a respeito de um político, arrume antes um jeito de se mandar 

do país. Senão, é melhor cavar um buraco de sete palmos antes de falar. Espera 

aí, não vai ter interferência do Palocci nesta entrevista, vai? 

    Gramatical 

     

(A1.6) Surpreendeu-me a informação de que a popularidade do presidente 

continua intacta. Espera aí! É chamar o povo brasileiro de masoquista. As 

próprias cartas que vão para a revista mostram a indignação de seu eleitorado! 

     Gramatical 

(A1.7) Não tem nada mais irritante do que aquela pessoa que encontra um 

conhecido na fila do cinema e dá um jeito de entrar com ele. Você ficou horas 

esperando pra guardar aquele lugar e uma pessoa que surgiu do nada passa na 

sua frente sem nenhum mérito específico, apenas por ser enturmadinha. O sangue 

sobe à cabeça e o bate-boca é inevitável: 

           – Espera aí, você passou na minha frente...  

           – É que eu sou amigo dele.  
           – E daí se você é amigo dele!?  

     Outro caso típico é aquele velho que não é nem tão velho assim e resolve 

passar na frente de todos em fila de banco alegando ter mais de 60. Eu já ouvi 

essa discussão:  

         – Espera aí, o senhor não tem mais de 60!  

         – Tenho 61!  

         – Mentira!  

    Gramatical 

(A1.8) Mendigo – Moça, dá uma esmolinha pro mendigo sem braços. 

         Moça - Espera aí. Ontem eu vi você pedindo esmola aqui. Você tinha braços 

e dizia que era cego. 

        Mendigo – Pois é. Hoje de manhã a minha vista voltou. O choque foi tão 

grande que os meus braços caíram.  

     Gramatical 

(A1.9) Mandrake – É. Trabalhador, aqui, o que é que faz?      
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         Trabalhador – Bom, eu acordo lá no subúrbio de madrugada, pego o trem 

pelo lado de fora e ... 

         Mandrake – Espera aí. Pelo lado de fora? 

         Trabalhador - É que, quando passa na minha parada, o lado de dentro já tá 

cheio  

     Gramatical 

(A1.10) Psiquiatra – Por acaso já achou que seria bom nomear um operário 

despreparado para ministro do Trabalho com a lógica irrefutável de que para o 

Trabalho, o bom é um trabalhador? 

           Pedro – Espera aí, doutor! Está me estranhando? Claro que não! 

           (...) 

          Psiquiatra – Olha, eu não quero me precipitar, mas eu tenho a impressão de 

que o senhor passou. 

     Gramatical 

(A1.11) - O que é que o cavalheiro deseja agora? 
            - E você ainda pergunta? É o cúmulo! O serviço deste restaurante está 

ficando cada vez pior! (...) Eu quero a conta, é claro! 

            - Espera aí. O senhor já pagou a mesma despesa duas vezes! 

            - Não seja insolente. Não interessa se eu já paguei ou não! Eu pedi a conta 

e pronto! 

     Gramatical 

(A1.12) Recorde-se as semanas que antecederam a posse do presidente Collor. Era 

mais do que evidente que um pacote se formava no ar. Quase sentíamos sua 

presença física, quase ouvíamos seu barulho, num nervosismo que empurrou a 

inflação a 80%. Não houve voz, no entanto, que se levantasse para dizer: “Espera 

aí, pacote não.” 

Pacotes eram nosso barato porque achávamos que eles existiam para nos salvar. 

     Gramatical 

(A1.13) Na manhã de segunda-feira da semana passada, dois delegados da Polícia 

Federal bateram à sua porta. Nahas não abriu. “Espera aí, calma, vou falar com 

meu advogado”, disse o empresário.  

       Híbrida  

(A1.14) Dois torcedores do mesmo time se encontram antes do jogo. 
              - Que ganhe o nosso time 

- com um gol com a mão 

- Feito em impedimento 

- Aos cinquenta do segundo tempo. 

- Com alguém sentado no goleiro. 

-Aí, não sei não... 

- Alguém sentado na cabeça do goleiro! E outros dois segurando as 

pernas. 

- Espera um pouquinho... 

- O time deles com oito e nós com doze. 

- Como, com doze? 
- Entrou um clandestino. 

- Mas o juiz da federação deixou? 

- Não queria deixar. Aí pintou dinheiro. 

- Mas espera aí. Se entra um entra mais... 

- Está bem. O time deles com oito e nós com catorze 

    Gramatical 

(A1.15) Conversavam, na roda, sobre o lugar ideal para se viver, e alguém disse 

que tinha um plano. (...)  

Já outro na roda disse que (...) sairia do país. Procuraria o lugar mais civilizado 

que pudesse encontrar. Um lugar onde os serviços públicos funcionassem, onde 

não houvesse corrupção, onde... 

- Mas espera aí – disse alguém. – Isso é o ideal de todo mundo. 

    Gramatical 

(A1.16) - Instalamos um marechal no poder e... 

- Espera aí. Não existem mais marechais. 
- Bom. Isso a gente vê depois. Instalamos um militar na Presidência com o 

compromisso de sanar as finanças, cassar os direitos políticos de todos 

que nos trouxerem a esta situação lamentável, reprimir a subversão, 

controlar os sindicatos, censurar a imprensa... 

- Espere. Esse programa está me lembrando alguma coisa... Você tem 

certeza de que não está lendo o papel errado?  

    Gramatical 

(A1.17) - Lembra 1987     Gramatical 
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- 1987... 1987... 

- Pô, cara. 1987. Não dá pra esquecer. 

- Foi bom ou ruim? 

- Você está brincando? 

- Me dá uma dica, pô. 

- Puxa pela memória, vai. 

- Deixa ver. 1987, 1987... 

- Não faz tanto tempo assim. 

- Espera aí! Não foi aquele ano... 

- Sim? Sim? 

- Matei. 
- Fala. 

- Como é que eu podia ter esquecido? 

(A1.18) - Mando eu – disse o presidencialista. 

            - Por que você? 

            - Sei lá, me pareceu uma boa ideia. 

             - Mandamos nós – disse o parlamentarista para o presidencialista – e os 

outros obedecem. 

           - Espera aí – protestou o militar – os outros aqui sou eu. 

           - A dedução é sua. 

    Gramatical 

(A1.19) O cometa foi uma decepção. (...) Esperavam uma apoteose celeste e só o 

que conseguiram foi uma dor de cabeça de tanto apertar o olho para enxergar o... 

           - Está lá. Está lá! 

           - É ele! 

           - Que beleza ! 
           - Como anda rápido! 

           - E como pisca! 

          - Espera aí... É avião. 

    Gramatical 

(A1.20) - Você não vai pegar o dinheiro? 

            - Ah, é pra me abaixar e pegar? 

        - Exatamente. 

        - Mas espera aí. Isso não é esmola. É trabalho. 

        - Mas os mil cruzeiros são seus. 

         - Meus não. Por enquanto não são de ninguém.  Se o senhor se abaixar, 

pegar do chão e me der, aí é esmola. 

     Gramatical 

(A1.21) - (...) Bastava mostrar o Crachá, sem precisar dizer nada, para que a 

pedra se movesse e desse entrada à gruta. 

            - Onde estavam... 
             - As esmeraldas. E todos os outros tesouros de Abi-Lalá e os vinte ladrões. 

           - Espera aí. Você disse quarenta 

    Gramatical 

(A1.22) (  )                                           

         - Espera aí, colarinho branco, eu? 

     Gramatical 

(A1.23) -  (...) A sigla. Fica AI. 

             - Espera. Eu ainda não terminei. Aliança Inovadora... de Arregimentação 

Institucional. 

           - AIAI...Sei não. 

           - É. Pode ser mal interpretado. 

           - Vanguarda Conservadora? 

           - Você enlouqueceu? Fica VC. 

           - Aliança Republicana de Renovação do Estado. 

          - ARRE! 

          - O quê? 
          - Calma. 

          - Espera aí, pessoal. Quem sabe a gente define a posição ideológica do 

partido antes de pensar na sigla? Qual é, exatamente, a nossa posição? 

     Gramatical 

(A1.24) - É Halley com dois “eles”. 

            - Haley com um “ele” só – disse o pai na mesma certeza. 

            - Halley com dois “eles”. É o nome do descobridor – disse o rapaz. 

            - Eu não disse? – falou o avô, triunfante . 

     Gramatical 
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            - Espera aí. De que Halley vocês estão falando? 

            - Do cometa! – disseram o avô e o neto juntos. 

(A1.25) O Maluf está convencido de que tem os números necessários para ganhar 

no Colégio Eleitoral. O Figueiredo, cético, pediu para o Maluf trazer a conta. 

Examinou-a com cuidado. 

          - Isto aqui o que é? 

          - Dissidentes do PMDB. 

          - E isto ? 

          - PDT. 

          - Tanto assim? 

          - Sabe como é... 

          - Espera aí. Acho que você somou a data. 
          - Epa. 

    Gramatical 

(A1.26) - Trinca de noves levando tudo... Oh jogo. Nenhum de nós chegaria à 

seleção de pôquer. 

            - Ainda bem. Só ter que participar daquela inauguração... 

            - Espera aí. Aquilo eu gosto. 

            - O que?! 

            - Você não gosta nem de revoada de pombos? 

Falou o que tinha tido azar a noite toda: 

           - Tenho horror à revoada de pombos. 

     Gramatical 

(A1.27) - Isso tudo só prova uma coisa... 

            - O SNI apóia as diretas! 

            - Não. Acho que você não pegou bem o ... 

            - Hein? 

            - Espera aí. 
            - Calma. 

(Tumulto.) 

           - Parem ou eu acabo com a reunião! 

          - Maluf... 

          - Desculpe, presidente. 

     Gramatical 

(A1.28) O que pouca gente sabe é que o Delfim chegou a ser despedido. O 

Aureliano aproveitou que o César Cals ia a Cleveland visitar o Figueiredo, depois 

da operação, e chamou-o para uma conversa. 

          - Quero te pedir um favor, César. 

          - Sou todo ouvido. 

          - Sonda o João... 

          - Espera aí. Falar em sonda em casa de recém-operado... 
          - Pergunta para o João se ele me autoriza a despedir o Delfim. 

    Gramatical 

(A1.29) - A notícia será de que não houve pressão alguma? Neres de pitibiriba? 

            - Exatamente 

            - E a colaboração da CIA? 

            - Não conhecemos nenhuma CIA. 

             - Espera aí, batuta. Vocês esperam que todos acreditem que a CIA sabia 

que os aviões líbios estavam carregados de armas para Nicarágua e iam pousar 

no Brasil e mesmo assim não avisaram ninguém aqui? Essa não, violão. 

    Gramatical 

(A1.30) (...) Era uma pesquisa eleitoral. A moça começou dizendo: “Se as eleições 

fossem hoje...” Aí, eu interrompi. “Espera aí. As eleições foram ontem. Ou, pelo 

menos, em novembro passado.” “Não” disse ela, “esta pesquisa é para as 

próximas.” Eu; “Ah”. 

     Gramatical 

(A1.31) Muito bem. Você topou a parada. Já está se vendo dentro do Fiat Spazio, o 

mais novo e sofisticado lançamento do ano. Está até treinando um “muito-
obrigado-francamente-não-esperava”. Isso sem falar no prestígio que você vai ter 

no seu trabalho na capa do Anuário Brasileiro de Propaganda, justamente agora 

que ele faz 15 anos de existência. 

Mas, espera aí. Dê uma olhada com cuidado no regulamento do Concurso e veja 

como você tem que proceder. Boa sorte. 

     Gramatical 

(A1.32) “A gente faz o serviço com eles e depois a gente completa, quando o 

homem chegar”, disse um dos interlocutores a certa altura. “Pode ficar tranquilo, 

       Híbrida 
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que vamos usar o silenciador. Ah, espera aí, que o chefe está chegando.” 

(A1.33) (Há um quadrinho para cada ano citado, ideia de saída e, posteriormente, 

entrada de túnel): 

1970 (tudo escuro) - É, rapaz, não tem saída mesmo. 

1972 (tudo escuro) - Há oito anos que procuramos em vão... 

1974 (tudo escuro) - Eu paro. Eu me rendo. Eu desisto! 

1975 (Surge um ponto de luz) – Ei! Espera aí! Olha lá! 

1976 (a luz se aproxima) – Milagre! A luz no fim do túnel! 

1977 – (luz mais próxima) Mais depressa! Acelera! 

1978 – (chegam até a saída) Deus do céu, estamos saido! 

1980 – (claridade total) Livres! livres de novo! 

1981 – (surge um ponto escuro) Eu recrudesço! 
         - !!!???!!! 

1982 – (entrada escura se aproxima)?!... 

1983 – (entrada escura mais próxima) Ah, não! Outro túnel! 

1984 (escuridão total) 

     Gramatical 

(A1.34) Falei numas 700 universidades, em sete anos, e vivi cercado de jovens. 

Eles me recebiam de braços abertos, muitas vezes sujos, descalços. Era 

repugnante para mim, mas eles eram tão carinhosos, que eu não podia dizer: 

“Espera aí, e seus cabelos? Suas roupas? Fui forçado a ver que não é a aparência 

que conta, mas o idealismo. 

    Gramatical 

(A1.35) Furtado parecia estar sendo sincero em sua crença de que uma nova era 

pode estar se abrindo para a empresa – ou, então, montou um tipo perfeito, a todo 

momento reafirmado. Toda vez que se enreda num raciocínio mais nebuloso, lento, 

confuso, segura com as duas mãos os óculos no rosto e balança a cabeça: “Não, 

não, espera aí. Estou dando uma de Associado.  

     Gramatical 

(A1.36) Você está jantando (...) no famoso restaurante Ragoumárioantnino’s. (...) 
Você se sente bem, pensa que na Idade Média nem um príncipe tinha serviço 

semelhante. (...) E, além do mais, na Idade Média, os príncipes corriam sempre o 

risco de serem envenenados. Tanto que tinham provadores. Hoje não é preciso. 

Espera aí; por que não é preciso? Você sabe quanto ganha um garçom, mesmo 

num restaurante de luxo? Você sabe quanto ganha um maitre? E um cozinheiro? 

(...) Você não acha que, tudo somado, cada cliente deveria ter seu provador? 

     Gramatical 

(A1.37) VEJA – Diante de tantas frentes, qual seria o caminho para eliminação da 

censura? 

             BONI – Não, espera aí, o caso, não é acabar com a censura. Eu acho que 

a televisão, como veículo de massa, deve ser controlada de alguma forma. O 

mecanismo de vigilância, como eu já disse, é que ainda não se encontrou no 

Brasil. 

    Gramatical 

(A1.38)VEJA – Você vai para o estrangeiro fazer shows, na Europa, por exemplo? 
            JUCA – Olha, um dos primeiros países para onde eu vou é Portugal. Em 

Portugal é onde tenho meu maior público jovem, vivem me escrevendo, pedindo 

que eu volte.(...) Apesar de a horrorosa PIDE ter me algemado e preso na rua, e 

me feito sentir medo concreto pela primeira vez na minha vida. 

           VEJA – Foi a homenagem que o regime português prestou a você? A 

comenda da PIDE que lhe deram? 

           JUCA – (...) (a comenda francesa) mexeu com aminha vaidade, a 

portuguesa com as minhas entranhas, portanto, em termos humanos foi mais 

importante. Mas espera aí: eu não vou deixar o Brasil não, nunca. Tem gente aí 

querendo faturar dividendos políticos da minha frase na TV, como já tiraram lucro 

comercial e venderam revistas dizendo coisas que eu nunca disse (...). 

   Gramatical  

(A1.39) Israel Pinheiro, de Minas Gerais, chegou dizendo que não falava porque é 
mudo e, na saída, recuperou-se numa rápida conversa com os jornalistas. 

             - Governador, a escolha de Rondon Pacheco significa renovação política 

no Estado? 

            - Espera aí. Em Minas, velho é quem tem mais dez anos que a gente. 

    Gramatical 

(A2.1) (...) a língua é a mais complexa, a mais milagrosa, a mais estranha, a mais 

gigantesca e variada invenção humana. Nada menos sujeito a tutelas autoritárias. 

Agora, mais uma vez, vê-se um cidadão, "eleito pelo povo", propor LEI proibindo 

     Gramatical 
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o uso de palavras estrangeiras em nossos escritos. 

Pera aí: está na sua proposta de governo que ele teria autoridade para interferir 

no que eu falo, escrevo ou pinto em minha tabuleta? Ele sabe, literalmente, do que 

está falando? Quanta idioletice! 

(A2.2)-Folha, ombudsman, boa tarde. 

          - É o senhor mesmo? 

          - Sim, quem fala? 

           - Pera aí, meu avô vai falar – ouve-se o ruído do telefone sendo depositado 

sobre um móvel. 

         - Alô, Seu Caio, aqui e o Afonso. Moro no Km 24 da estrada de Cotia, 

sustento dez netos sem pai nem mãe, e tem um homem aí fora querendo me 

despejar... 
         - Como assim? O senhor me ligou pra isso? Ele tem algum papel na mão? 

         - Pera aí que eu vou ver – novo ruído do telefone sendo colocado no móvel. 

        - Não, seu Caio, ele não tem papel nenhum na mão. 

        - Então, o senhor não sai! 

        - Muito obrigado, seu Caio. Até logo. 

       Híbrida 

(A2.3)Tive a calma de reler todos os jornais e revistas, cronistas e reportagens. 

Ninguém escapou. Não houve uma cabeça que dissesse: “Pera aí, tá demais!” 

Uma patriotada, uma exacerbação, só compreensível por uma esquizofrenia 

coletiva da qual, etpour cause, não escaparam psicólogos, sociológos e 

psicanalistas. E no entanto todos esses intelectuais que escreviam sobre o esporte 

ao mesmo tempo esculhambavam a outra patriotada sangrenta das Malvinas, sem 

perceber que era a mesma coisa. 

      Gramatical 

(A2.4) Na semana passada, Lula mal parou em casa. Sobrou, porém, um reduzido 

espaço para um único, fugidio instante de riso. Na saída da reunião da DRT, 
acossado pelos repórteres, Lula atravessou a sala direto em direção ao banheiro. 

“Pera aí”, berrou ele, abrindo caminho. “Eu não uso calça plástica.”  

      Gramatical 

  

(A2.5) Você está belamente instalado no seu maravilhoso apartamento com vista 

para o mar, vidros fumê, esquadrias de alumínio, etcétera e tal, quando sente um 

vago cheiro de carne assada. Carne Assada! Há quanto tempo você não sente esse 

cheiro familiar de carne assada, doméstica e maternal. Doméstica e maternal num 

apartamento de tal luxo? Pera aí, a cozinha é muito distante. O cheiro é muito 

forte. Tem alguma coisa queimando aí. Tem alguém queimando aí. 

    Gramatical 

(A2.6) “Não aceitamos ninguém da zona norte (...). Não aceitamos bicha (...). Não 

aceitamos garotos metidos a hippie (...). Não aceitamos ninguém abaixo de nove 

anos (...). Não aceitamosninguém acima de nove anos (...). Não aceitamos garotos 

que estudam instrumentos musicais (...). Não aceitamos garotos com óculos 

(...).Não aceitamos caras que não topam nossas brincadeiras (...)”. 
“Poxa, pera aí”, eu disse, “assim todo mundo que se candidatar vai levar bola 

preta”. “É”, disse o Cuca, “gente paca”. “E quantos sócios o clube tem?” “Bem, 

até agora, eu e o Rola, que fundamos. O resto do pessoal não se enquadrou 

mesmo.” 

    Gramatical 

(A2.7) VEJA - Como anda o problema das drogas em sua paróquia? 

            THOMAS – “Acho um problema muito grave. Drogas é coisa de Satânas 

que quer fazer embrulhado com a cabeça dos otros. Os grandes verdadís sáo 

sempre descobertos de dentro para forra. Nunca de forra para dentro. Drogas! 

Lixo!” 

          BÊBADO – “Pera aí. Essa eu também quero responder. Esse negócio de 

drogas, além de ser muito ruim, é muito quadrado. É coisa pra trôxa. Eu posso 

beber um uisquezinho de vez em quando, mas drogas, nunca! Drogas, como o 

nome tá dizendo, é uma droga. Se fôsse bom, não chamava droga.” 

   Gramatical 

(A3.1) Quando abro o Google e procuro o que procuro, no mundo inteiro ou aqui 

na esquina, fico besta com os robôs que sabem tudo, encontram tudo, traduzem 

tudo. 

Traduzem, ah! Peraí, já vivi muito disso. Não vão tirar de mim uma atividade da 

qual ainda posso precisar num amanhã qualquer, ou mesmo amanhã de manhã. 

    Gramatical 

(A3.2) FACTÓIDE? QUÉ QUÉ ISSO?  

(...). O Houaiss, espantosamente, não traz esse substantivo, já incorporado pelo 

    Gramatical 
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Aurélio.  

Factóide – Substantivo. Brasileirismo. Gíria.    

"Fato, verdadeiro ou não, divulgado com sensacionalismo, no propósito 

deliberado de gerar impacto diante da opinião pública e influenciá-la."  

Peraí, com a omissão da palavra num dicionário e outro dizendo que a palavra é 

brasileira e gíria, a moçada vai até acreditar que factóide é uma invenção de 

César Maia, como ele próprio acredita e apregoa. Porém...    

A palavra factóide vem do inglês, incorporada ao léxico inglês pelo t.r.h.d.o.t.i.l. 

desde 1983. Segundo o t.r.h.d.o.t.i.l., factóide é "algo fictício ou não provado, mas 

apresentado como fato, para efeito de propaganda, e incorporado por insistente 

repetição".    

(A3.3)Listei algumas personalidades do meio artístico que declararam voto em 
Lula e que merecem ser boicotadas. Todas elas já receberam alguma ajuda do 

Estado. O efeito do boicote será nulo. Mas é sempre uma farra perturbar os 

lulistas. Caso alguém queira acrescentar um nome, mande-o para mim. Por 

enquanto, minha lista é a seguinte: Paulo Betti, Arlete Salles, Bete Mendes, Jorge 

Mautner, Alcione, JardsMacalé, Renata Sorrah, Zeca Pagodinho, Fernanda 

Abreu, Luiz Carlos Barreto, Augusto Boal, Rosemary, Jorge Furtado, Marcos 

Winter, DJ Marlboro, Ariano Suassuna, Shel, Cara Branca, Magrelo e Moringa. 

Peraí. Cancele a última parte. Estou confundindo tudo. É o problema de ler tantos 

jornais. Os quatro últimos apóiam o PT, mas não pertencem ao meio artístico. 

Pertencem ao PCC.  

     Gramatical 

(A3.4) "(...) Liguei para o diretor de redação de IstoÉ, Hélio Campos Mello, para 

perguntar: 'Você tem certeza de que a capa de VEJA falava em 1 milhão?'. Sempre 

com o telefone na mão, ele disse que ia verificar na mesma hora: 'Peraí... Estou 
vendo aqui a foto da capa. Está meio escura... Não consigo ler tudo... Mas dá para 

ler a palavra dó-la-res'. Assim se produziu e publicou uma fraude em forma de 

reportagem". 

        Híbrida 

(A3.5) Realmente o povo brasileiro não aguenta mais esse mesmo discurso do 

governo. A cada novo pacote é a mesma coisa. “Temos de tomar medidas duras 

que vão aumentar o desemprego e a recessão, mas logo as coisas vão melhorar.” 

Peraí, né? Eu ouvi isso no pacote de 51 medidas, ouvi isso naquele pacote que 

tirou dinheiro dos aposentados e agora ouço isso nesse novo pacote. Antigamente, 

o brasileiro com inflação e emprego não conseguia programar seu salário até o 

fim do mês. Hoje, sem inflação e sem emprego, já consegue se programar. Ficou 

até mais fácil. Não tem salário mesmo. 

    Gramatical 

(A3.6) (...) os apresentadores Leila Cordeiro, 37 anos, e Eliakim Araújo, 52, (...) 

foram levados ao ar em plena picuinha doméstica.A falha foi técnica: colocaram 
para rodar a primeira versão do jornal, gravada quinze minutos antes, quando 

Leila respondeu com um “Peraí, Eliakim, não dá, você fica reclamando...”, a uma 

sugestão do parceiro sobre a sua entonação. 

    Gramatical 

(A3.7) Era um fórum reunido, segundo seus organizadores, para “pensar grande” 

sobre o Brasil e seus problemas. (...). Depois de várias ideias descartadas (…) um 

executivo carioca disse: 

          - Peraí... 

Todos se viraram para ele. 

(...) 

          - Nós todos sabemos como as comitivas do Sarney são grandes. 

Principalmente quando as viagens são para o Primeiro Mundo. Certo? 

          - Certo – concordaram todos. 

           - Pois, na próxima viagem, sua comitiva pode ser enorme. A maior de todas. 
(...) 

           - Todo mundo. O Brasil inteiro vai na comitiva do Sarney. Para a Europa 

ou os Estados Unidos. E fica lá! 

    Gramatical 

(A3.8) As siglas partidárias nunca significaram muita coisa no Brasil, mas pelo 

menos ajudavam você asaber com quem estava falando. Se alguém dissesse, por 

exemplo, “sou PTB”, você teria uma ideia, mesmo imprecisa, se não de caráter, de 

convicções e de intenções. A mesma coisa se alguém se declarasse da UDN. E se 

alguém, chamado a se decidir politicamente, não soubesse responder ou quisesse 

   Gramatical 
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tempo para pensar, em vez de dizer “Peraí”, diria “PSD” o que já era uma 

definição. 

(A3.9) Você está sentado confortavelmente, no escuro de um dos maravilhosos 

cinemas cariocas (...), quando se lembra de que não fala há meia hora. Que meia 

hora! Meia hora você levou pra vir de casa até o cinema. Ah, não, tem menos de 

meia hora que alívio: você falou com a bilheteira. Disse: “uma inteira”. Peraí, 

peraí – você não disse nada! Levantou apenas o indicador pra ela, significando 

uma inteira. Então, desde que saiu de casa e até antes, já lá vão... Deus do céu, a 

última vez que você falou com alguém foi com a Laís, ao telefone, tem mais de três 

horas.  

    Gramatical 

(A3.10) A National fez questão de trazer até aqui o “big boss” da televisão no 

Brasil para falar sobre a linha de televisores National. (...) Primeiro, o compacto 

colorido de 18 polegadas. Tem cinescópio “in line” que dá uma imagem mais 
nítida e rica em detalhes (...). O National 20 polegadas conserva todas as cores 

naturais sem distorções (...). O desenho do National 20 polegadas é moderno e 

elegante (...). O televisor que muda de canal com o calor da ponta dos dedos (...) 

Walter Clark: - Bom, peraí, que é que estou fazendo neste anúncio. Você já vai 

falar. 

    Gramatical 

(A3.11) “Eu trouxe aqui um resumo do que quero dizer”, apressou-se Cauby 

Peixoto, tirando do bolso do casaco de couro umas folhas de papel amassado. 

“Aos senhores críticos da arte de cantar, da qual modestamente faço parte, venho 

mostrar este trabalho que chamo meu grito de vitória. Acredito que... Peraí, deixa 

ver pra onde vai.” Vira e desvira as páginas, suspende para a testa os óculos 

escuros e, atrapalhações à parte, nem mesmo assim é possível adivinhar-lhe a 

idade. 

        Híbrida 

(A3.12) - (...) Há dez anos o Fru não ganha um campeonato. Esse ano, se passar 

pelo Fra, o Fru tá feito, o caneco na mão. Tô com 100 000 na agulha. 
            - Pra quê? 

            - Pra você amolecer. 

             - Peraí, Maneta Boa Pinta, não tô te entendendo bem. Quer dizer, eu, o 

maior goleiro da história do futebol brasileiro, de quem a crítica especializada, 

além da “técnica sem par” elogia a “elegância sem igual” – estou citando -, vou 

liquidar minha carreira assim, por 100 000?Que é que há? Vai subornar os teus 

tiras, Maneta. 

    Gramatical 

(A3.13) (Figura de um senhor com o dedo indicador  apontado) 

Enquanto isso na Nuclebrás... 

Peraí, rapaz, você está exagerando! Ladrão é só até 10.000 cruzeiros! 

    Gramatical 

(A4.1)Veja - Na autobiografia, o senhor dá a entender que o órgão sexual de Mick 

Jagger é decepcionante. É fato? 

           Keith Richards - Espere ai. Nunca vi nem quero ver o pênis de Mick. Muito 
menos dou crédito a essa história de que ele teria feito tratamentos eróticos para 

aumentar o tamanho do seu instrumento. O que acontece é que fiz uma piada 

comum em camarins de bandas de rock. Você chega para um amigo e diz: " Ah, o 

pequenino Mick, com suas coisinhas pequeninas". Foi só isso. Não apronto com 

Mick, por que ele não gosta. Mas convenhamos que ele é material de primeira 

para piadas. 

 

 

 
      Gramatical 

(A4.2)Veja – Qual a sua opinião sobre os remédios para emagrecer? 

           James – Não resolvem. Nossa mente é programada para não morrermos de 

fome, não para combatermos a obesidade. Quando estamos acima do peso e 

tentamos emagrecer, ela diz: "Espere aí, estou gostando desses 10 quilos extras de 

gordura". Já, ao emagrecer rápido, a mente recebe um sinal como se a pessoa 

estivesse literalmente morrendo de fome. Por isso, sempre repito: é mais 
importante prevenir o problema que deixar chegar a esse ponto. 

 

 

     Gramatical 

(A4.3)Veja – O que o senhor acha dessa nova fornada de autores de best-sellers, 

como Michael Crichton e Tom Clancy, escritores que pesquisam intensamente 

certos temas antes de escrever sobre eles?  

          Sheldon - Espere aí.  Eu também pesquiso muito antes de escrever. Todos os 

restaurantes, hotéis, hospitais ou cidades que descrevo nos meus livros são 

exatamente como estão nas páginas. (...) Minha diferença com os autores que você 

 

      Gramatical 
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    Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

                  

citou é que sou eu mesmo quem pesquiso. (...) Pelo jeito você nunca leu um livro 

meu. Acho que você devia ler. 

(A4.4)A carta de renúncia chegou ao Senado dentro da pasta do advogado Moura 

Rocha. Pouco depois das 8 da manhã, quando ainda se preparava para sair de 

casa, Rocha recebeu um telefonema de Collor. “Espere aí, que um funcionário vai 

lhe levar uma carta”, avisou o presidente. 

       Lexical 

(A4.5) - (...) O que você achou das últimas eleições? 

          - Maldade o que fizeram com o PMDB! Brasileiro não tem jeito mesmo. 

           - Mas espere aí. Os brasileiros votaram maciçamente no PMDB. Ele venceu 

em todo o Brasil. 

          - Exato. Logo no Brasil. Se tivesse vencido em toda a Suécia. Em todo o 

Luxemburgo. Mas logo no Brasil? Maldade... 

 

    Gramatical 

(A4.6)(...). Camargo continua e explica: “Nós gostaríamos de trocar autopeças 

com os outros países sul-americanos, caso a indústria de autopeças nacional não 
nos possa atender”. Macedo Soares: “Está certo, Camargo. Eu já falei disso com 

o Presidente, o problema está sendo estudado e o Govêrno não vai abandonar a 

indústria automobilística”. Costa e Silva assiste ao diálogo e completa, rindo: 

“Espere aí, Macedo. Vai com calma, senão êles vão querer tomar conta do 

Govêrno.” Todos riem.  

   Gramatical 

(B1.1)                                  Décimo oitavo dia 

         Engordei 2 quilos Devo estar com problema de tiróide, só pode ser. Tudo 

bem, eu comi no resort, mas, espera lá: você faz tudo certinho e, aí, dois dias que 

saia da dieta põem a perder tudo que conquistou em 15 dias. Pra mim é tiróide. 

Vou fazer um exame. 

     Gramatical 

(B1.2)– Vocês continuam preocupados com bombas nucleares?  

         – Claro, né, Arc. Por mais que se tente limitar, sempre tem alguém 

fabricando bomba em algum lugar do mundo.  

         – E fabricam bombas para matar gente como vocês, não é mesmo?  
         – Espera lá, marciano. Vocês, não! Eu não fabrico bomba.  

         – Vocês quer dizer terráqueos. Não leve a mal... 

     Gramatical 

(B1.3) Chegou o Alkmin, acompanhado de várias pessoas. Ele era assim, 

despachava de pé, ia dizendo uma coisa para um, outra para outro. No grupo 

estava o Victor Costa, que era dono de uma cadeia de rádios. Alkmin lhe disse: 

“Você entra no carro e me espera lá”. O Victor Costa entrou, ficou sentado ao 

meu lado. Depois veio o Alkmin e lhe disse: “O seu problema está resolvido. Estou 

de pleno acordo. Se pudesse, até assinaria a portaria agora mesmo”. 

      Lexical 

(B1.4) Não demorou muito e o estúdio da televisão foi invadido por Castor de 

Andrade, que trazia cinco ou seis capangas, todos armados. Castor foi para a 

frente das câmaras e disse: “Me falaram, Saldanha, que você teria dito aqui, 

agora mesmo, que eu sou bicheiro...” Saldanha nem deixou Castor continuar: 

“Espera lá, Castor. Eu não teria dito que você é bicheiro, ou coisa parecida. O 
que eu disse, repito agora: você é bicheiro mesmo, um travesti de homem de 

futebol”. 

    Gramatical 

(B2.1) Em toda a preocupação instrumental dos Mutantes, evidentemente, não 

havia lugar para uma cantora. Muito menos para uma que, no máximo, contribuía 

para o suporte sonoro tocando um pandeiro furado. Para Rita, restava a 

pantomina: mostrar as perninhas, fazer careta, balançar as cadeiras. “Eu não 

aguentei”, desabafa. “Chegou uma hora em que eu disse: ‘Mas peralá senhor 

diretor, eu também tenho talento’.” 

    Gramatical 

(B2.2) Disse um – Quer me fazer um imenso favor? 

          Disse o outro – Amigos são pressas horas. 

          Disse um – Então me troca aí essa nota de dez? 

          Disse o outro – Taqui velho. Taqui. 

          Disse um – Peralá. Você me trocou a nota de dez por três de cinco! 
          Disse o outro – Ué, por duas de cinco não era favor nenhum. 

    Gramatical 
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ANEXO D - Exemplos da pesquisa piloto 

 
Quadro 5 – Exemplos da pesquisa piloto com mesoconstruções (V estativo + Loc) e 

 (N estativo + Loc) e a microconstrução alto lá 

Mesoconstrução (Vestativo + Loc) 
Guentaí bebê.. Desde quinta estamos em reforma em casa.. 

E eu, mesmo nos últimos dias, tô no batente tb.. 

(...) 

O Henrique está aguentando bem o tranco.. Ele é bonzinho! 

Peço e agradeço todo dia pra ele querer nascer só depois da reforma.. 
Ele é obediente! Que amor.. tá bem lindo e faceiro aqui dentro... 

 

http://pulandoetapas.blogspot.com/2010/11/guentai-bebe.html 

 

     Nuss mano, vai mobs 105, se guenta la de boa, só ajeitar os buffs e pimba! BezekeR 

 

http://silkroad.vilammo.com/forum/lofiversion/index.php 
      Para aí motorista… 
Blz, agora pode ir! HAuHUAHuHAuHAUhUA É assim que se trolla um motorista de ônibus! LOL 

HAuHAuHAUhUAHuHA, Vingança por todos aqueles motoristas de ônibus (...) que não respeitam os 

passageiros! kkkkkkkkkkkkkk 
 
http://www.naoligo.com/kkk/2011/09/para-ai-motorista/ 

    Desacelera aí coração... Eu hein... Tá tudo bem por aí 

 

http://twitter.com/#!/analuisadalben/status/88642137381539840 

    Segura a onda ai galera ! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=el7Bsf3uRfo 

Mesoconstrução (N estativo + Loc) 
   Calma lá, o add-on do Nintendo 3DS não é o fim do mundo ... Por isso tenha calma: se você achou que o 

portátil fica feio com o add-on ... 

 
http://www.nintendoblast.com.br/2011/09/calma-la-o-add-on-do-nintendo-3ds-nao-e.html 

  Calma aí. Não é bem assim… (...) · Comentários ..... Mas olha aí a nossa cara de quem não se importava com 

isso 

 

http://naoebemassim.wordpress.com/ 

   Ele não late para ninguém mais senão eu, 

Como se tivesse visto um fantasma. 

Eu acho que ele viu a faísca fluindo, 

Ninguém mais saberia. 

 

Hey, cara, devagar aí, devagar aí, 

Idiota, devagar aí, devagar aí. 

 
http://letras.terra.com.br/radiohead/79035/traducao.html 

Quieto aí, passarinho! O que o QuietTwitter faz é “silenciar” alguém que você siga até as seis da manhã do dia 

seguinte 

 

http://meiobit.com/69533/quiettwitter-silencie-contatos-temporariamente-twitter/ 

                                                 Microconstrução  alto lá 
Cremação – Alto lá, cara-pálida, é um stop, um chega, um basta na violência que se vem cometendo, cada vez 

mais, por interesses econômicos, desinformados… 

 
http://www.editoraalcance.com.br/index.php/2011/11/cremacao-alto-la-cara-palida-de-remy-antonio-pacheco/ 

Fonte: Site de busca on-line <http://www.google.com.br/>. Acesso em: 1dez. 2011. 
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