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RESUMO 

 

A CONSTRUÇÃO VERBAL MARCADORA DISCURSIVA: UMA ANÁLISE CENTRADA 

NO USO 

 

Ana Cláudia Machado Teixeira 

Orientadora: Mariangela Rios de Oliveira 

Coorientador: Eduardo Kenedy 

 

 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de Doutora em Estudos de Linguagem. 

 

 

A partir do princípio de que a língua é uma rede de construções, esta tese objetiva descrever a 

hierarquia construcional da Construção Verbal Marcadora Discursiva (VLocMD).  Embasados na 

perspectiva da linguística centrada no uso, investigamos as trajetórias de mudança linguística de 

11 combinações de verbo e locativo da macroconstrução VLocMD que configuram uma tipologia 

específica da categoria de marcadores discursivos. Realizamos buscas no site “Corpus do 

Português” do século XIII ao XX, descrevendo a trajetória dessas 11 combinações através de 

contextos fontes, atípicos, críticos e isolados, com o intuito de examinar as relações sintático-

semânticas subjacentes ao seu emprego até a constituição da VLocMD. Fundamentados na 

investigação dos processos e dos mecanismos que atuaram na formação dessa macroconstrução, 

identificamos vem cá como membro exemplar dessa categoria, em constructos como “Isso é, sem 

dúvida, reflexo de anos de intimidade com esse destilado da cana-de-açúcar, bebida muito 

presente na vida dos brasileiros. Mas, vem cá, o que você sabe sobre cachaça?”. Com base nesse 

membro, verificamos motivações nas dimensões da forma e do sentido que promoveram a 

incorporação de outras microconstruções por meio de mudanças construcionais e 

construcionalização, quais sejam: vá lá, vamos lá, está aí, espera aí, espera lá, escuta aqui, olha 

aí, olha aqui, olha lá e vê lá. Essas microconstruções atuam em contextos específicos com 

funções particulares e se distribuem em grupos de mesoconstruções que, por sua vez, definem 

funções mais amplas. A fim de verificar se os usuários da língua interpretam esses marcadores 

como uma unidade de sentido e forma, realizamos experimentos psicolinguísticos para testar 

nossa hipótese. Esse tratamento psicolinguístico dos dados apontou a importância do contexto na 

ativação de inferências sugeridas que motivam a mudança linguística. 

 

 

Palavras-chave: Construcionalização; Locativos; Marcadores discursivos; Mudanças 

construcionais. 
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ABSTRACT 

 

THE VERBAL DISCOURSE MARKERS CONSTRUCTION: A USAGE-BASED  

ANALYSES 

 
 

Ana Cláudia Machado Teixeira 

Orientadora: Mariangela Rios de Oliveira 

Coorientador: Eduardo Kenedy 

 

 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de Doutora em Estudos de Linguagem. 
 

From the principle that the language is a network of constructions this thesis aims to describe the 

constructional hierarchy of the Verbal Discourse Marker Construction (VLocMD). Based upon the 

perspective of usage-based linguistics, we investigated the language change trajectories of 11 

verb  and locative combinations  of the macro-construction VLocMD  that make up a particular 

type of category of discourse markers. We conducted searches in the site “Corpus of Portuguese” 

from the thirteenth century to the twentieth century, describing the trajectory of these 11 

combinations through contexts sources, atypical, critics and isolated in order to examine the 

syntactic-semantic relations underlying their employment until the constitution of VLocMD. 

Based on the investigation of the processes and mechanisms that worked on this macro-

construction formation, we identified vem cá as the exemplary member of this category, in 

constructs such as “Isso é, sem dúvida, reflexo de anos de intimidade com esse destilado da cana-

de-açúcar, bebida muito presente na vida dos brasileiros. Mas,vem cá, o que você sabe sobre 

cachaça?”. Based on this member, we found motivation in the dimensions of form and meaning 

that promoted the incorporation of other micro-constructions through constructional changes and 

constructionalization, namely: vá lá, vamos lá, está aí, espera aí, espera lá, escuta aqui, olha aí, 

olha aqui, olha lá e vê lá. These micro-constructions work in specific contexts with particular 

functions and they are distributed in groups of meso-constructions, which in turn define broader 

functions. In order to verify that the language users interpret these discourse markers as a unit of 

meaning and form, we conducted psycholinguistic experiments to test our hypothesis. This 

psycholinguistic treatment of the data showed the importance of the context in the activation of 

invented inferences that motivate the linguistic change.   

 

 

Keywords: Constructional changes; Constructionalization; Discourse markers; Locative 
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INTRODUÇÃO 

Esta tese é parte integrante de uma pesquisa maior desenvolvida pelos membros do Grupo 

de Estudo Discurso & Gramática, doravante D&G, em suas sedes – UFF, UFRJ e UFRN. Nesse 

projeto interinstitucional, dedicamo-nos a um estudo mais amplo sobre usos adverbiais em língua 

portuguesa numa perspectiva pancrônica, que procura detectar trajetórias de mudança, de 

estabilidade e de variabilidade em tais usos.  

Como parte desse projeto maior, a sede D&G, localizada na UFF, objetiva estudar os usos 

dos cinco mais frequentes pronomes locativos do português – aí, ali, aqui, cá e lá, detectando as 

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

e possíveis trajetórias de mudança linguística. Esta tese de doutorado se insere no âmbito de dois 

projetos atuais do D&G – UFF, intitulados: Pronomes locativos em construções nominais e 

verbais do português contemporâneo: ordenação, polissemia e gramaticalização (iniciado em 

2010 e terminado em 2014) e Construcionalização e mudança construcional em expressões 

verbais compostas por pronomes locativos no português (iniciado em 2014), ambos coordenados 

pela professora doutora Mariangela Rios de Oliveira e subvencionados pelo CNPq e pela Faperj. 

Iniciamos nossa pesquisa, ainda em fase de dissertação, partindo da hipótese de que vá lá 

e vamos lá, em determinados ambientes, deixaram de ser formados por dois vocábulos 

independentes, um verbo de movimento pleno e um advérbio pronominal locativo, para 

tornarem-se uma unidade de sentido e forma, usada em situações sintático-semânticas e 

discursivo-pragmáticas específicas.  

No desenrolar da pesquisa do mestrado, percebemos que outras combinações de verbo e 

locativo
1
eram muito produtivas na língua portuguesa e articulavam funções distintas. A partir da 

configuração morfossintática, começamos a delinear tanto o comportamento semântico-

pragmático quanto a vinculação dessas combinações em contextos de uso. O levantamento 

incipiente sugeriu uma tipologia que nos motivou a pesquisa do fenômeno. 

Consideramos o tema desta tese relevante e inovador, em linhas gerais, para os estudos 

da língua portuguesa e, em particular, para a abordagem construcional das mudanças linguísticas. 

                                                
1  Nesta tese, estamos utilizando o termo combinação verbo e locativo para designar as microconstruções e os 

predicados verbais em constructos. 
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Nesse sentido, pretendemos colaborar com a linguística centrada no uso, vertente teórico-

metodológica da qual nossos estudos fazem parte. 

A construção verbal marcadora discursiva VLocMD é um padrão construcional que 

representa uma categoria de marcadores discursivos da língua portuguesa. Formalmente 

configurada por elementos de origem verbal e locativa, seu significado procedural localiza as 

instanciações no plano gramatical, sinalizando relações entre partes do discurso. Os marcadores 

dessa categoria facilitam o processamento do discurso, evidenciando, ao mesmo tempo, a 

presença do falante e a maneira pela qual o interlocutor deve compreender a informação 

transmitida. Dessa forma, os marcadores funcionam como coadjuvantes nos contextos 

interacionais, visto que enfatizam o rumo da interlocução, acentuando a intersubjetividade. 

Distintos tipos verbais podem ocupar a posição V da construção. Nesta tese, elegemos os 

de movimento: ir, vir, o relacional circunstancial: estar, o de processo: esperar em razão de suas 

bases locativas e os de percepção: escutar, olhar e ver em virtude de sua alta produtividade como 

marcadores discursivos em configurações distintas das aqui analisadas. A posição Loc é ocupada 

pelos locativos aí, aqui, cá e lá. Na sequência, alguns exemplos encontrados no site do Corpus do 

Português
2
 (DAVIES e FERREIRA, 2006): 

(01) Valha-me Deus.. Ora, vem cá. Tu estás a fantasiar uns bailes de máscaras à tua moda. Supões que 

todos esses dominós eram.. eu sei lá.. outras tantas princesas disfarçadas ou outras Jennys como tu.  

Romance, Uma Família Inglesa de Júlio Dinis, sequência injuntiva, século XIX 

 

(02) E eu passei também a fazer filmes menos interessantes. Com pessoas menos dotadas para fazer 

cinema, mas que tinham seus filmes para fazer. Eu precisava ganhar a minha vida, e vamos lá. E ai o respeito e a 

educação não eram as mesmas. 

Entrevista, Mário Carneiro - por Lauro Escorel, sequência injuntiva, século XX 

 

(03) A: Aí há fatalismo! X: Fatalismo, é. B: Mas quando as pessoas, um casal diz assim: « vamos fazer um 
filho » e vão para a cama para fazer um filho.. X: Ah! Mas isso é um disparate! B: Quer dizer, (..) Aí, espera aí, 

independen(..).. Não, não, as pessoas desejam um filho (..) Razões, até porque diz-se que um filho num casal, um 

filho pode ser um amparo dum casal, porque.. 

Entrevista-inquérito, Corpus-Ref-Port-Contemp: 218, sequência injuntiva, século XX 

 

(04) Rodrigo apertou-lhe o nó do lenço. - Escuta aqui. Tudo vai depender de como estiver a luta no norte 

e no sul. 

Teatro, O Tempo e o Vento (Parte 3, Tomo 2), de  Eric Verissimo, sequência injuntiva, século XX 

 

Da mesma forma como ocorre nos exemplos de (01) a (04), na pesquisa em geral, 

verificamos que as formas verbais foram predominantemente cristalizadas na segunda ou terceira 

pessoa do singular do imperativo afirmativo. Apenas o verbo estar foi cristalizado na terceira 

                                                
2 Disponível em: http://www.corpusdoportugues.org 
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pessoa do singular do presente do indicativo, porém, como podemos observar, a sequência textual 

em que se encontra é injuntiva, o que garante a intersubjetividade da cena comunicativa. Além 

disso, como é possível constatar nos exemplos, as combinações destacadas se encontram muito 

entrincheiradas, tanto em termos de sentido quanto de forma.  

Do ponto de vista teórico, assumimos cada vez mais a integração entre a abordagem 

funcionalista, na vertente de Traugott (no prelo a; 2010; 2008a; 2008b), Traugott e Trousdale 

(2010; 2013), Bybee (2010), Trousdale (2008a, b), Traugott e Dasher (2005), entre outros, e a 

abordagem cognitivista, como apresentada em Croft e Cruse (2004), Croft (2001), Goldberg 

(2006; 1995), Fillmore (1988), entre outros. Essa interface, nomeada de linguística funcional 

centrada no uso, nos termos de Martelotta (2011), Martelotta e Alonso (2012), Oliveira e Cezario 

(2012), Furtado da Cunha (2012), entre outros, vem se mostrando consistente na análise 

interpretativa de padrões mais integrados de uso linguístico. Tal análise contempla tanto o elo de 

correspondência das propriedades de sentido e forma das subpartes dos marcadores da VLocMD, 

como detecta contextos originadores de tais marcadores, em perspectiva histórica.  

Nas pesquisas da linguística funcional centrada no uso, buscamos maior rigor, controle e 

abrangência de nossas análises, por intermédio da incorporação do tratamento construcional às 

instanciações da VLocMD. Nesse sentido, identificamos e vinculamos mais fortemente as 

propriedades de sentido e de forma de nosso objeto de pesquisa, em nível interno, assim como, 

em nível externo, considerando o ambiente pragmático-discursivo em que é articulado.  

De acordo com os fundamentos teóricos que orientam esta pesquisa, assumimos que a 

VLocMD, como macroconstrução
3
 da língua, nos termos de Traugott (no prelo a; 2008a; 2008b), é 

resultante de rotas de construcionalização
4
 de contextos específicos. Essas rotas são marcadas por 

determinadas particularidades discursivo-pragmáticas, como a articulação de sentido 

(inter)subjetivo e inferencial e a maior abstração do elemento originalmente verbal e do pronome 

locativo.  

Nessa perspectiva, nossa hipótese principal é a de que as subpartes constituintes de um 

predicado verbal perdem traços mais referenciais ou lexicais das categorias originais. As aludidas 

combinações migram para classes gramaticais, como a dos marcadores, atuando como 

                                                
3 A referência ora realizada tem somente o caráter informativo do que defendemos nesta tese. A definição mais 

específica do termo macroconstrução será realizada no decorrer do texto. 
4
 A referência ora realizada tem somente o caráter informativo do que defendemos nesta tese. A definição mais 

específica do termo construcionalização será realizada no decorrer do texto. 
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microconstruções
5

. Segundo Traugott (2008a), essas micros são assim definidas por se 

apresentarem mais entrincheiradas e idiomatizadas.  

 Conjugada à hipótese principal, defendemos que as combinações escuta aqui, (es)per(a) 

aí, (es)pera lá, (es)t(á) aí, olh(a) aí, olh(a) aqui, olha lá, vá lá, vamos lá, vem cá e vê lá se 

organizam em torno de uma hierarquia construcional, distribuindo-se em níveis macro, meso e 

micro de esquematicidade (TRAUGOTT, 2008a: 238). Essa hierarquia se distribui em uma 

taxonomia de marcadores discursivos que são formados por mudanças construcionais e 

construcionalização, através de processos, como gramaticalização, neoanálise, analogização
6 

(TRAUGOTT, 2012; TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013), ao longo de uma trajetória no tempo. 

As rotas aqui apontadas somente podem ser capturadas por intermédio do rastreamento 

do membro exemplar da categoria, ou seja, daquele membro que exibe maior prototipicalidade, 

nos termos de Bybee (2010). Esse exemplar se evidencia em termos de frequência de uso em 

contextos específicos e também por meio de propriedades de ordem cognitiva, atinentes à maior 

ou menor representatividade dentro de cada categoria. Assumimos que, na formação dessa 

taxonomia, o constructo vem cá é o membro exemplar. 

Em torno do exemplar vem cá, agrupam-se outros construtos
7
 do mesmo eixo semântico-

pragmático, cujas formas verbais expressam movimento. A partir daí, formam-se outros eixos 

que definem funções distintas em razão não somente do verbo mas também do locativo. O elo de 

correspondência simbólica que se forma dessa junção define particularidades e idiossincrasias, 

permitindo que, dentro de funções mais gerais – o nível meso -, se agrupem microconstruções - o 

nível micro.  

Por hipótese, ao longo do tempo, outros verbos de base locativa que foram se anexando 

à VLocMD podem também ter sido atraídos pelo exemplar. De modo complementar, assumimos 

que os marcadores formados por verbos de base distinta da locativa, como os de percepção, 

podem ter sua origem em mecanismos de analogização (TRAUGOTT, 2012), um tipo de 

mudança construcional por intermédio do qual novos padrões são criados com base na replicação 

                                                
5 A referência ora realizada tem somente o caráter informativo do que defendemos nesta tese. A definição mais 

específica do termo microconstruções será realizada no decorrer do texto. 
6 As referências ora realizadas têm somente o caráter informativo do que defendemos nesta tese. As definições mais 

específicas dos termos mudanças construcionais, construcionalização, gramaticalização, neoanálise e analogização 

serão realizadas no decorrer do texto. 
7 A referência ora realizada tem somente o caráter informativo do que defendemos nesta tese. A definição mais 

específica do termo constructo será realizada no decorrer do texto. 
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de esquemas maiores e mais abstratos. Dessa forma, nesse modelo, a direcionalidade do processo 

de mudança linguística melhor representa as trajetórias aqui pesquisadas.  

Por outro lado, de acordo com nosso corpus, o marcador espera lá encontra-se em número 

reduzido no português americano e, na contramão desse movimento, no português europeu, a 

microconstrução se encontra em expansão. Nossa hipótese é a de que esse marcador se encontra 

em um movimento de obsolescência nessa norma, que se traduz em uma redução gradativa de 

uso, podendo acarretar em seu desuso. De outra parte, como a frequência desse marcador se 

acentua na norma portuguesa, hipotetizamos que em razão dessa preferência essa 

microconstrução se especializa nessa norma.  

A partir das análises empreendidas em nosso corpus, defendemos que os locativos atuam 

nos contextos isolados, em microconstruções, como afixoides, conforme preceituam Traugott e 

Trousdale (2013), na medida em que contribuem com semântica e pragmática especializadas para 

a unidade de sentido. Essa especificidade semântico-pragmática se distribui em um contínuo da 

pontualidade e assertividade até a vagacidade e descomprometimento, cabendo a cada um desses 

afixoides da VLocMD uma função distinta. 

As especificidades das microconstruções também se revelam em relação ao tipo de 

injunção que veiculam. Nesse sentido, nossos dados evidenciam que 11 subtipos de injunção 

caracterizam as idiossincrasias dos marcadores da VLocMD e, por essa razão, defendemos a partir 

das particularidades elencadas por Travaglia (2009), com as devidas adequações ao nosso objeto 

de estudo, características particulares para cada uma delas. 

Vinculados as nossas hipóteses, o objetivo geral é analisar a formação da hierarquia 

construcional da VLocMD e os objetivos específicos visam a demonstrar: i) a contribuição da 

linguística centrada no uso na análise e descrição do português do Brasil; ii) os micropassos da 

mudança linguística, a partir dos processos possibilitadores e dos mecanismos de mudança; iii) as 

seis propriedades das microconstruções (CROFT, 2001); iv) as características dos contextos 

fontes, atípicos, críticos e isolados (Diewald: 2002, 2006; Traugott, 2010); v) os graus de 

esquematicidade (abstração), produtividade (frequência type e token), composicionalidade 

(transparência da ligação entre forma e significado) da arquitetura das microconstruções 

(TRAUGOTT e TROUDALE, 2013); vi) os usos  das microconstruções, de acordo com a 

situação comunicativa e vii) a aceitação dos marcadores como unidade de sentido e forma, por 

meio de experimentos psicolinguísticos.  
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A fim de testar nossas hipóteses e alcançar os objetivos mencionados, organizamos um 

corpus, correspondente aos séculos XIII a XX, composto por textos captados no site Corpus do 

português. Esse corpus também foi utilizado nas sentenças-teste dos experimentos 

psicolinguísticos. O corpus assim constituído possui número diversificado de gêneros discursivos 

para examinar os vários contextos em que as combinações atuam.  

  Para darmos conta de nossos propósitos, estruturamos este trabalho em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, fazemos uma revisão bibliográfica com a finalidade de obter um panorama 

geral dos itens que compõem as microconstruções bem como dos marcadores discursivos. No 

segundo, apresentamos a fundamentação teórica a partir da qual pautamos nossas análises, 

levando em conta mais estritamente os pressupostos que as embasam. No terceiro, expomos a 

metodologia utilizada na caracterização do corpus, nos procedimentos de análise. Utilizamos 

procedimentos metodológicos distintos, seguindo a proposta de Martelotta (2009), a fim de 

abranger holisticamente os vários aspectos apresentados nos dados.  

 Destinamos o quarto capítulo às nossas análises, subdividindo-o em dois blocos. No 

primeiro, tratamos das rotas de mudança linguística das 11 microconstruções da VLocMD. No 

segundo, descrevemos os usos dos marcadores da tipologia postulada, apresentando a hierarquia 

construcional. No quinto capítulo, apresentamos o desenho experimental que utilizamos na 

pesquisa bem como resultados e discussões acerca da aplicação dos experimentos 

psicolinguísticos aplicados. No último capítulo, apresentamos nossas considerações finais e 

encaminhamentos da pesquisa.  
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1. Revisão da literatura  

 

Este capítulo propõe uma revisão da literatura acerca de dois temas importantes para esta 

pesquisa: a estrutura argumental do predicado transitivo circunstancial e o marcador discursivo. 

Consideramos pertinente a inclusão deste capítulo não só porque há definições diversas acerca 

desses temas mas também porque fazemos opções claras e detalhamentos específicos para cada 

um dos tópicos. Afinal, eles se relacionam a nossa tese central, defendida aqui, que trata da 

construcionalização
8

 das instanciações da construção verbal marcadora discursiva VLocMD. 

Nosso objetivo é, portanto, ao final desta revisão, deixarmos evidente os conceitos sobre os quais 

operacionalizamos nossas análises. Como tratamos de dois temas, dividimos o capítulo em duas 

seções e, na primeira, além de revisarmos a estrutura argumental, detemo-nos no verbo e no 

locativo que são, na verdade, a combinação de que é formado nosso objeto de pesquisa. 

Nosso objeto de estudo concentra-se na combinação verbo e locativo. Optamos por 

revisar o conceito de estrutura argumental do predicado, uma vez que é a fonte mais estrita da 

qual a VLocMD se origina, assim como o de marcador discursivo, em razão de ser o ponto de 

chegada da trajetória ora estudada. Na passagem do predicado ao marcador, o verbo deixa de 

selecionar argumentos e o locativo vai se amalgamando a este item, conforme mostramos em 

Oliveira e Teixeira (no prelo) e em nossas análises apresentadas nesta tese. Já no primeiro texto, 

analisamos as mudanças ocorridas no chamado predicado verbal, mais especificamente no 

predicado composto por verbo de base locativa acompanhado de seu complemento espacial. 

Esses elementos, em determinados contextos, passam a se desvincular do complexo oracional ao 

qual originalmente se integrava, migrando para funções de ordem pragmática, voltadas à 

marcação discursiva, na articulação de estratégias de convencimento e persuasão, entre outras.  

 

1.1 Estrutura argumental do predicado transitivo circunstancial 

  

Tanto as gramáticas tradicionais, doravante GT, quanto as pesquisas de cunho descritivo e 

funcional, de um modo geral, atribuem a combinação verbo e locativo o nome de predicado. A 

noção de predicação verbal abrange classicamente a relação entre o sujeito e o predicado bem 

                                                
8 O termo mencionado está apresentado, descrito e detalhado na seção 2.1.4.2 
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como a relação entre um verbo e seus argumentos.  A definição de “aquilo que se diz do sujeito” 

(ROCHA LIMA, 2003: 234) liga-se à primeira relação e os sinônimos predicador ou palavra 

predicativa relacionam-se à segunda, tendo em vista que o verbo é o núcleo lexical selecionador 

das demais expressões linguísticas presentes na frase. Os argumentos, por sua vez, são as 

expressões linguísticas às quais o predicador atribui uma propriedade ou entre as quais se 

estabelece uma relação por seu intermédio.  

As GTs tratam a estrutura argumental do predicado através dos conceitos de transitividade 

e regência verbal. É nosso foco trazer tais definições, a fim de descrever a estrutura do predicado, 

nosso ponto de partida mais estrito, e evidenciar nossa escolha. Não é nosso interesse, portanto, 

discutir acerca desses conceitos da GT ou mesmo contrapô-los aos das gramáticas descritivas. 

Partindo do conceito de predicado aludido por Rocha Lima (2003) e o de Cunha e Cintra 

(2001: 89), para quem o predicado é “tudo aquilo que se diz do sujeito”, a GT o classifica em 

nominal, verbal e verbo-nominal. Cunha e Cintra (2001: 100) informam que o predicado verbal 

“tem como núcleo, isto é, como elemento principal da declaração que se faz do sujeito, um verbo 

significativo” e, na sequência apresenta uma classificação desse verbo significativo em transitivo 

e intransitivo. No último, a ação está integralmente contida na forma verbal e no primeiro, não.   

Para Rocha Lima (2003: 238), o predicado verbal “que exprime um fato, um 

acontecimento, uma ação, tem por núcleo um verbo, acompanhado, ou não, de outros elementos.” 

Para esse autor, o tipo de complemento que o verbo exige para formar uma expressão 

compreensiva define a classificação “em dois grandes grupos: - Intransitivos: ou de predicação 

completa. - Transitivos: ou de predicação incompleta”.  

Há, porém, divergência quanto à subdivisão dos complementos verbais entre Rocha Lima 

e Cunha e Cintra. Para os últimos autores (2001), os complementos verbais são divididos em: 

objeto direto, direto pleonástico e direto preposicionado, objeto indireto e indireto pleonástico, 

predicativo do objeto e agente da passiva. Já para Rocha Lima (2003), os complementos verbais 

são: objeto direto, direto interno e direto preposicional, objeto indireto, complemento relativo, 

complemento circunstancial e agente da passiva.  

Com relação ao complemento circunstancial, doravante CCi, Rocha Lima (2003: 252) 

salienta que é “tão indispensável à construção do verbo quanto, em outros casos, os demais 

complementos verbais.”.  Na sequência, o autor (2003: 252-253) elenca três maneiras em que o 

CCi pode ser expresso:  
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a) Por um nome regido das preposições a ou para, indicativas de direção: Ir a Roma; b) 

Por um nome sem preposição, ou com ela, que exprima tempo, ocasião: Viver muitos 
anos. Trabalhar toda a vida. “E o meu suplício durará por meses.” (HERCULANO); c) 

Por um nome sem preposição, que indique peso; preço; distância no espaço e no 

tempo
9: Pesar dois quilos. Valer uma fortuna. Custar mil cruzeiros. Recuar três léguas. 

Envelhecer vinte anos. 

 

Em razão da combinação verbo e locativo ser a base do nosso objeto de estudo, a divisão 

apresentada por Rocha Lima (2003: 253) nos interessa, na medida em que a noção de 

complemento circunstancial torna-se pertinente aos dados que o corpus apresenta. É oportuno 

ressaltar que os pronomes adverbais locativos - aí, aqui, cá e lá -, os CCis aqui estudados, mesmo 

sem preposição explícita, estão relacionados ao item a, uma vez que, conforme Bomfim (1988: 

37) explica, os advérbios de lugar dêiticos podem ter uma preposição implícita como em “Lá 

onde morei mora agora meu cunhado” - preposição em implícita - ou como em “Vim de lá” – 

preposição de explícita.  

Como podemos verificar nos exemplos (05) e (06) retirados do nosso corpus, os 

predicados verbais em que a combinação se insere são compostos de um elemento verbal (ir, vir, 

esperar, estar, escutar, ver e olhar) e um pronome adverbial locativo (aí, aqui, cá e lá). Não 

poderíamos classificar os verbos ir, vir e esperar como intransitivos, uma vez que a predicação 

não estaria completa sem a presença do complemento circunstancial. Nesse caso, de acordo com 

a noção de transitividade da GT, há necessidade de complementação.  

 
(05)Seu, Mário? - Ele ainda não voltou.. - Está direito. Você vá  lá embaixo botar a tranca na porta. Quando 

ele vier, mesmo que bata, não abra. Percebeu? - Percebi, sim, senhor. 

Romance, A falência de Júlia Lopes de Almeida,  sequência injuntiva, século XX 

 

 
(06) Tinha de pedir a ajuda da negra fedorenta. Disse então de maneira bem estúpida: - Vem cá e me 

desabotoa aqui. Depois pode ir. 
Romance, Inimigas íntimas de  Joyce Cavalcante, sequência injuntiva, século XX 

 

Os conceitos de estrutura argumental, transitividade e regência verbal, valência verbal são 

tratados de forma similar, uma vez que buscam classificar as relações que ocorrem entre o verbo 

e seus argumentos. As diferenças que existem se dão em virtude do ponto de vista e objetivo de 

cada abordagem. Segundo Furtado da Cunha (2006: 117), a estrutura argumental de determinado 

verbo “especifica gramaticalmente quantos nomes vão acompanhá-lo, e que papéis vão 

                                                
9 Grifos nossos. 



22 

 

desempenhar, na oração.”. Citando Du Bois (2003), a autora (2006: 117) ressalta que “do ponto 

de vista cognitivo, uma “estrutura argumental”, nada mais é do que uma estrutura de expectativas 

desencadeadas pelo verbo”.  

Como sabemos, para a tradição gramatical, a transitividade é vista como uma propriedade 

do verbo. Essa visão está relacionada à atomicidade categorial em que se fundamenta a tradição, 

na qual as categorias são entendidas como discretas e rígidas. Conforme Cunha e Cintra (2001: 

132), o verbo é intransitivo "quando a ação está integralmente contida nas formas verbais (...), ou 

seja, a ação não vai além do verbo". 

 Já para Rocha Lima (2003: 340), os verbos intransitivos são aqueles que “encerrando em 

si a noção predicativa, dispensam quaisquer complementos”.  A ideia presente nessa afirmação é 

a de que esse tipo de verbo não necessita de complemento para que o enunciado tenha sentido, 

por conta da noção predicativa do verbo ou por não precisar de alguma informação além da 

contida no verbo. No caso dos verbos transitivos, Cunha e Cintra (200: 132), dizem que "são 

verbos que exigem certos termos para completar-lhes o significado" e Rocha Lima (2003: 340) 

registra que “o verbo transitivo requer, para a cabal integridade do predicado, a presença de um 

ou mais termos que lhes completem a compreensão". Dessa perspectiva, a classificação de um 

verbo como transitivo ou intransitivo está estritamente relacionada à presença ou ausência de um 

objeto, critério sintático, que, por sua vez, é exigido pelo significado do verbo, critério semântico.  

Apesar da distinção formal rígida entre intransitivos e transitivos, Said Ali (1971: 165), 

explica que “a linha de demarcação entre verbos transitivos e intransitivos nem sempre pode ser 

rigorosa. Alguns verbos transitivos podem ser empregados intransitivamente”. Já Cunha e Cintra 

(2001: 134) fazem referência ao papel do contexto linguístico, já que “a análise da transitividade 

verbal é feita de acordo com o texto e não isoladamente. O mesmo verbo pode estar empregado 

ora transitivamente, ora intransitivamente”.  Portanto, a classificação do verbo a partir do tipo de 

complemento feita por Rocha Lima (2003: 252), conforme exposto anteriormente neste capítulo, 

também denota que a linha de demarcação da transitividade deve ser flexibilizada.  

Dessa forma, o complemento circunstancial do verbo ir no exemplo (07) não pode ser 

dispensado de sua construção tanto “quanto, em outros casos, os demais complementos verbais” 

(ROCHA LIMA, 2003: 252). Por essa razão, nossa opção, ao nos referirmos ao predicado de 

onde a VLocMD parte, é de nomeá-lo predicado transitivo circunstancial locativo, doravante 

VTranCircLocPTC. 
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(07) - Não deixe o homem desapear, doutor: ficava-me depois o desgosto de ter que lhe fazer alguma má-

criação. Pelo amor de Deus vá lá fora.. Veja o que ele quer.. e dê-lhe boas tardes da nossa parte.. Olhe, esta 

chamando.. 

Romance, Inocência de Visconde de Taunay, sequência injuntiva, século XIX 

 

Borba (1990: xxi) define valência verbal como o “conjunto de relações estabelecidas entre 

o verbo e seus argumentos ou constituintes indispensáveis”. Assim, a valência é a relação entre o 

verbo e os constituintes obrigatórios na organização da oração. Nessa perspectiva, além dos 

complementos tradicionais (objetos), incluem-se os chamados complementos circunstanciais (de 

tempo, lugar, etc.) e o próprio sujeito. Segundo Ignácio (2005), o conceito de valência verbal se 

aproxima dos conceitos de regência e transitividade verbais, com a diferença de que o termo 

valência é mais abrangente e enseja uma rediscussão da nomenclatura tradicional no que 

concerne aos elementos que completam o sentido do verbo. Por conseguinte, um verbo como ir, 

na acepção de deslocamento do lugar de onde se encontra para outro distante deste, pede, além do 

sujeito, um complemento de lugar. Esse último complemento, porém, pode ser omitido, ou 

“apagado”, recuperando-o do contexto. Dessa forma, para Ignácio (2005) tem-se uma análise 

baseada na semântica da relação sujeito-verbo-complemento e sua realização pragmática.  

Para o Funcionalismo Linguístico, doravante FL, (HOPPER e THOMPSON, 1980), a 

transitividade prototípica é entendida como uma propriedade da oração como um todo, portanto 

baseia-se nas propriedades semânticas do agente, paciente e verbo numa dada oração-evento, 

valendo-se, sempre, de uma noção escalar, ou seja, é um gradiente. Segundo Givón (2001), 

embora as caracterizações semântica e sintática da transitividade pareçam independentes, elas se 

sobrepõem: a maioria das cláusulas que são semanticamente transitivas também são 

sintaticamente transitivas.  

Desse modo, se uma cláusula codifica um evento semanticamente transitivo, o agente do 

evento é o sujeito da cláusula e o paciente do evento é o objeto direto da cláusula. Contudo, a 

manifestação discursiva de um verbo potencialmente transitivo depende de fatores pragmáticos, 

como a perspectiva a partir da qual o falante interpreta o evento narrado. Como não é nosso 

objetivo tratar do conceito de transitividade, é importante apenas deixar evidente que, para uma 

abordagem centrada no uso, a transitividade está associada a uma função semântico-pragmática: 

dinamicidade do verbo, agentividade do sujeito, afetação do objeto.  
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As abordagens baseadas no uso levam em conta a frequência de ocorrência dos verbos em 

situações reais e, nesse sentido, a estrutura argumental é mais maleável porque se liga às 

necessidades das trocas interativas. Tais abordagens consideram a estrutura argumental 

prototípica de um verbo, considerando que “o modo como os verbos se combinam com nomes 

não é uma propriedade estável dos itens no léxico mental, mas um fato altamente variável” assim 

“ao definir cada relação sintática e cada papel semântico associados a um verbo, define-se um 

protótipo” (FURTADO DA CUNHA, 2006: 120).  

 Tendo em vista que as categorias linguísticas se comportam como as categorias humanas 

em geral, um novo exemplar da categoria verbo pode ser tratado em termos de protótipo ou de 

outra subclasse. Esse processo é baseado num “processo cognitivo contínuo de classificação, 

refinamento e generalização” (ibid., 120), tendo em conta as interações comunicativas. Furtado 

da Cunha (2006: 120) destaca que “o sentido de um verbo ou predicado está relacionado aos 

esquemas léxico-gramaticais em que ele pode ocorrer, e a estrutura argumental é essencialmente 

um subconjunto desses esquemas”. 

Nesse sentido, destacamos que para Givón (2001), as orações simples são definidas em 

termos de suas molduras (frames) sintática e semântica. A primeira se relaciona à estrutura 

sintática dos tipos de oração, os papéis gramaticais, e a segunda à estrutura semântica dos tipos 

de estado/evento, os papéis dos participantes. A relação intrínseca entre as duas molduras é 

expressa sistematicamente entre as relações gramaticais dos participantes e seus papéis 

semânticos no estado/evento descrito na oração. Tal sistematização se dá, em grande parte, pela 

frequência de uso e quanto mais acessível esta relação é, mais disponível ela se torna. Segundo 

Furtado da Cunha (2006: 121): 

 A posição corrente, na linguística contemporânea, é que os verbos (ou melhor,  os 

predicados) são listados no léxico com frames que especificam quais argumentos são 

obrigatórios e quais são opcionais (cf. Fillmore 1968, Langacker 1987 e Payne 1997, 
entre outros). Os falantes dominam essa informação à medida que adquirem  sua língua 

materna. No quadro da linguística cognitiva, tem-se buscado estabelecer pressupostos 

que apontam, por exemplo, para o entendimento de que a significação não se baseia 

numa relação entre símbolos e dados de um mundo real de vida independente, mas no 

fato de que as palavras e as frases assumem seus significados no contexto, o que implica 

a ideia de que os conceitos são consequentes de padrões criados culturalmente. 

 

A relação sistemática apontada anteriomente passa a ter uma leitura diferente na vertente 

mais recente nas abordagens centradas no uso. Conforme Goldberg (2010), para o caso dos 

verbos, pode-se dizer que um sentido do verbo (não derivado) corresponde a um enquadre 
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semântico cuja cena pode ser definida como um estado ou evento possivelmente complexo e 

generalizado, constituindo uma unidade cultural. Levando em consideração o papel da 

construção
10

, das informações lexicais e dos fatores discursivos, propõe-se que o estudo da 

relação sistemática entre a estrutura sintática e a semântica seja tratado sem necessidade de 

estipular condições gramaticais adicionais. Ou seja, uma vez que podem existir inovações, 

os eventos designados por combinações de verbo e construção de estrutura argumental 

são, de certa forma, paralelos aos sub-eventos dentro frame semântico do item lexical. 
Quando o verbo e construção de estrutura argumental perfilam eventos distintos, o 

evento verbal e o evento perfilado pela relação da estrutura argumental muitas vezes 

mantêm uma relação causal. No entanto, outros tipos de relações, incluindo pré-condição 

e atividade coocorrente às vezes também se mantêm. (...) [há] uma importante diferença 

entre os verbos e as combinações de verbo + construção. Verbos necessariamente 

evocam frames semânticos estabelecidos. Construções também evocam frames 

semânticos estabelecidos. Por outro lado, enquanto as classes de verbos são relativas a 

construções de  estrutura argumental, quadros gerais e abstratos, determinados verbos 

podem ser combinados com construções de estrutura argumental para designar 

novos eventos  que não evocam nenhum frame semântico preexistente
11 . 

(GOLDBERG, 2010: 17)12 
 

 Em se tratando da estrutura argumental, a proposta de uma abordagem mais abrangente 

dos fenômenos linguísticos possibilita a investigação de temas como o da incompatibilidade ou 

desencontro (mismatch
13

) entre estruturas sintáticas e semânticas. De fato, os casos de 

incompatibilidades são relativamente comuns nos diferentes níveis de análise linguística e, 

entendemos que a investigação a respeito do tema contribui para a análise dos princípios que 

orientam a relação entre construções e informações lexicais bem como frames, molduras e 

estrutura argumental. Além desses temas, tal proposta inclui processos de mudança que, como os 

desta tese, partem de estruturas argumentais do predicado e migram para outras instâncias, mais 

pragmáticas, atendendo à codificação baseada na expressividade da crença/ponto de vista do 

falante.  

Furtado da Cunha (2012: 36), baseada na Linguística Cognitivo-Funcional
14

, nomeada 

pelo D&G
15

 como Linguística Centrada no Uso, define a construção de estrutura argumental 

                                                
10 Este termo será definido e discutidos na seção subsequente. 
11 Grifos nossos. 
12 Esta e as demais traduções realizadas nesta tese são de responsabilidade da autora. Ressaltamos que essa afirmação 

está ratificada no capítulo de metodologia, página 120.  
13 Optamos por utilizar o termo incompatibilidade para os mismatches teorizados por Traugott eTrousdale (2013). 
14

 Esta vertente compartilha princípios teóricos-metodológicos da Linguística Funcional de linha norte-americana e a 

Linguística Cognitiva, dentre os quais destaca-se: a) a rejeição à autonomia da sintaxe; b) a incorporação da 

semântica e da pragmática às análises; c) a concepção de língua como um complexo mosaico de atividades 

cognitivas e sociocomunicativas; d) a não distinção categorial entre léxico e sintaxe; e) a postulação de que a unidade 
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como um pareamento forma-significado que “não depende de verbos particulares: a própria 

construção tem significado, independentemente das palavras – Verbo e Sintagmas Nominais – 

que a compõem, funcionando como um modelo que reúne o que é comum a um conjunto de 

verbos”. Para essa vertente (2012: 36): 

As construções de estrutura argumental correspondem aos tipos oracionais mais básicos 

e, em seu sentido central, codificam cenas (situações) que são fundamentais à 

experiência humana: movimento (alguma coisa se move), transferência (alguém 

transfere alguma coisa para outra pessoa), mudança de estado (alguma coisa provoca um 

movimento ou mudança de estado), causação, posse, estado etc. A partir dos seus 

protótipos, essas estruturas oracionais são estendidas e adaptadas para a codificação de 

outros tipos de situação. Em virtude de tais extensões, um dado tipo oracional é 

convencionalmente aplicado a uma ampla variedade de situações. A oração, construída 

em torno de um elemento predicativo, tem sido tomada como a unidade básica de 

organização da descrição sintática.  Frequentemente, mas nem sempre, esse elemento 

predicativo – nesse caso, o verbo – é acompanhado de  um ou mais elementos nominais – 
seus argumentos.  

 

A Gramática de Construções, doravante GC, conforme proposta por Goldberg (1995), 

pretende identificar a natureza do significado do verbo e sua relação com o significado da oração. 

Ademais, investigando a maneira como enunciados novos se baseiam em enunciados 

previamente aprendidos e em que situações contextuais isso ocorre, a GC propõe um estudo dos 

tipos básicos de oração – as “orações simples” dos estudos tradicionais da gramática. A autora 

(1995) parte do princípio de que as orações básicas de uma língua são instâncias de construções – 

correspondências forma-significado que existem independentemente de verbos particulares. É na 

construção que se constitui a associação entre relações gramaticais dos participantes e seus papéis 

semânticos no estado/evento descrito na oração. A importância da informação fornecida pelos 

itens lexicais individuais está sob a orientação do significado da própria construção.  

Ainda sobre a abordagem da GC, Furtado da Cunha (2012: 39) ressalta que os tipos 

básicos de oração podem ser estendidos, ou seja, “um dado tipo oracional – uma construção de 

estrutura argumental – é convencionalmente aplicado a uma ampla variedade de situações”. 

Consideramos que, dessa maneira, é mais coerente e mais econômico se pensar em termos de 

construção transitiva circunstancial, do que tratar exemplos como os de (08) e (09), retirados do 

corpus desta pesquisa, como instâncias da construção intransitiva e descrever as exceções 

apontadas pela incompletude do sentido do verbo ir em ambos os exemplos.  

                                                                                                                                                        
linguística básica é a construção; e, f) o posicionamento de que os dados para a análise linguística são enunciados 

que ocorrem no discurso natural. 
15  Grupo de Estudos Discurso & Gramática do qual a autora faz parte: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6694282608361256 
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(08) A linha 'by Brad' inclui camisetas, bolsas, bonés e boinas. Essas últimas, aliás, ele anda usando direto, 

por motivos óbvios. Dá para comprar pelo site www.makeitrightnola.org. Vá lá. Quem sabe o próprio não lhe 

responde pessoalmente.  

           Blog Fatos e pessoas incríveis, objetos desejáveis, sequência injuntiva, século XX 

 
 

(09)  E, passando o braço pela cintura da filha, segredou ao ouvido desta: - Vamos, vamos lá para cima. 

Creio que hoje não estás boa.  

          Romance, O homem de Aluísio Azevedo, sequência expositiva, século XIX 

 

Por este motivo, optamos pela utilização da noção de estrutura argumental, indicando o 

predicado fonte, de onde a VLocMD se origina, como estrutura argumental do predicado 

transitivo circunstancial locativo, sendo assim definida: um verbo transitivo circunstancial de 

base locativa, antecedido por um argumento sujeito, realizado ou recuperado co(n)textualmente e 

um argumento locativo, podendo ser seguido de outro circunstancial de lugar que o especifique.  

Nesta pesquisa, consideramos que a combinação forma verbal e locativo funciona como 

predicado transitivo circunstancial locativo em contextos fontes e como marcador discursivo em 

contextos isolados, quando atua de uma forma mais procedural. Nesse último caso, cada item 

contribui para a unidade sintático-semântica do marcador que, por sua vez, possui sentido e 

função distintos dos do predicado. Como o verbo e o locativo têm papel importante nas duas 

construções, consideramos relevante revisar a literatura que concerne aos estudos do verbo e do 

locativo restrita àquelas que conferem contribuições ao nosso objeto de estudo e que, de alguma 

maneira, são tratadas em nossas análises.  

 

1.1.1 Verbo 

É fato que a complexidade da classificação do verbo, principalmente se analisada nas 

situações reais de uso, fica mais evidente quando se tenta capturar tamanha diversidade apenas 

através do item, mesmo que ligado a algum complemento. Nesse sentido, Martellota (2004) 

apresenta uma proposta de classificação de verbo baseada em Scheibman (2001) e inspirada, por 

sua vez, nas de Halliday (1994) e Dixon (1991). Toda essa reelaboração, norteada 

semanticamente, tenciona conferir maior precisão às classificações disponíveis na literatura, a 

partir de análises da língua em uso empreendidas nas pesquisas do autor. Dos 13 tipos elencados 

pelo autor, apenas quatro serão tratados nesta tese, portanto reproduzimos parcialmente a 

classificação de Martellota.  
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Quadro 01 – Classificação dos verbos segundo Martellota (2004), apresentada parcialmente 

Tipo de verbo Descrição 

Verbos de percepção 

Verbos que indicam 
percepção através dos 

sentidos corporais. 

Dentre eles estão, olhar, ouvir, perceber, sentir, notar, cheirar, etc. 

Verbos materiais 

Verbos que indicam ações 

e processos concretos e 
abstratos, que fazem parte 

de nossa vida social. 

i) Ações, como: fazer, ir ensinar, trabalhar, usar, brincar, viver 

ii)Processos: o arroz cozinhou, a porta bateu, o carro enguiçou, a água 
ferveu, etc. 

Nesse tipo de verbo podemos destacar que esses processos se relacionam 

diretamente com atividades humanas e culturais, o que os torna diferentes 
dos que caracterizam os verbos existenciais. Além dessas características, 

destacamos que entre os verbos materiais estão verbos de caráter conativo, 

como persuadir, dissuadir, induzir, instigar, convencer, influenciar, que, ao 

contrário dos verbos performativos, exprimem atos que não precisam 
obrigatoriamente de palavras: um gesto silencioso ou uma atitude de uma 

pessoa pode induzir/ persuadir/ convencer/ influenciar/ etc. o outro a tomar 

ou não uma determinada atitude. 

Verbos relacionais 

São os chamados por Halliday: 

i) Relacionais intensivos (X é A): Sara é esperta. 

ii)Relacionais circunstanciais (algo que é mutável): A feira é na rua tal. Ele 

está em casa. Amanhã é dia 10. 
 

 

Diante da complexidade da classificação dos verbos, qualquer proposta deve levar em 

conta os contextos efetivos de uso. Dessa forma, somente nos interessa classificações que 

incorporem tal visão, assim não nos convém trazer para este estudo propostas que não convergem 

para uma abordagem centrada no uso. De acordo com nossa proposta, determinados verbos ora 

atuam em um tipo ora em outro, dependendo dos contextos particulares em que estejam inseridos. 

Nesse sentido, velhas formas são acionadas para cumprir novos papéis.  

Com relação aos verbos de percepção, dos cinco que analisamos nesta tese, dois deles 

estão ligados ao sentido da visão: olhar e ver. O primeiro verbo compõe três combinações 

distintas: olha aí, olha aqui e olha lá, já o segundo, apenas uma: vê lá. Apesar de o verbo olhar 

fazer parte de um número maior de combinações, as constructos com o verbo ver estão presentes 

em maior número de ocorrências no corpus. Buscamos identificar alguma motivação que 

concorresse para a preferência de uso, tendo em vista que a distinção não é sempre tão clara entre 

os processos de ver e olhar.  

Dessa forma, consultamos em dois sites de dicionários da língua portuguesa on-line: 

Michaelis, elaborado no Brasil e Priberam, elaborado em Portugal, para verificar a quantidade de 
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acepções de escutar, olhar e ver, a fim de averiguar, como hipotetizamos, se há número maior de 

acepções para ver o que poderia justificar um número maior de ocorrências da combinação.  

 

Tabela 01 – Número de acepções dos verbos escutar, olhar e ver nos dicionário Michaelis e Priberam 

Acepções 
ESCUTAR OLHAR VER 

Michaelis Priberam Michaelis Priberam Michaelis Priberam 

Fora de expressões 816 617 918 1219 3220 1721 

Em expressões 1 - 17 - 25 4 

 

Conforme traduz a tabela 01, o verbo ver é muito mais frequente do que os outros, 

principalmente se comparado a olhar. Sobre a diferença entre os dois, buscamos as três primeiras 

acepções para identificarmos diferenças.  

 

Quadro 02 – Diferentes acepções dos verbos olhar e ver  

DICIONÁRIO OLHAR VER 

Michaelis 1-Fixar os olhos em; contemplar, 

fitar, mirar: "Atirou o cigarro ao 

cinzeiro e ficou olhando a fumaça 

azulada" (Érico Veríssimo). "No 

sábado à tarde veio o japonês. 

Sorridente, maneiroso, olha para 

tudo esquivamente" (Hernâni 

Donato). 

 

2-Mirar-se, ver-se: Olhar-se no 

espelho. 

 

 

 

3- Estar em face ou em frente de: 

1-Conhecer (os objetos externos) 

por meio do sentido da visão: 

Ninguém os viu. Daqui também se 

pode ver e ouvir bem 

 

 

 

 

 

2- Alcançar com a vista; avistar, 

enxergar: "Seus olhos buscaram 

em torno e não a viram" (José de 

Alencar). 

 

3-Avistar-se, contemplar-se, mirar-

                                                
16 Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/escutar%20_957860.html, acessado em 

11/12/2014 
17 Disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/escutar, acessado em 11/12/2014 
18Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=olhar, acessado em 11/12/2014 
19 Disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/olhar, acessado em 11/12/2014 
20Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/ver%20_1064814.html, acessado em 

11/12/2014 
21 Disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/ver, acessado em 11/12/2014 
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Sua janela olhava o largo da 

Matriz. A estátua olha para o 

levante 

se: "Ver-se ao espelho. Vê-se 

arrancado a tudo o que significa 

passado" (Hernâni Donato). 

Priberam 1-Dirigir a vista 

2-Fazer por ver 

3- Fitar os olhos em; ver; encarar. 

1-Exercer o sentido da vista sobre 

2- Olhar para 

3- Presenciar, assistir a. 

 

De um lado, o verbo ver originou-se do latim videre, e significa “ver, perceber pela vista”. 

No decorrer do tempo, passou a receber outros sentidos, um pouco menos prototípicos que o seu 

uso mais recorrente. Segundo Votre; Cezario; Martelotta (2004: 41), ― por transferência 

metafórica, ver deixou de ser apenas um veículo de percepção corporal e passou a coocorrer com 

o processo de percepção mental, adquirindo os significados de “notar, perceber com a mente, ter 

visão, compreender, ver com os olhos do espírito, julgar, determinar”. 

Por outro lado, olhar, do latim, adoculare, refere-se, em princípio, a “fitar os olhos em, 

mirar”.  A partícula ad- indica “direção para algum lugar ou objeto” e oculo, as, avi, atum, are 

significa “dar vista” (ibid., 41). Assim como o verbo ver, o verbo olhar está incluído na lista dos 

verbos de percepção, predicando uma relação entre um agente ou um experienciador e um objeto 

não afetado.  

No inglês, existe diferença entre see e look at. O verbo see normalmente é não volitivo, 

portanto, um verbo de estado que requer como primeiro argumento um sujeito experienciador. Já 

look at é volitivo e, assim, implica ação de um sujeito agente sobre um objeto. No PB, a diferença 

entre ver e olhar, em alguns contextos apenas, pode ser definida pelo traço não volicional de ver 

e o traço volicional de olhar. Em geral, quando o verbo olhar é seguido de uma preposição 

direcional como para, o traço volição fica mais evidente. Contudo, se ver e olhar forem 

analisados em usos imperativos, a tênue diferença de sentido desses dois verbos se dilui.  

Em nossa pesquisa interessa-nos os contextos em que olhar e ver encontram-se jungidos 

aos locativos aí, aqui e lá. Como nas combinações estudadas os verbos apresentam-se na 2ª. 

pessoa do singular do imperativo afirmativo, sejam flexionados no predicado sejam cristalizados 

no marcador discursivo, o traço de volição está igualmente presente em ambos. Assim, para esta 

tese, o que define a diferença é basicamente o locativo que acompanha o verbo. No grupo de 

combinações do verbo de percepção, vê se une com lá e representa um número maior de 

ocorrências e olha se une a aí, aqui e lá, constituindo um número menor de ocorrências, mesmo 



31 

 

somando as três configurações. Tratamos tais diferenças mais detidamente na análise de dados, 

de acordo com os tipos de contextos.  

Na abordagem construcional, a variabilidade de atuação dos tipos verbais está atrelada à 

construção em que o verbo está inserido. Dessa forma, na verdade, a classificação do verbo é 

mais bem realizada levando em conta a construção em que atua. Conforme Goldberg (2010: 16) 

esclarece  

enquanto a combinação de um significado abstrato associado a uma classe geral de 

verbo, juntamente com uma predicação de estrutura argumental, parece exigir uma 

estrutura semântica estabelecida, os significados mais específicos que surgem da 

combinação de uma construção de estrutura argumental e um verbo específico não 

precisam. 

 

Daí que revisar listas de nomenclaturas que perspectivizam apenas a estrutura ou 

particularizam excessivamente os tipos verbais é irrelevante para nossa pesquisa. Nesse sentido, 

uma vez que é impossível determinar um comportamento estanque seja do verbo seja de seus 

complementos, a noção de contínuo entre os tipos verbais torna-se uma exigência. Dessa forma, é 

relevante a afirmação de Bybee (2010: 6) de que "sendo a língua uma estrutura mental em 

constante uso e afetada por atividades processuais que mudam, então nela [co]existem variação e 

gradiência". É natural, então, que os verbos apresentem mais de uma classificação ou que não 

seja possível alinhá-los de forma rígida em determinada classificação. Isso se confirma quando se 

tem em conta que a construção dotada de sentido e forma recruta o verbo que nela atua. 

Distribuímos os marcadores discursivos da construção VLocMD em macrofunções que têm 

como  base o conteúdo semântico dos verbos. Dessa forma, a classificação de Martellota (2004) 

representa melhor a distribuição que elaboramos, visto que a nomenclatura intransitivo e 

transitivo dos verbos feita pela GT é incompatível com nosso objetivo. Porém, para tornar mais 

evidente as macrofunções desempenhadas pelos marcadores estudados na tese, optamos por 

utilizar a nomenclatura movimento para os verbos materiais de ação (ir e vir) e apenas processo 

para o verbo material de processo (esperar). Esta distribuição está presente em nossas análises e 

é tratada no quadro 11, página 136, no capítulo de metodologia, estando atrelada, principalmente, 

à função semântico-pragmática da VLocMD.  

Se o verbo define macrofunções, o locativo, por sua vez, contribui com as especificidades 

e as idiossincrasias das mesmas. Dessa forma, apresentamos, na seção seguinte, uma revisão da 

literatura dessa classe que vai ao encontro dos encaminhamentos propostos neste estudo. 
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1.1.2 Locativo 

A literatura é bem diversificada no que se refere ao locativo ou CCi do tipo pronome 

adverbial locativo, uma vez que é uma classe marginal da categoria adverbial.  Revisamos mais 

detidamente a literatura desses CCis do que a dos verbos exatamente por tal diversificação e, 

também, devido à importância que o locativo tem na definição das particularidades funcionais 

dos marcadores da VLocMD em geral e, em especial, daqueles que registram o mesmo verbo 

como olha aí, olha aqui e olha lá ou, ainda, espera aí e espera lá.  

Na GT, aí, aqui, cá e lá são definidos como advérbios de lugar. Câmara Jr. (1976) explica 

que são pronomes demonstrativos com função adverbial. Para o autor (1976), o advérbio não é 

uma classe e sim uma função desenvolvida por nomes ou pronomes. Na hierarquia funcional dos 

vocábulos estabelecida por Câmara Jr. (1976), os advérbios são terciários ou subjuntos, em razão 

de serem determinantes de outros determinantes. O autor (2007: 123) cita o locativo lá, quando 

menciona que "nossa língua tem também um sistema de locativos, ou seja, de demonstrativos em 

função adverbial", situando-o junto aos pronomes demonstrativos locativos da segunda série: 

aqui, aí, ali.   

Ribeiro (2006: 221) observa que “normalmente, os advérbios são nomes ou pronomes em 

função modificadora do verbo. (...) Os de base pronominal são indicativos de lugar. Possuem 

natureza demonstrativa (aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, aquém, além) (...)”. O autor (2006: 222), ao 

tratar das principais circunstâncias adverbiais, arrola os locativos como representantes da noção 

de lugar. Já para Azeredo (2011: 192-193), os advérbios representam a classe mais heterogênea 

das palavras. Cita como características típicas, “além da invariabilidade formal”, a “função 

modificadora e a mobilidade posicional em relação ao termo que ele modifica”. O autor trata dos 

advérbios de lugar, informando que “exprimem basicamente posições espaciais relativamente a 

um ponto convencional no espaço, físico ou textual: aqui, aí, ali, lá, acolá, acima, abaixo, além, 

aquém, dentro, fora, afora, atrás, alhures”. Apesar de o autor não tratar especificamente do 

locativo, ou pronome adverbial locativo, procura descrever a gramática da língua para além das 

fronteiras da frase. Nesse sentido, cita (2011: 285) alguns dos locativos por nós estudados, 

quando explica que o adjunto adverbial pode referir-se semanticamente ao significado do verbo 

como:  

 b) uma época ou um lugar reconhecíveis pelos interlocutores relativamente ao momento 

ou ao espaço em que acontece a enunciação (adjuntos adverbiais dêiticos de tempo e de 

lugar): Aguarde  aqui (referindo-se ao lugar em que se encontram), Trabalhamos lá 
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(apontando para um lugar) c) uma época ou um lugar reconhecíveis pelos interlocutores 

relativamente a um ponto e referência instaurado no próprio  discurso ou texto (adjuntos 

adverbiais textuais [endofóricos] de tempo e de lugar: aí, aqui, lá, agora, então,  ainda 

(...)): Sabem que a casa está caindo, mas se recusam a sair de lá.(...) 

  

Segundo Bomfim (1988), os advérbios de lugar se subdividem em dêiticos (aqui, aí, lá, 

etc) e em conectores com um ponto de referência interno ou não ao enunciado.  A autora inclui o 

primeiro grupo na classe dos pronomes e explica que tem uma preposição implícita como “em” 

no exemplo “Lá onde morei mora agora meu cunhado” ou explícita como “de” na sentença  “Vim 

de lá”. Ainda tratando dos dêiticos, Bonfim (1988) discute acerca do papel da localização no 

enunciado. Comparando exemplos como “Deixe o dinheiro da passagem aqui” e “Dormiu aqui”, 

a autora observa que, no primeiro, a localização é determinada pelo objeto e pelo verbo 

transitivo, portanto depende de fatores de ordem semântica (verbos de situação, de movimento, 

etc) ou de ordem gramatical (regime do verbo, por exemplo). O segundo exemplo apresenta um 

verbo intransitivo (ou poderia ser estático, uma vez que ambos expressam fatos), para ela, nesse 

caso, a localização refere-se à direção do movimento. 

Bonfim (1988: 39) afirma que as características de regência e natureza semântica do 

verbo estão relacionadas ao tipo de localização indicada pelo dêitico. Em um quadro resumitivo, 

a autora define que: i) os advérbios de lugar do tipo aí, aqui, cá e lá não são passíveis de 

intensificação, ii) coocorrem com outros indicadores de lugar, iii) localizam no espaço o processo 

verbal e/ou o elemento que cabe localizar, iv) são dêiticos, v) podem exercer a função de sujeito, 

vi) não se juntam a preposições para formar locuções, mas podem ser precedidos de preposição, 

vii) respondem satisfatoriamente à pergunta: “onde?” Concluindo, a autora ressalta que aqui, cá, 

aí também podem ser usados anaforicamente, optando por excluí-los da classe dos advérbios e 

incluí-los entre os pronomes demonstrativos. Tal opção é justificada pelo comportamento 

linguístico, uma vez que não difere do de certas subclasses de pronomes.  

Em perspectivas linguísticas do português do Brasil (ILARI ET ALII, 1990; NEVES, 

2000), a categoria adverbial é caracterizada como uma classe pouco nítida, de contornos difusos, 

integrada por membros distintos, incapazes de compartilhar um conjunto de traços comuns.  

Diante dos pronomes locativos, tal imprecisão categorial se verifica de forma acentuada, uma vez 

que integram um grupo marginal de uma classe imprecisa. 

Segundo Ilari et alii (1990), os locativos são classificados como itens não predicativos ou, 

segundo (Neves, 2000), não modificadores, pois tendem a não alterar ou afetar o significado do 
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constituinte verbal. Diante de tal entendimento, tanto para Neves (2000) quanto para Ilari et alii 

(1990) os locativos compreendem um tipo de advérbio mais livre e, portanto, mais autônomo.  

Neves (2000: 236) explica que os advérbios formam uma classe heterogênea quanto à 

função, apontando duas subclasses: os modificadores e os nãos modificadores. Quanto à função, 

os locativos são tratados por Neves (2000: 239) como advérbios circunstanciais de lugar que não 

operam sobre o valor de verdade da oração. Na sequência, Neves (2000: 256) dedica uma seção 

aos advérbios circunstanciais afirmando que:  

Lugar e tempo são categorias dêiticas, isto é, categorias que fazem orientação por 

referência ao falante e ao aqui-agora, que, constituem o complexo modo-temporal que 

fixa o ponto de referência da fala. Lugar e tempo de tal maneira se implicam que é fácil 

o trânsito de uma para outra categoria. Assim é possível encontrar advérbio de lugar 

indicando tempo e advérbio de tempo indicando lugar. 
 

 Com relação às subclasses dos circunstanciais, a autora (2000: 257) esclarece que o 

subagrupamento básico dos advérbios circunstanciais se divide em fóricos em si mesmos e não 

fóricos. Esses últimos podem entrar na composição de sintagmas adverbiais fóricos, como em 

“Nós aqui dentro só sabemos lidar com gente morrida e gente matada”.   Os fóricos têm natureza 

pronominal, “comportando-se como proformas nominais, o que lhes permite, aliás, funcionar 

como argumentos. Esses advérbios são muitas vezes chamados de advérbios pronominais ou 

pronomes adverbiais”.  

Cabe destacar que Neves (2000: 257-258), ao descrever os advérbios circunstanciais de 

lugar, menciona o papel muitas vezes exercido pelos locativos nas construções analisadas nesta 

pesquisa. Como fóricos, os pronomes adverbiais locativos “referem-se a circunstâncias, mas em 

si não exprimem uma indicação circunstancial substancial. Essa indicação tem de ser recuperada: 

i) na situação, configurando exófora, ii) no texto, configurando endófora (anáfora ou catáfora)” 

(ibid., 257-258). Ainda mais relevante para nosso estudo é a afirmação de que: 

Por definição semântica, esses advérbios indicam circunstância, relacionando-se com o 

eixo falante/ouvinte. Trata-se de uma circunstância ancorada no circuito de comunicação, 

referida aos participantes do discurso ou a pontos de referência do texto, numa escala de 

proximidade espacial. Assim, em princípio, AQUI indica lugar próximo ao falante 

(primeira pessoa do discurso), AÍ indica lugar próximo ao ouvinte (segunda pessoa do 

discurso)  e LÁ indica lugar distante do falante e do ouvinte (terceira pessoa do 

discurso). 

 

Acerca da natureza pronominal dos locativos, no que concerne à foricidade de 

determinados usos, identificamos  sua atuação como proformas tendo, geralmente, o papel 

adicional de elemento coesivo na progressão informacional, atuando anaforicamente ou 
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cataforicamente. Em (10), dado retirado do nosso corpus, lá é empregado cataforicamente, uma 

vez que, somente no SN final, a referencialidade do locativo – a Rua da Carioca é preenchida. 

 

(10) Que homem? - O homem do Pobre Jaques. - Sim? - Pode ser. Gustavo refletiu um instante. - Vamos 

lá! disse ele. Gustavo vestiu-se no curto prazo de 7 minutos; saiu acompanhado do criado e a trote largo caminharam 

para a Rua da Carioca. 

         Conto, História de uma fita azul de Machado de Assis, sequência injuntiva, século XIX 

 

Alguns estudos envolvendo os pronomes adverbiais locativos, ligados à abordagem 

funcionalista da linguagem, têm sido desenvolvidos mais recentemente no Brasil. Destacamos os 

trabalhos de Martelotta (1994), Martelotta e Rêgo (1996), Paiva (2003), Tavares (2006) e 

Oliveira e Cezario (2012) e faremos um recorte para apresentá-los. Tal recorte tem como objetivo 

direcionar a revisão para os usos que se coadunam com nossa pesquisa.  

Martelotta (1994: 45) em sua tese sobre os circunstanciadores temporais e sua ordenação, 

quando observa os usos desses advérbios como operadores argumentativos, explica que existem, 

no texto, elementos de organização interna, que são provenientes da gramaticalização
22

 de dados 

espaciais, que podem ou não, seguindo um processo escalar de abstração, expressar 

intermediariamente expressões. O autor se refere à proposta de Heine et alii (1991: 182) de 

gramaticalização desses elementos através do esquema espaço > (tempo) > texto.  

Citando o locativo aí, o autor (1994: 46) explica que a trajetória espaço > texto se 

manifesta comumente através do fenômeno da anáfora, em que elementos espaciais dêiticos são 

perfeitos para fazer alusão a dados já mencionados no texto. Nesse sentido, Martelotta chama a 

atenção para dois fatores importantes que se devem levar em conta nessa trajetória: i) as noções 

de espaço e tempo são bem semelhantes na prática discursiva, sendo expressas muitas vezes por 

elementos dêiticos cujo uso relativo ao local/momento em que o falante produz seu enunciado 

podem se confundir. O autor sugere que i) “a sutileza que caracteriza a fronteira entre as noções 

de espaço e tempo torna a primeira uma metáfora perfeita para a segunda” e ii) a utilização dos 

“elementos textuais, principalmente no que diz respeito à organização lógica das ideias, 

caracteriza-se por uma linearidade espaço-tempo” (ibid., 46), sendo, portanto, natural que 

operadores argumentativos provenham de circunstanciadores.  

                                                
22 A definição clássica de gramaticalização no FL, segundo Hopper e Traugott (1993), é de um processo de mudança 

que leva elementos de valor lexical a assumirem valores gramaticais e elementos gramaticais a assumirem funções 

ainda mais gramaticais. No decorrer deste trabalho, abordamos mais detidamente como estamos empregando o 

conceito. 
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Martelotta (1994: 62) assume, então, que é comum a trajetória circunstanciador > 

operador argumentativo, em que o elemento perde o valor semântico e ganha valor pragmático-

discursivo. Dessa forma, os elementos gramaticalizados perdem os traços semântico-gramaticais 

que os organizam dentro da estrutura do tipo de discurso em que aparecem, para assumir funções 

discursivas mais direcionadas à interação.  

Em estudo posterior, Martelotta e Rêgo (1996) ao tratarem da gramaticalização de lá, 

assumem que: 

A análise sobre os usos de lá parte do princípio de que o seu valor dêitico espacial é o 

ponto de partida de uma gramaticalização espaço > (tempo) > texto, que, de acordo com 

Heine et alii (1991), caracteriza o surgimento de operadores argumentativos a partir de 

circunstanciadores. Com esse processo, o elemento vai perdendo o seu valor semântico 

de indicador espacial para assumir novas funções de cunho gramatical e discursivo. Esse 

tipo de mudança por gramaticalização pressupõe que um determinado elemento com 

valor espacial passa a assumir valores temporais e, progressiva e concomitantemente, 

valores textuais, ou segue diretamente do espaço para o texto, passando a organizar 
argumentos e/ou a assumir funções interativas, referentes, por exemplo, a estratégias 

comunicativas. 

 

 Os autores admitem que existem duas trajetórias distintas que, partindo do valor dêitico 

espacial de lá, geram diferentes usos do locativo. Na primeira, assume funções anafóricas e 

catafóricas, que, por sua vez, geram valores temporais e inferíveis e, na segunda, assume função 

modalizadora, que funciona como uma marca de afastamento ou desinteresse do falante em 

relação ao que fala. Tal função modalizadora deriva dois usos: no primeiro, o lá “penetra” no 

sintagma nominal, assumindo uma função de elemento indefinido, e, no segundo, “penetra” na 

forma verbal sei, formando a expressão sei lá que participa da organização do fluxo linear das 

informações no discurso oral. É preciso destacar que, na época em que esses estudos foram 

realizados pelo autor, adotava-se a visão clássica de gramaticalização, voltada para o estudo da 

trajetória de itens específicos. A gramática, portanto, era compreendida em uma visão mais 

reduzida, que serviu como base e fonte para o que hoje se pratica, em abordagem mais holística. 

Em nossos estudos, o locativo junto à forma verbal atua como uma unidade, formando um 

marcador discursivo e, apesar de prevalecer no discurso oral, também atua em textos escritos em 

que se pretende enfatizar a opinião do autor.  

Na construção VLocMD, observamos uma forte integração destes pronomes adverbiais 

locativos aos verbos, veiculando uma única informação.  Para os usos como marcador discursivo 

como o apresentado em (11), não se aplicam os traços mais comumente associados à classe dos 

advérbios aos pronomes locativos, já que estes se encontram altamente integrados, formal e 
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funcionalmente, à forma verbal que acompanham. No exemplo (11), a unidade vamos lá atua em 

função mais abstrata, ligada à intenção da sogra em incitar o interlocutor a concordar com sua 

estratégia. Nesse sentido, a ideia é enfatizar sua esperteza e conduzi-lo a se deslocar de uma 

opinião inicial a outra que, por se distanciar dessa, passa, neste contexto, a indicar positividade, 

valorização, disposição favorável.  

 

(11) Palmira chorou de emoção ao lê-la. E comparei mentalmente aquela carta do marido de minha filha 

com as cartas que meu marido me escreveu na sua ausência dos oito meses. Que diferença! Que contraste! E vamos 

lá! tinha eu ou não a razão para estar orgulhosa com a minha obra? 

 Romance, Livro de uma sogra de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 
 

Paiva (2003), em sua pesquisa sobre proformas adverbiais e encadeamento dêitico, analisa 

a indicação de circunstância de lugar duplicada no interior de um todo indissolúvel formado pelo 

esquema Pro adverbial + Sprep locativo, como em “lá no São Cristóvão” e “lá numa cidade 

perto”. No primeiro caso, o Sprep tem função fórica e no segundo, não. Nesse esquema, tal 

indicação é reduplicada no interior da oração, resultando em uma cadeia de constituintes que 

provê a orientação espacial do estado, evento ou processo codificado pelo verbo.   

Segundo a autora (2003: 135-136), as proformas adverbiais aqui/ai/ali/lá segmentam um 

contínuo espacial, “deslocando os objetos ou estados de coisas em função da avaliação do falante 

sobre a menor ou maior distância”. A observação é a de que este contínuo intervém no falante e 

no ouvinte, na medida em que “aqui” e “aí”, apesar de definirem “diferentes pontos de 

localização espacial em relação aos participantes do ato discursivo”, são formas inclusivas. Nesse 

sentido, “aqui” está relacionado ao falante e “aí” ao ouvinte, “ali” e “lá”, ao contrário, referem-se 

a ele, situando os estados de coisas em pontos que excluem simultaneamente os participantes do 

ato de fala. 

A autora (2003) chama a atenção para o fato de que não há distinção clara ou fronteiras 

precisas nessa segmentação, acarretando a “possibilidade de que cada uma das proformas possa 

recobrir intervalos mais restritos ou mais amplos e, fazendo com que a dêixis espacial se construa 

discursivamente a partir de coordenadas espaciais estabelecidas no discurso”. 

Paiva (2003: 141-142), considera que as proformas adverbiais locativas aqui, aí, ali e lá 

“se submetem a um processo de dissociação entre dêixis e foricidade”. Nesse processo, a autora 

(2003: 141) advoga pela subespecificação da proforma porque se antepõe ao “constituinte que a 

segue, como uma expressão genérica que guardando resquícios de sua atuação dêitica espacial 
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assinala para o ouvinte que o Sprep seguinte é um circunstancial de lugar”.  Para reforçar sua 

posição, a autora (2003:141) apresenta o exemplo “(...) era eu quem caprichava lá no sapato da 

minha irmã” sendo que o termo “sapato da minha irmã” já tinha sido introduzido no fragmento 

como objeto direto do verbo “engraxar” e, para ela, estava sendo retomado com uma “nuance 

locativa adquirida pelo Sprep” resultante “da justaposição com a proforma adverbial que, atuando 

cataforicamente, impregna o constituinte a ela subsequente”.  

No corpus da nossa pesquisa, encontramos diversas ocorrências em que a proforma se 

antecipa a um Sprep formando um todo de sentido, conforme observamos em (12), porém não 

consideramos que se trata de subespecificação. Diferentemente de Paiva, nosso olhar recai sobre 

a combinação forma verbal e locativo, acessada holisticamente e, mais amplamente, para todo o 

contexto em que o locativo junto à forma verbal se insere. Assim, para nós, todo o conjunto faz 

referência locativa.  

 

(12) O facho da lanterna procurando um relógio, e o quê, preocupado, se alguém visse aquilo, ladrão, 
incendiário, terrorista, estelionatário! Helena demorando. E olha lá na porta do Zeca França alguém viu aquele facho 

de luz incomum, atravessou a rua para chamar outro. 

Romance,  Não és Tu, Brasil de  Marcelo Rubens Paiva, sequência injuntiva, século XX 
 

 

Tavares (2006: 267-268), em seu estudo acerca da forma “daí” desde os usos como 

dêitico espacial até os usos como conector, traça a trajetória de mudança do item com base em 

informações de natureza distinta que enumera como: (i) traços semânticos comuns a duas ou mais 

funções (indicação espacial, indicação de efeito, etc); (ii) relações de abstração entre essas 

funções (dêixis > anáfora, anáfora > conexão entre partes do discurso); (iii) generalização de uso 

(de anafórico espacial para anafórico discursivo, de introdução de efeito para sequenciação 

temporal, sequenciação textual e adversão); (iv) relações estabelecidas pelas formas 

(apontamento dêitico, apontamento anafórico, coesão entre partes do discurso); (v) casos 

ambíguos e ‘entres’ – indícios de estágios A/B. 

A autora (2006) conclui que o elemento “daí”: 

Parece emergir como conector em uma trajetória com as seguintes etapas principais: 

dêixis espacial (apontamento para o mundo) > anáfora espacial (apontamento para um 
lugar mencionado anteriormente, criando-se uma relação de correferência) > anáfora 

discursiva/introdução de efeito (apontamento para uma informação antes referida, 

apresentada como causa da informação-consequência que se segue a daí) > introdução 

de efeito >  sequenciação temporal, sequenciação textual e adversão (quatro funções 

vinculadas ao plano da conexão de partes do discurso que possuem como propriedade 

em comum o apontamento para a informação prévia e para a informação subsequente, 
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criando-se um laço coesivo que dispara, no interlocutor, a busca por inter-relações mais 

específicas). Cada uma dessas etapas de mudança é caracterizada pelo surgimento de 

uma inovação vinda de usos anteriores de daí, inovação que foi aceita, rotinizada e 

conservada pelos usuários da língua. 

 

Em nossa pesquisa, o elemento aí, quando atua na VLocMD, permite inter-relações no 

plano das intenções, uma vez que sua função é intersubjetiva e altamente pragmática. Porém, 

dependendo da forma verbal a que se une, ainda preserva os resquícios da função coesiva a que 

Tavares se refere, conforme exemplo (13). Neste caso, a especificidade da inter-relação conduz o 

interlocutor à concordância com a reflexão do jornalista, laçando os argumentos anteriores à 

opinião exposta na sequência. A unidade, nesse caso, atuando pragmaticamente, marca o discurso 

do falante, enfatizando-o. 

 

(13) Vinte e cinco anos pode parecer um número besta, mas para um piloto preocupado com milésimos de 

segundo é uma eternidade. Está aí, talvez, em esses 25 anos de experiência com a velocidade, a explicação para o 

que se veria depois.  

Notícia, Folha de SP, sequência injuntiva, século XX 
 

    

Estudos acerca dos pronomes locativos ligados à corrente funcionalista têm sido 

realizados no Grupo D&G, especialmente na sede UFF, desde 2003.  Nessa instituição, o grupo 

de pesquisa se volta, mais especificamente, para os padrões de uso de pronomes locativos em 

português. Nos projetos desenvolvidos no D&G que estudam os locativos, foram realizados 

levantamentos, descrições e análises interpretativas de pronomes adverbiais locativos sejam em 

textos escritos da fase arcaica do português e da fase contemporânea, seja nos séculos XVIII e 

XIX.  

Em um terceiro momento, os levantamentos, descrições e análises focaram construções 

nominais e verbais integradas pelos pronomes locativos aí, ali, aqui, cá e lá no português 

contemporâneo do Brasil bem como numa perspectiva histórica.  

Conforme explica Oliveira (2010): 

Inicialmente, conforme a versão clássica da pesquisa funcionalista, nosso interesse 
residia na ordenação, polissemia e gramaticalização de aqui, aí, ali, cá e lá, os mais 

frequentes da categoria (BATORÉO, 2000) como itens específicos, tanto em perspectiva 

histórica quanto no português escrito contemporâneo. A partir dos resultados dessa 

segunda etapa, com base na constatação de que tais objetos integravam, de fato, padrões 

de uso mais amplo, no escopo de nomes e de verbos, demos início à terceira fase da 

pesquisa, voltada para usos do português contemporâneo, que nesse momento caminha 

para sua etapa final. (...) a continuidade e aprofundamento de nossa investigação, que 

pretende se voltar, de modo mais específico, para a identificação, o levantamento e a 

classificação de contextos-ponte, na terminologia de Heine (2002), ou de contextos 
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atípicos e críticos, conforme Diewald (2002), motivadores de rotas de 

construcionalização (surgimento de novo padrão construcional, de nova 

convencionalização forma x sentido) e de mudança construcional (alteração de subpartes 

de uma construção, envolvendo analogia), como propõe Traugott (2012; 2010; 2008b), 

na trajetória histórica de expressões verbais compostas pelos pronomes aqui, aí, ali, cá e 

lá que envolvem mudança gramatical.  

 

Visando a divulgação das pesquisas em tornos dos locativos, integrantes do grupo D&G 

realizam publicações em revistas científicas e capítulos de livros
23

. A coletânea “Adverbiais – 

aspectos gramaticais e pressões discursivas”
24

 trata da apresentação e da discussão de resultados 

dos estudos  em torno dos adverbiais que compreendem uma das categorias morfossintáticas mais 

instáveis e, por isso, mais desafiadoras e instigantes aos estudos funcionalistas. 

Esta pesquisa se insere no projeto “Padrões verbais formados por pronomes locativos no 

PE e no PB: uma abordagem construcional”, filiado ao D&G - UFF. Nosso interesse particular 

recai sobre os fatores pragmático-discursivos e as pressões estruturais que conduzem à 

convencionalização de marcadores discursivos VLocMD como (14), extraído de Teixeira e 

Oliveira (2012: 22). Nesse exemplo, vê lá, mais desvinculado em termos semântico-sintáticos do 

constructo em que se insere, atua como mecanismo de injunção, por meio do qual o pai 

“convida” a filha Júlia, em discurso direto, a partilhar a chamada de atenção para o prazo da 

tarefa mencionada. 

(14) Pela madrugada julgava impossível escrevê-lo, tudo parecia banal ou extravagante. Mas depois do 

almoço, antes de sair, o pai lembrou-me como se lembra a um escritor: - Vê lá, Júlia, o artigo é para hoje. Tenho que 

o levar à noite. Havia um jornal que exigia o meu trabalho. Era como se o mundo se transformasse. Sentei-me. E 

escrevi assim o meu primeiro artigo.  

Crônica, Momentos literários de  João do Rio, sequência injuntiva, século XX 

Na sequência da revisão de literatura, duas autoras apresentadas a seguir contribuíram 

com estudos de base cognitivista para o tratamento dos locativos. Nossa intenção em trazê-los 

nesta seção ateve-se à contribuição que esses trabalhos representaram para nossa pesquisa. Tanto 

Batoréo (2000) como Lima (2009) abordam a função primordial do espaço na cognição humana e 

                                                
23 Alguns trabalhos publicados são: “OLIVEIRA, M. R. . Gramaticalização de construções como tendência atual dos 

estudos funcionalistas. Estudos Linguísticos (São Paulo. 1978), v. 42, p. 148-162, 2013”, “OLIVEIRA, M. R. . 

Padrões construcionais formados por pronomes locativos no português contemporâneo do Brasil. Linguística (Rio de 

Janeiro), v. 8, p. 49-61, 2012”, “OLIVEIRA, M. R. ; TEIXEIRA, A. C. M. . Por uma tipologia funcional dos 

marcadores discursivos com base no esquema construcional Verbo Locativo. Veredas (UFJF. Online), v. 16, p. 19-

35, 2012”,” OLIVEIRA, M. R. ; ROCHA, R. A. . As expressões "daqui vem" e "daí vem" como instanciações da 

construção LOC + SV no português contemporâneo. Caligrama (UFMG), v. 16, p. 155-176, 2011”. 
24 Mais recente livro organizado por Cezario e Oliveira (2012), no âmbito do grupo D&G. 
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sua expressão linguística, a primeira numa visão psicolinguística e a segunda na perspectiva da 

Gramática de construções, como estabelecida por Fillmore, Kay e O´Connor (1988).  

Segundo Batoréo (2000), os locativos cumprem função elementar na percepção espacial 

que compreende a localização do objeto, a detecção da linha de orientação e síntese no espaço. 

Tal localização é feita a partir de um "ponto de vista egocêntrico, isto é, em relação à posição do 

observador" (2000: 244). Localizar um objeto no espaço é determinar sua distância em relação ao 

falante e em "função do olhar que "viaja" no Espaço para o apreender" (2000: 268).  Ao 

funcionar a partir de uma entidade que foi colocada em um determinado lugar, essa localização 

espacial pode servir para determinar a localização de outra "essa relação é gramaticalizada para 

os advérbios dêiticos de lugar do tipo aqui-ali." (2000: 269). Isso fica evidente no exemplo (08) 

reproduzido novamente. Ressaltamos que os exemplos (08) e (09) foram reproduzidos aqui, a fim 

de verificar como podemos dar tratamento ao mesmo dado, a partir da perspectiva de Batoréo: 

(08) A linha 'by Brad' inclui camisetas, bolsas, bonés e boinas. Essas últimas, aliás, ele anda usando direto, 

por motivos óbvios. Dá para comprar pelo site www.makeitrightnola.org. Vá lá. Quem sabe o próprio não lhe 

responde pessoalmente.  

           Blog Fatos e pessoas incríveis, objetos desejáveis, seq. Expositiva, século 20 

  

A autora (2000: 301) ressalta que: i) as categorias de distância se desenvolvem de um 

modo específico nas línguas e ii) obedecem a um esquema subjacente com a divisão em dois e/ou 

três sistemas. No caso da divisão em três: i) a próxima é definida em função do falante como (+) 

proximidade, ii) a média tem duas variações: a) sendo o falante fundo, a distância é pequena em 

relação a ele, b) quando o fundo é identificado como o destinatário, a localização é em função 

dele, iii) a distância é definida em função do falante e do destinatário como (-) proximidade ou 

(+) proximidade, em relação a um terceiro interveniente. Segundo Batoréo (2000),  em português, 

o advérbio ali é definido "em função de um terceiro interveniente, enquanto a oposição dos 

advérbios cá/lá tem por base uma divisão binária entre o campo visual da situação de 

comunicação: entre o Locutor e o Alocutário. Entendido de um modo global: cá é a ausência 

deste espaço partilhado por lá. " 

Consideramos pertinente destacar a crítica de Batoréo (2000: 414) sobre o caráter 

semasiológico
25

  das gramáticas tradicionais. Conforme a autora ressalta (2000), tal caráter 

limitou o trabalho de descrição, pois não procurou "abranger a área da expressão do espaço na 

                                                
25 Partindo de uma palavra ou forma linguística para chegar ao conceito correspondente. 
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sua totalidade ou perspectivizá-la do ponto de vista onomasiológico
26

". Nesse sentido, o uso é 

concebido como o modo de associação entre um marcador espacial e o verbo a ele antecedente na 

formação de conjunto fixo.  

Dessa forma, há necessidade de se estabelecer relações intergrupais em que pronomes se 

associam a advérbios podendo "servir de pró-palavras, pró-frases e mesmo pró-textos, catafórica 

ou anaforicamente - são os advérbios pronominais" (2000: 422). De fato os pronomes locativos 

atuam como "reforço situativo-comunicativo", em papel secundário em termos de referenciação 

locativa. Segundo a autora (2000):   

Os pronomes e os advérbios pronominais são, em geral, referidos como "dêiticos 

anafóricos",  sendo, no entanto, igualmente, possível encontrar, por exemplo, uma 

designação flag. [Esta designação ocorre]"quando um advérbio locativo desempenha um 

papel de sinalizador, que antecipa o tipo de função sintática e semântica que se vai 

realizar na expressão que segue" (...) Todo flag desempenha a função sintática da 

expressão que anuncia cataforicamente".  

  

 Conforme exemplo (09): 

(09) E, passando o braço pela cintura da filha, segredou ao ouvido desta: - Vamos, vamos lá para cima. 

Creio que hoje não estás boa.  

          Romance, O homem de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

Apresentando o quadro dêitico do português na divisão binária, ternária e quaternária, 

reproduzido no quadro 03, Batoréo (2000: 438) menciona que podem ser classificados como 

pessoais e espaciais (e/ou temporais), sendo que os espaciais podem ser divididos em termos de 

graus de granulidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Partindo do conceito para chegar à palavra ou à forma linguística correspondente. 
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Quadro 03 - Dêiticos do português, reproduzido de Batoréo (2000: 438) 

Divisão Binária Divisão Ternária Divisão quaternária 

Cá – lá Este/a – esse/a – aquele/a Aqui – aí, além - acolá 

Aquém – além Isto – isso - aquilo Aqui – ali – acolá - lá 

Aqui – ali Aqui – aí - ali (mais adiante) 

Aqui - além Aqui – aí – acolá  

Aqui – além - acolá 

 

Segundo Batoréo (2000: 439), o termo “granulidade” foi incorporado da inteligência 

artificial para "definir as diferenças nas regiões-de-vizinhança que apresentam os conjuntos cá/lá, 

por um lado, e aqui/ali, por outro". A do primeiro conjunto é denominada vasta, extensa e para o 

segundo, fina, estreita quase tendendo para o ponto de origem.  Essa definição é de extrema 

importância para o nosso estudo, pois entendemos ser um dos fatores que contribuem para a 

constituição do elo de correspondência simbólica entre os itens da construção aqui estudada. 

Nesse sentido, a partir dos dados de nossa pesquisa, verificamos que a granulidade vasta, 

extensa deriva grau de envolvimento menor do falante acerca do que é dito. A granulidade fina, 

estreita, ao contrário, indica grau de envolvimento maior. Esse grau de envolvimento a que nos 

referimos se desenrola de forma distinta nos marcadores, nesse sentido estamos utilizando o 

conceito de afixoide
27

, conforme Traugott e Trousdale (2013).  

Conforme mencionamos no início deste capítulo, ao apresentarmos a revisão dos tópicos 

relevantes para as análises empreendidas nesta pesquisa, optamos por fazer opções claras e 

detalhamentos específicos, estabelecendo, neste momento, um ajuste na teoria em razão do nosso 

objeto de estudo. Assim, defendemos que os locativos, quando atuam nas microconstruções aqui 

estudadas, funcionam como afixoides, contribuindo com semântica e com pragmática 

especializadas para a unidade de sentido, o que entendemos fazer parte do elo de correspondência 

que o liga à forma verbal simbolicamente. Para cada um dos afixoides, então, a semântica e a 

pragmática especializadas vão da pontualidade e assertividade até a vagacidade e 

descomprometimento, conforme exposto no quadro 04.  

Porém, é no capítulo de análise que tratamos do conteúdo desses afixoides e sua atuação 

em cada uma das microconstruções da VLocMD. Nosso objetivo, portanto, ao apresentar este 

                                                
27  Afixóides se tornam semelhantes aos afixos por terem um significado especializado quando incorporado em 

compostos. Eles ainda não são afixos porque correspondem a lexemas, isto é, formas que não se ligam, mas o seu 

significado difere quando são utilizados como lexemas independentes. (Traugott e Trousdale, 2013: 154) 
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quadro, nesta seção, é evidenciar as bases teóricas de nossas análises. O ajuste mencionado se 

relaciona ao fato de que a teoria é refinada a partir das análises dos dados de nossos objetos de 

pesquisa  

 

 

 

 

Quadro 04 – Uso dos afixoides na VLocMD 

Afixoides – Uso nos marcadores discursivos da VLocMD 

Locativo Afixoide Marcador Semântica e pragmática no 

marcador 

Cá Sentido de proximidade contígua: 

algo que é adjacente 

Vem cá, contestativo-

indagativo  

Alerta, moderação e atenção 

para o que será questionado/ 

esquadrinhado/indagado 

Aí Sentido de proximidade exata com 
certa distância de si: sugere 

especificidade 

Espera aí,  marcador 
interruptivo-opinativo 

Determinação, especificação e 
ênfase do/no espaço de atenção 

do discurso 

Sentido de proximidade exata com 

certa distância de si: sugere 

especificidade 

Está aí, marcador de 

constatação 

Determinação, especificação e 

ênfase do/no "localização" dos 

argumentos/ideias/fatos 

Sentido de proximidade exata com 

certa distância de si: sugere 

especificidade 

Olha aí , marcador 

repreensivo-provocativo 

Determinação, especificação e 

ênfase do/no  “lugar” em que a 

atenção deve ser fixada e 

processada 

Aqui Sentido de proximidade exata: 

sugere intimidade, rispidez, 

pontualidade  

Escuta aqui, marcador 

repreensivo-impositivo 

Determinação categórica da 

"intensidade" da atenção a ser 

ativada pelo interlocutor  

Sentido de proximidade exata, 

sugere intimidade, rispidez, 

pontualidade  

Olha aqui,  marcador 

repreensivo-asseverativo 

Determinação incisiva da 

"intensidade" da atenção a ser 

ativada pelo interlocutor. 

Lá Sentido de afastamento: algo que é 
descomprometido, desengajado  

Vá lá, marcador de 
concessão 

Delegação, transferência, 
outorga 

Sentido de posterioridade: algo 

subsequente 

Vamos lá, marcador de 

mudança de turno 

Indicação de algo projetado 

adiante, concentrado na 

orientação apontada 

Sentido de posterioridade: algo que 

está no futuro  

Vamos lá, marcador de 

exortação 

Acrescenta positividade 

Sentido de imprecisão: algo que não 

se quer falar contundentemente 

Espera lá marcador 

interjetivo-opinativo   

Acrescenta distanciamento, 

impressões 

Sentido de imprecisão: algo que 

não se quer falar contundentemente 

Olha lá,  marcador 

repreensivo-advertido  

Acrescenta distanciamento/certa 

censura 

Sentido de imprecisão: algo que 

não se quer falar contundentemente 

Vê lá,  marcador 

repreensivo-preventivo 

Acrescenta vagacidade/certa 

cautela 

 

Batoréo (2000: 521-522) assume e destaca que a teoria localista define ter os sentidos uma 

base mais concreta, concernente à dimensão espacial, e então, por metáfora, derivam para a 

referência temporal e, depois, para a textual. Como a própria autora ressalta (2000), essa proposta 
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da perspectivação espacial usada para a perspectivação de outras dimensões, como a temporal e a 

discursiva, permite uma abstração maior desses usos. Somando-se a essas argumentações, a 

autora esclarece que (2000: 521) "a expressão da atitude do falante e da sua perspectivização 

subjetiva dos acontecimentos é determinante para a análise global do significado das expressões 

em causa". 

Esse último argumento vem ao encontro do que consideramos em nossas análises: sendo 

os usos linguísticos forjados e estabilizados, como expressões regulares e gramaticais, nas 

práticas interacionais, é, portanto, a análise global do significado que se deve buscar para 

interpretarmos vê lá em (14) como marcador discursivo, por exemplo. A partir dessa constatação,  

consideramos que o uso exemplificado por (14) poderia estar relacionado às  conclusões da 

autora já que quanto mais expressiva a (2000) "atitude do falante", maior sua "perspectivização 

subjetiva dos acontecimentos" e, consequentemente, mais gramaticalizadas tendem ser as 

construções. Nesse sentido, o marcador ora exemplificado contribuiria para a expressão de lugar, 

ainda que na intenção ou na opinião do falante.  

 

(14) Mas depois do almoço, antes de sair, o pai lembrou-me como se lembra a um escritor: - Vê lá, Júlia, o 

artigo é para hoje. Tenho que o levar à noite. 
 

Complementando a abordagem cognitivista trazida a esta seção, o estudo de Lima (2009: 

350) tem como objetivo tratar do fenômeno da distribuição de atenção. A partir dos locativos 

aqui e aí, a autora conclui que as relações estabelecidas pelas expressões dêiticas e o contexto 

comunicativo extrapolam os limites do espaço físico, sendo inúmeras as situações que “evocam 

domínios acessíveis apenas através de operações de projeção”. Dessa forma, as relações 

estabelecidas por cada um dos locativos em questão e seus respectivos fundos indexicais, “que 

lhes servem de contexto, podem ser estruturadas por projeções metafóricas, de modo que as 

relações de proximidade [aqui] e distância [aí] estabelecidas no espaço das experiências físicas 

mantêm-se no espaço das experiências discursivas”. 

A autora (2009: 351) destaca a função de operadores de focalização atribuída a esses 

locativos que desempenham “um importante papel nos processos de distribuição da atenção”. 

Nessa questão, Lima estabelece dois eixos de atuação. No primeiro, aqui, uma vez que contém o 

ego em seu escopo, assinala o “espaço de máxima relevância perceptual, discursiva e conceptual, 

inserindo o elemento indexado no plano principal da atenção”. Aí, por sua vez, sinaliza “objetos e 

eventos que desejamos enquadrar no plano secundário da atenção ou, ainda, incluir em uma 
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espécie de reserva atencional”, pois cria um espaço de expectativa que orienta a atenção para um 

evento posterior ao momento da enunciação. A autora (2009: 348) esclarece que a escolha pelo 

uso do “dêitico proximal [aqui] ou pelo dêitico distal [aí] será determinada por motivações 

contextuais, sendo que o primeiro possui um escopo mais local (ou focal) e o segundo, um 

escopo mais regional (ou mais difuso)”. 

Para nossa pesquisa, o referido estudo de Lima torna-se oportuno uma vez que no corpus 

é esta a distribuição de atenção que observamos. A partir de nossos dados, verificamos que o 

locativo lá, não estudado pela autora, possui um escopo difuso, uma vez que está atrelado a um 

terceiro espaço distante do eu e do tu. Esse espaço assinala ora positividade ora 

descomprometimento ora vagacidade ora anuição, dependendo do contexto (a sequência 

tipológica, entre outros elementos) e do cotexto (a forma verbal, entre outros elementos), como, 

por exemplo, em (11) e em (14) reproduzidos parcialmente.  

 

(11) Que diferença! Que contraste! E vamos lá! tinha eu ou não a razão para estar orgulhosa com a minha 

obra? 

 

(14) Mas depois do almoço, antes de sair, o pai lembrou-me como se lembra a um escritor: - Vê lá, Júlia, o 

artigo é para hoje. Tenho que o levar à noite. 

 

Em ambos os casos, o espaço ao qual o locativo lá está atrelado é difuso e esta 

característica o habilita a ser recrutado para amalgamar-se às formas verbais acrescentando, 

nesses contextos, um traço de imprecisão, pautado no espaço da 3ª. pessoa, distante do falante e 

do ouvinte. No primeiro caso, ao sentido de imprecisão acrescenta-se a ideia de anuição,  uma 

vez que a sogra convida ao leitor a se deslocar com ela para esse espaço difuso de forma que  

ambos se destituam de suas opiniões e o interlocutor possa acatar sua opinião. Já, no segundo, 

acrescenta-se vagacidade, pois a injunção de prevenção feita pelo pai não é pontual, nesse caso, 

ele incumbe à Júlia a responsabilidade pelo artigo, prevenindo-a.  

 

1.2 Marcadores discursivos 

Marcadores discursivos, doravante MD, são, basicamente, elementos linguísticos que 

atuam no plano procedural da gramática, ou seja, são constituintes não referenciais que fazem 

relações entre componentes/partes/itens do discurso. Ao analisarmos contextos de interação, 

observamos que esses elementos facilitam o processamento do discurso e, em nosso caso, os 

marcadores da VLocMD evidenciam a presença do falante-autor, sinalizando ao interlocutor de 
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que maneira ele deve compreender a informação transmitida na sequência. Dessa forma, 

funcionam como coadjuvantes, na medida em que enfatizam o rumo da interlocução, acentuando 

a intersubjetividade. Por conseguinte, inserem–se, predominantemente, em sequências tipológicas 

injuntivas ou sequências argumentativas que permitem uma leitura exortativa.  

 Convém mencionar que as definições e a caracterização dos MDs são amplas e diversas. 

Risso et al. (1996: 21-22) consideram problemática a determinação e a demarcação do conjunto 

dos marcadores, composto por itens de origem extremamente heterogênea, compreendendo desde 

sons não lexicalizados (hum hum, hã hã) até sintagmas mais desenvolvidos (eu acho que). 

Também Macedo e Silva (1996: 13), argumentando sobre a dificuldade em definir o que são 

marcadores discursivos, relatam que "qualquer partícula ou expressão que ajuda a arranjar aquilo 

que se quer dizer seria um marcador discursivo". 

Os autores ressaltam que, independentemente de se admitir matrizes básicas ou traços 

homogêneos que definem o estatuto de MD, esses elementos não constituem uma classe discreta 

em razão do próprio teor de mecanismos discursivos. Dessa forma, é preciso assumir também que, 

dada a dinâmica das relações textuais, “dificilmente um determinado MD exerce uma única 

função em caráter permanente e absoluto (ibid.,13). Estamos diante da importância do contexto 

em que os MDs são recrutados para atuar. 

Ainda sobre os marcadores, destacamos o que Freitag (2007: 23) esclarece com relação ao 

tratamento dado pela tradição gramatical: 

   
(...) estas estruturas são estigmatizadas pela tradição gramatical, sendo tratados como 
formas vazias e retardatárias do discurso. Há uma variedade de estudos que escrevem e 

sistematizam o seu comportamento, porém, a falta de prescrição gramatical torna-os 

estigmatizados, sendo muitas vezes considerados um ‘vício de linguagem’ ou um 

‘cacoete linguístico’. 

  

Segundo a mesma autora (2009: 11):  

 
O retrospecto dos estudos e os seus desdobramentos apontam que, apesar de ainda não 

serem reconhecidos pela gramática normativa, os marcadores discursivos interacionais 

se firmam como elementos de uma categoria, dado o seu comportamento sistemático e 

os indícios de normatização em contextos de escrita.  

 

A afirmação de Freitag é procedente, conforme verificamos no exemplo (15): 

 

(15) - Perdoa-me, Jenny; tu é que não sabes nada destas coisas. Pouco generosas eram elas. E demais, esses 

pedidos seriam sinceros? A regra é recusá-los sempre; e está certa de que quase nunca a recusa ofende. - Basta que 



48 

 

uma vez.. - Mas repara, Jenny.. Valha-me Deus.. Ora vem cá. Tu estás - -me aí a fantasiar uns bailes de máscaras à 

tua moda. Supões que todos esses dominós eram.. eu sei lá.. outras tantas princesas disfarçadas ou outras Jennys 

como tu.  

   Romance, Uma Família Inglesa de Júlio Dinis, sequência injuntiva, século XIX 

 

O marcador vem cá, nesse caso, não é uma forma vazia, retardatária do discurso, ao 

contrário, ele traz ao texto a ênfase que permite ao interlocutor realizar uma leitura, direcionada 

pelo falante. Nesse exemplo, captamos o estado de ânimo do falante, sinalizando qual sua 

estratégia para convencer Jenny.  

De acordo com esta pesquisa, as microconstruções aqui estudadas exercem a função de 

marcadores discursivos e, assumimos como Risso, Silva e Urbano (1996: 21) que se compõem 

de:  

 (...) um amplo grupo de elementos de constituição bastante diversificada, envolvendo, 

no plano verbal, sons não lexicalizados, palavras, locuções e sintagmas mais 

desenvolvidos, aos quais se pode atribuir homogeneamente a condição de uma categoria 

pragmática bem consolidada no funcionamento da linguagem. Por seu intermédio, a 

instância da enunciação marca presença forte no enunciado, ao mesmo tempo em que se 

manifestam importantes aspectos que definem sua relação com a construção textual-
interativa.   

 

 Risso et al. (1996: 53-54) elencam propriedades que viabilizam “a concepção básica, mas 

não absoluta dos MDs, por vezes intimamente correlacionados” aos quais passamos a resumir: 

a) Atuam no plano da organização textual-interativa, com funções normalmente 

distribuídas entre a projeção das relações interpessoais e a proeminência da articulação textual; 

b) Operam no plano da atividade enunciativa e não no plano do conteúdo, por isso são 

exteriores ao conteúdo proposicional e à informação cognitiva dos tópicos ou segmentos tópicos. 

Entretanto, asseguram a ancoragem pragmática desse conteúdo, ao definirem, entre outros 

pontos, a força ilocutória com que ele pode ser tomado, as atitudes assumidas em relação a ele, a 

checagem de atenção do ouvinte para a mensagem transmitida, a orientação que o falante 

imprime à natureza do elo sequencial entre as unidades textuais. Codificam, portanto, uma 

“informação pragmática” (FRASER, 1990) 

c) Manifestam um processo de acomodação do significado literal da(s) palavra(s) que os 

constitui (constituem) à sinalização de relações dentro do espaço discursivo. Esse fato carreia, 

muitas vezes, uma perda parcial de sua transparência semântico-referencial; 

d) Analisados do ponto de vista da integração sintática na estrutura oracional, os MDs 

são unidades independentes que, portanto, não se constituem como parte integrante dessa 

estrutura; 
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e) Realizam-se, na maior parte das vezes, com o acompanhamento de uma pauta 

prosódica demarcativa, ora bem definida ora bastante sutil; 

f) São insuficientes para constituírem enunciados completos em si próprios, ou seja, são, 

do ponto de vista comunicativo, unidades não autônomas, diferenciando-se, nesse ponto, mas não 

somente nele, das interjeições, dos vocativos, das palavras-frase; 

g) Em seu padrão mais frequente e característico, os MDs são formas de extensão 

reduzida a uma ou duas palavras ou de massa fônica mais restrita a um limite de três sílabas 

tônicas; 

h) De modo geral, destacam-se como formas recorrentes no espaço textual; 

i) Quanto à apresentação formal, os MDs são, comumente, formas mais ou menos fixas, 

pouco propensas a variações fonológicas, flexionais, ou de construção. 

Para Traugott (1995: 5), a função principal desses elementos é a de "discurso suporte", 

isto é, marcar relações entre as unidades sequencialmente dependentes do discurso. Segundo a 

autora, o fato de esses itens serem essencialmente pragmáticos, ou pelo menos não serem 

“verdade-funcional”
28

, pode explicar o motivo de eles serem amplamente ignorados até os 

últimos anos. Para Traugott (1995) não resta dúvida de que os MDs também ocupam um “espaço 

sintático” e têm propriedades entoacionais bem como sintáticas altamente restritas. Segundo a 

autora, “eles são, portanto, "parte da gramática de uma língua (Fraser 1988:32)”, mesmo que eles 

sejam pragmáticos na função”. 

A autora (1995) assume como MD um subconjunto elaborado por Schiffrin (1987) 

chamado de “dêiticos discursivos”. Essa posição se deve ao conceito principal de que, segundo 

esta autora, esses elementos “sinalizam um comentário especificando o tipo de relação que se 

mantém no discurso sequencial entre a expressão atual e o discurso anterior” . Nesse sentido, a 

definição de Fraser (1988:22), apud Traugott (1995: 6) é relevante para esta pesquisa, visto que 

“a ausência do marcador de discurso não torna a sentença agramatical e / ou ininteligível. Ela faz, 

no entanto, remover uma pista poderosa sobre o compromisso que o falante faz sobre a relação 

entre a expressão atual e do discurso anterior”. Traugott (1995: 6), então, afirma que os MDs 

permitem que “falantes exibam sua avaliação não do conteúdo do que é dito, mas da forma como 

o conteúdo é reunido, em outras palavras, eles não funcionam metatextualmente”. 

                                                
28 O conceito de verdade funcional é estabelecido ao conector que não instaura uma relação de dependência entre 

orações, ou seja, um conectivo é “verdade funcional” quando a verdade ou falsidade da sentença que forma depende 

apenas do valor de verdade de suas orações.  
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Na concepção comum de facilitadores do processamento discursivo, Penhavel (2012: 84) 

afirma que existem dois aspectos caracterizadores dos MDs: o primeiro refere-se à noção de que 

esses elementos “explicitam significações implícitas” e o segundo refere-se à ideia de que são 

elementos de apoio ou reforço, isto é, “expressões usadas a serviço de outros elementos que lhes 

são centrais”. Esses aspectos, na verdade, são complementares e se correlacionam 

intrinsecamente.  Tanto em um caso como no outro, os MDs auxiliam o processamento cognitivo 

do texto favorecendo, de um lado, a indicação e a percepção das distintas espécies de relações de 

sentido em jogo no texto e, de outro, o gerenciamento das informações ou do foco que deve ser 

dado à informação que o falante veicula na troca comunicativa.  

Partindo, então, da ideia de que os MDs explicitam significações implícitas e constituem 

elementos subsidiários particulares, três distintas abordagens delimitam uma modalidade 

específica de significado contextual e definem os MDs como o conjunto (ou parte do conjunto) 

das expressões linguísticas que codificam essa modalidade. 

 A abordagem de Blakemore (1987, 2002), inserida no quadro da Teoria da Relevância, 

focaliza o processamento da significação semântico-pragmática dos enunciados, elegendo como 

MDs elementos que facilitam esse tipo de processamento, isto é, elementos que indicam rotas 

inferenciais e significados de enunciados. A abordagem de Fischer (2000, 2006), desenvolvida no 

interior da Análise da Conversação, volta-se para o processamento das significações diretamente 

vinculadas à situação de intercâmbio conversacional e, assim, define MDs como aqueles itens 

que sinalizam percepções contextuais dos interlocutores sobre a dinâmica interacional. A 

abordagem de Risso, Silva e Urbano (1996, 2006), filiada à Gramática Textual-interativa, 

concentra-se no processamento textual-interativo do discurso, considerando como MDs 

expressões que indicam o estatuto de conjuntos de enunciados no processo de construção do texto 

e que codificam orientações interacionais dos interlocutores relativas a esse processo. 

 Diante do que tem sido referido acerca dos marcadores, coadunamos com Brinton e 

Traugott (2005: 139), quando postulam que: 

Embora os marcadores discursivos tenham significado principalmente pragmático e 

realizem um escopo maior do que uma sentença, eles são indubitavelmente "parte da 

gramática" ou parte da estrutura da sentença. Nessa visão, os marcadores de discurso 
podem ser reconhecidos como pertencentes à gramática ao invés de fora dela.  

 

Os marcadores da VLocMD, então, como construções procedurais e não referenciais, 

sinalizam relações discursivas em que se pode observar a postura do falante e a direção que o 
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discurso dele pretende ser entendido ou, ainda, como o falante tenciona que a interação se 

encaminhe. Dessa forma, os MDs atuam na dimensão pragmático-discursiva, projetando a 

posição do falante. Nesse sentido, a ênfase é uma característica predominante nos contextos 

linguísticos em que a VLocMD está inserida. As microconstruções aqui estudadas salientam ou 

tornam mais expressiva a opinião instaurada na sequência, atraindo a atenção do interlocutor para 

ela, envolvendo-o em seu ponto de vista, encaminhando-o a uma atitude/postura/interpretação 

acerca daquilo que é veiculado na sequência.  

Conclusão e encaminhamentos 

Conforme afirmamos ao longo deste capítulo, a revisão ora apresentada contemplou os 

estudos cujos aspectos tratamos em nossas análises, portanto muitas pesquisas não foram 

arroladas aqui. Nosso objetivo é direcionar a atenção para a mudança linguística ocorrida na 

estrutura argumental do predicado transitivo circunstancial locativo que, ao longo de determinada 

trajetória e em contextos particulares, perde seu argumento externo e se amalgama ao interno, o 

CCi locativo. A combinação forma verbal e locativo, resultante desse processo, passa a atuar 

como uma unidade, funcionando como um marcador discursivo. Esses marcadores constituem 

uma hierarquia, distribuída em diferentes níveis, partindo do tipo de verbo e formam uma 

tipologia cujas particularidades se distinguem também pela contribuição dos locativos. Os 

pressupostos teóricos que fundamentam essa perspectiva estão dispostos no capítulo seguinte.  
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2. Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

Neste capítulo, discutimos os pressupostos teóricos da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, doravante LFCU, sobre os quais fundamentamos teoricamente nossas análises. Dessa forma, 

para melhor compreender a mudança linguística ocorrida no predicado transitivo circunstancial, 

donde se origina a VLocMD,  percorremos os processos cognitivos possibilitadores de mudanças e 

os mecanismos que as efetivam. Como estudamos língua em uso, entendemos que tais mudanças 

ocorrem entre interlocutores em contextos específicos e optamos por estudá-las por meio de uma 

abordagem construcional que agrega cognição, texto e uso. Alguns dos conceitos trabalhados 

foram ajustados em função do nosso objeto de estudo, consideramos que esta é uma das 

consequências de colocarmos a teoria em prática. Ao longo do presente capítulo, destacamos 

essas reelaborações, portanto, ao final, pretendemos deixar claro sobre quais princípios 

analisamos o fenômeno pesquisado.  

A presente tese se insere no quadro teórico da LFCU, que se define como uma linha de 

pesquisa fundamentada na interface entre os estudos funcionalistas e cognitivistas. Dessa forma, 

por um lado incorpora pressupostos básicos da vertente a que estamos chamando clássica do 

Funcionalismo Linguístico norte-americano, doravante FL, e, de outro, congrega os estudos da 

Linguística Cognitiva, doravante LC. 

Na base da LFCU, de acordo com Furtado da Cunha (2012: 28-29), agregam-se 

pressupostos teórico-metodológicos comuns às duas abordagens linguísticas, como i) a rejeição à 

autonomia da sintaxe; ii) a incorporação da semântica e da pragmática às análises; iii) a não 

distinção estrita entre léxico e sintaxe; iv) a relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso 

que os falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação e iv) o entendimento de que os 

dados, para a análise linguística, são enunciados que ocorrem no discurso natural.   

Cognição e uso são essenciais para compreender as mudanças linguísticas. Dessa forma, 

os aspectos cognitivos da linguagem sempre permearam o FL, uma vez que  

a gramática de uma língua constitui um conjunto de princípios dinâmicos os quais (...), 

se associam a rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e modificadas pelo uso. (...) 

a significação é negociada pelos interlocutores em situações contextuais específicas, o 
que torna possível que os elementos linguísticos se adaptem às diferentes intenções 

comunicativas. (FURTADO DA CUNHA, In: MARTELOTTA: 2008:181) 
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Optamos por privilegiar os pressupostos que foram utilizados em nossas análises. Dessa 

forma, dividimos o capítulo em três partes, começando pela apresentação do quadro de trabalho 

da LFCU, congregando o que é particularmente interessante para esta tese. Na sequência, a visão 

construcional da mudança que adotamos, acompanhada dos mecanismos que levam à mudança 

linguística bem como os tipos de mudança e, por fim, a definição, o tipo e as correlações do 

contexto.   

 

2.1 Quadro de trabalho  

Na LFCU, a linguagem é compreendida a partir de um modelo construcional cuja unidade 

convencional simbólica básica da língua é a construção, concebida como um pareamento de 

forma e sentido (Croft, 2001). A linguagem, portanto, é constituída de um sistema de signos que, 

como pareamentos, compreendem desde morfemas a cláusulas complexas. A ideia de unidade, 

convenção e simbolismo, neste caso, tem papel importante na definição, uma vez que a 

linguagem é conceptualizada como uma rede de construções que se inter-relacionam. Segundo 

Traugott e Trousdale (2013: 1), as construções são convencionais porque “são compartilhadas 

entre um grupo de falantes”, são simbólicas porque são entendidas como signos, “associações 

tipicamente arbitrárias de forma e significado”, e são unidades uma vez que “algum aspecto do 

signo é tão idiossincrático (Goldberg, 1995) ou tão frequente (Goldberg, 2006) que o signo é 

entrincheirado como um pareamento (...) na mente do usuário da língua”.   

Estamos considerando, como Traugott e Trousdale (2013: 3), que uma abordagem 

construcional para a linguagem leva em conta que a “estrutura linguística não é inata e que ela 

deriva de processos cognitivos gerais
29

”. Para os autores, esses processos, na verdade, são “ações 

em que falantes e ouvintes se engajam, incluindo a produção on-line e a percepção”. Portanto, 

tais processos são decisivos para investigarmos como uma motivação pode vir a ser expressa por 

                                                
29 Bybee (2010:06-08) explica que pesquisar os processos de domínio geral que criam as estruturas linguísticas 

fornece explicações para os processos específicos e situa a língua num contexto mais amplo do comportamento 
humano. Os processos de domínio geral estudados pela autora são: - categorização: similaridade ou ligação de 

identidade que ocorre quando palavras e sintagmas, bem como suas partes componenciais, são reconhecidos e 

associados a representações estocadas; - encadeamento (chunking): processo pelo qual sequências de unidades que 

são unidas fazem sentido para formar unidades mais complexas; - memória enriquecida: estocagem mental de 

detalhes da experiência com a língua, incluindo detalhe fonético para palavras e sintagmas, contextos de uso, sentido 

e inferências associados aos enunciados; - analogia: processo pelo qual novos enunciados são produzidos, com base 

em outros enunciados já produzidos em experiências discursivas anteriores; - associação transmodal: experiências 

coocorrentes tendem a ser cognitivamente associadas. 
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uma inovação e ser convencionalizada como uma mudança na comunidade linguística. A 

linguagem, nesse modelo, “é uma rede de relações entre construções” (2013: 45), daí que as 

mudanças estão interconectadas, podendo levar ao aumento ou à contração dessa rede.  

Outro conceito que se ajusta ao quadro de trabalho da abordagem construcional adotada é 

o de gramática. Na LFCU, a gramática tem concepção holística, em que nenhum nível é 

autônomo ou nuclear, compreendendo semântica, morfossintaxe, fonologia, pragmática em 

conjunto. A própria gramática, entendida como conhecimento de um “sistema linguístico, é 

linguagem específica” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 45) e está conectada à estrutura de 

uma língua em particular, como o português, por exemplo. Na LFCU, uma abordagem centrada 

no uso para a construção da gramática percebe a linguagem tanto estruturada como variável. 

Como Bybee (2010:1) destaca, a linguagem é “uma fenômeno que exibe aparente 

estrutura e regularidade de padrões enquanto ao mesmo tempo mostra considerável variação em 

todos os níveis”.  Dessa forma, classes como a dos marcadores discursivos, embora tenham 

significado parcialmente pragmático-discursivo e tenham escopo maior do que uma sentença, são 

naturalmente incorporadas à gramática de uma língua.  Dentre os modelos de gramática que se 

baseiam na construção como unidade mínima da língua, optamos por nos pautar em Croft (2001). 

Na seção seguinte, apresentamos a interface da Gramática de Construções Radical, doravante 

GCR, com os níveis de esquematicidade elaborados por Traugott (2008a) a partir da GCR, em 

que baseamos nossas análises.  

 

2.1.1 Gramática de construções 

 A abordagem construcional para a análise linguística procura compreender o 

processamento cognitivo da língua em uso e como esse uso impacta o sistema linguístico. Essas 

relações são intrincadas, sistemáticas e baseadas em economia e otimicidade. Goldberg (1995, 

p.9-21) apresenta seis razões para a escolha dessa abordagem em detrimento da de regras lexicais. 

Para os nossos objetivos, destacamos três delas: 

a) Sentidos verbais não plausíveis: o sentido de determinado verbo não se constrói 

diretamente a partir dos itens lexicais, é a construção que está associada ao significado. Essa 

associação favorece o recrutamento de determinados verbos em detrimento de outros. Ao 

reconhecer a existência de construções com conteúdo, podemos “salvar” a composicionalidade 

numa forma mais leve: o significado de uma expressão é o resultado da integração dos 
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significados dos itens lexicais dentro dos significados da construção. Nesse sentido, não é preciso 

que a sintaxe e a semântica da cláusula sejam projetadas exclusivamente a partir de 

especificações de um verbo principal. 

b) Circularidade de análise: na perspectiva construcional, podemos evitar múltiplas e 

distintas análises realizadas a partir da estrutura argumental do verbo com seus respectivos 

complementos obrigatórios, já que diferentes significados assumidos por determinado verbo são 

decorrentes de sua integração com o significado da própria construção. Assim, ao invés de 

postular um novo sentido toda vez que uma nova configuração sintática é encontrada, a 

abordagem construcional questiona que o que deve ser considerado é a interação entre o 

significado verbal e o significado construcional.  

c) Economia semântica: Os múltiplos sentidos que os verbos adquirem nos diferentes 

contextos não precisam ser atribuídos a idiossincrasias do próprio verbo; é muito mais econômica 

uma descrição que atribua essas diferenças de significado à integração entre o sentido do verbo e 

o da construção que ele instancia, ou seja, nessa abordagem extensões de significados podem ser 

sancionadas pela construção.  

Por considerarmos que uma teoria pautada em cognição e uso objetiva descrever a 

dinamicidade inerente à linguagem, as três vantagens destacadas, por si só, traduzem o quanto 

níveis de integração e relações sistêmicas são fundamentais para a gramática de construções. 

Dentre as abordagens construcionais para a linguagem desenvolvidas na LC, interessa-nos, em 

particular, a Gramática de Construções Radical de Croft (2001).  

Nossa pretensão, nesta tese, é utilizar a GCR para verificar a formação da hierarquia 

construcional da construção marcadora discursiva VLocMD dentro de um contexto maior, que 

engloba a análise das propriedades inerentes à forma e ao significado. Desse modo, a análise da 

VLocMD pretende abarcar padrões de uso convencionalizados em determinados contextos que 

passam a compor um esquema mental acessível aos falantes. Para nossa proposta de estudo, o 

surgimento de usos padronizados se adequa a uma proposta construcional.  

Croft (2005: 275) afirma que o termo “construção” se generalizou na LC e que sua 

definição geral é de uma unidade simbólica convencional. Para o autor (2005), “uma construção é 

uma rotina arraigada (unidade), que geralmente é usada na comunidade de fala (convencional), e 

envolve um pareamento de forma e significado (simbólica)”. 
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Croft (2001:15) argumenta que a gramática das construções surge do interesse em tratar 

um fenômeno problemático para o modelo linguístico componencial: expressões idiomáticas. 

Segundo o autor (2001), a introdução dessas expressões linguísticas no léxico de uma língua 

precisa de alguns mecanismos especiais, tanto por serem maiores que palavras como por serem 

sintática e/ou semanticamente idiossincráticas em vários sentidos. Segundo a classificação de 

Croft, podemos analisar as microconstruções estudadas como expressões idiomáticas cuja 

semântica é idiossincrática e suas palavras e sintaxe são familiares.  

A radicalidade da gramática de construções de Croft se baseia em quatro considerações 

básicas: (i) as categorias gramaticais (classes de palavras e funções sintáticas) são consideradas 

não como primitivas, mas como construções específicas; (ii) as construções são as unidades 

básicas de representação sintática; (iii) relações sintáticas como entidades independentes da 

construção não existem; e (iv) as construções são específicas de cada língua. 

Para o autor (2001), as construções são como os itens lexicais nos modelos 

componenciais, uma vez que ligam idiossincrasia ou arbitrariedade fonológica, sintática à 

informação semântica. Contrapondo-as com os itens, assinala que esses são substantivos e 

atômicos - já que são unidades sintáticas mínimas -, enquanto aquelas podem ser parcialmente 

esquemáticas e complexas - já que consistem de mais de um elemento sintático. 

Ao tratar do contínuo léxico > sintaxe, Croft (2001) observa que a generalização da noção 

da construção aplicada a qualquer estrutura gramatical, incluindo sua forma e seu significado, 

geraria uma acomodação das expressões idiomáticas na teoria sintática. Tal fato implica 

representação uniforme de todos os tipos de estrutura gramatical: de palavras a regras sintáticas e 

semânticas.  

Ainda conforme o autor (2001), o maior atrativo da construção gramatical, como uma 

teoria da gramática e não somente da sintaxe, é que ela fornece um modelo uniforme de 

representação gramatical e, ao mesmo tempo, um alcance mais amplo do que os modelos 

componenciais. Tal afirmação permite, segundo Croft (2001), uma maneira mais geral e neutra 

de descrever o método distribucional, cujas análises se voltam apenas para as frases realizadas. 

Segundo o autor (2001: 17): "a noção de construção na gramática de construção é bastante ampla 

para representar qualquer argumento/critério/teste morfológico ou sintático para identificar 

qualquer categoria sintática." 

Croft (2001: 18) apresenta um modelo de estrutura simbólica para uma construção: 
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Figura 01: Construção, segundo Croft (2001: 18) 

 

Partindo do entendimento de construção como pareamento forma-sentido, em sua teoria, 

as propriedades ligadas à forma abrangem as dimensões fono-morfo-sintáticas da construção e as 

do sentido abrangem as dimensões semântico-pragmático-discursivas. Segundo o autor (2001: 

19), o termo significado é entendido como representante de todos os aspectos convencionalizados 

da função da construção. Nesse sentido, pode incluir não somente propriedades da situação 

descrita pelo enunciado, mas também propriedades do discurso em que o enunciado é encontrado. 

 Croft (2001) observa que a ligação simbólica entre forma e significado convencionalizado 

é interna na GCR e é externa para os componentes sintáticos e semânticos das teorias 

componenciais (como regras de ligação). Segundo o que o autor informa, nessas teorias as várias 

estruturas sintáticas são organizadas independentemente da estrutura semântica correspondente. 

Na GCR, as unidades linguísticas básicas são convencionais e organizadas como unidades 

simbólicas, consequentemente, a estrutura interna das unidades é mais complexa do que aquelas 

relativas ao modelo componencial.  

O elo de correspondência simbólica a que o autor se refere adquire desdobramentos 

interessantes nas microconstruções aqui estudadas. Nessa concepção, os usos linguísticos 

resultam de modelos convencionalizados com base na relação entre linguagem, cognição e 

ambiente sócio-histórico. A partir de ambientes interacionais específicos, a inter-relação dessas 

três dimensões motiva a fixação de padrões gramaticais via ritualização. Por isso, tanto o verbo 
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quanto o locativo concorrem, em termos de sentido e forma, de modo fundamental para a 

instauração desse elo. Nesse sentido, a seleção, a ordenação, a combinação e o uso de nossos 

objetos de pesquisa decorrem de motivações semânticas e formais internas à construção, 

envolvendo aspectos mais arbitrários e outros mais motivados. Tais motivações, juntas e 

combinadas, formam correspondências expressas em pareamentos de forma e sentido que 

compõem a gramática da língua portuguesa.   

Entendemos ser o modelo de Croft (2001: 7) o mais adequado para analisar as construções, 

pois leva em conta que "a diversidade (variação) da língua é básica",  em virtude de ser esse o 

"estado normal da língua". Dessa forma, é "uma teoria de representação sintática que é 

consistente com a linguística de campo e a teoria tipológica". O autor entende uma construção 

como um conjunto de propriedades que se ligam internamente para formar um único sentido, 

assim sua proposta engendra o entendimento de que uma construção se compõe de multicamadas, 

bem como entendemos se desdobrar a mudança linguística. Essa questão é importante para esta 

tese. Como nos interessa uma abordagem mais linguística da gramática de construções, uma vez 

que estamos pesquisando as mudanças na combinação verbo e locativo do predicado transitivo 

circunstancial, torna-se crucial verificar as alterações ocorridas nas dimensões de forma e de 

significado conjuntamente, ao longo do tempo.  

Croft (2001) defende que construções são padrões que formam um inventário estruturado 

em cada   língua,   constituindo   uma   rede   taxonômica. Croft e Cruse (2004: 263), tratando da 

distribuição das construções através dos diferentes níveis de esquematicidade ou de 

generalização, argumentam que construções são independentes, mas relacionadas em termos de 

esquematicidade. Para exemplificar tal visão (2004: 263), citam os níveis gerais de 

esquematicidade que podem ser representados entre a frase idiomática substantiva kick the bucket 

e a maior representação esquemática da construção transitiva, conforme quadro 05: 

 

Quadro 05 - Níveis de esquematicidade, segundo Croft e Cruse (2004) 

Nível de esquematicidade Definição 

[Verb Obj] - [Verbo Objeto] 

 

 

Construções   mais   genéricas,   mais   abertas   

(macroconstruções), que   englobam   as  estruturas  

complexas  de   possibilidades  infinitas  de preenchimento;  

são  as construções mais genéricas  da  rede,  tomadas como   

matrizes   e   definidoras   da   regularidade   do   sistema. 

Como, por exemplo,   as construções   transitivas. 

[kick Obj] - [chutar Obj] Construções semi-abertas (mesoconstruções), que dizem 

respeito a um tipo particular de construção e suas 
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possibilidades mais específicas, com padrões similares. 

[kick [the bucket]] - [chutar [o balde]] Construções  instanciadas  concretamente, empiricamente 

atestadas (idiomas   frasais   cristalizados)   Construções 

fechadas   (microconstruções)  

 

Como podemos observar no quadro 05, a abordagem construcional torna-se, de fato, não 

só mais “vantajosa” como também mais coerente com o processamento cognitivo integrativo e 

sistêmico. Absorvendo a GCR no âmbito das mudanças linguísticas, Traugott (2008a: 236 e 

2008b: 5-6) apresenta a hierarquia construcional desenhada a partir dos níveis de 

esquematicidade das construções, exibidas por Croft e Cruse (2004).  Apresentamos este tópico 

relevante com nossas opções claras e detalhamentos específicos por assumirmos essa hierarquia 

em nossas análises. Dessa forma, atualizamos o quadro 05 com nosso objeto de estudo, 

estabelecendo o quadro 06, a fim de demonstrar como refinamos a teoria que fundamenta nossas 

análises. Assim, a VLocMD se apresenta como uma taxonomia de marcadores discursivos 

desenvolvidos a partir da construção de predicado transitivo circunstancial.  

  

Quadro 06 - Níveis de esquematicidade VLocMD 

Nível de esquematicidade Definição 

 [Verbo Loc] 

 

 

Construções   mais   genéricas,   mais   abertas   

(macroconstruções), que   englobam   as  estruturas  

complexas  de   possibilidades  infinitas  de preenchimento;  

são  as construções mais genéricas  da  rede,  tomadas como   

matrizes   e   definidoras   da   regularidade   do   sistema. 

Como, por exemplo,   as construções   transitivas 

circunstanciais. 

[VMov Loc] 

[VRelCir Loc] 
[VProc Loc] 

[VPercep Loc] 

Construções semi-abertas (mesoconstruções), que dizem 

respeito a um tipo particular de construção e suas 
possibilidades mais específicas, com padrões similares. 

[Vem[cá]]  

[Vamos[lá]]  

[Vá[lá]]  

[Está [aí]] 

[Espera [aí]] 

[Espera [lá]] 

[Escuta [aqui]] 

[Olha [aqui]] 

[Olha [aí]] 

[Olha [lá]] 
[Vê [lá]] 

Construções instanciadas  concretamente, empiricamente 

atestadas (idiomas   frasais   cristalizados)   Construções 

fechadas   (microconstruções)  
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Traugott (2008b: 5-6) ressalta que é útil postular para cada construção três níveis type e 

um nível token para que na análise possamos capturar as semelhanças e diferenças entre as 

construções em termos de esquematicidade, conforme destacado a seguir.  

 Macroconstruções: esquemas de nível mais alto; pareamentos de forma e significado 

que são definidos pela estrutura e função, por exemplo, VLocMD; 

  Mesoconstruções: conjuntos de construções específicas [microconstruções] de 

comportamentos semelhantes, por exemplo: vamos lá e vem cá dentro das VmovLocMD; olha lá e 

escuta aqui dentro das VpercepLocMD; 

 Microconstruções: Construções types individuais, por exemplo: vamos lá, vem cá, 

olha lá, e escuta aqui;  

 Constructos: os tokens empiricamente comprovados, que são o locus da mudança, por 

exemplo, sequências textuais em que atuam vamos lá, vem cá, olha lá, e escuta aqui. 

Segundo a autora (2008b), algumas observações importantes devem ser consideradas nas 

análises: i) os níveis type (macro, meso e micro) são postulados para caracterizar "semelhanças 

de família".  Eles podem ter mais subtipos e o mais importante é que eles formam redes com 

outras construções, permitindo combinações parciais através de construções (Trousdale, 2008); 

ii) essa concepção de construções enfatiza as partes menores a partir das quais uma construção 

maior é construída (sujeito a hierarquia de heranças); iii) existe algum grau de acessibilidade 

interna da construção, ou seja, o "chunk [pedaço]" não é uma entidade fixa rigidamente, se fosse, 

não estaria sujeito à variação e à mudança e iv) os constructos são caracterizados como o locus da 

inovação. Quando tais inovações são convencionalizados por um conjunto de falantes, um 

microconstrução surge.  

A partir de uma teoria mais abrangente para as mudanças linguísticas baseadas no uso, 

Traugott e Trousdale (2013: 14) ampliam a representação de construções. Segundo os autores, 

esquemas linguísticos são instanciados por subesquemas e, em níveis mais baixos, por 

microconstruções. Dessa forma, vem cá é uma microconstrução do subesquema VLocMD; 

VLocMD é um subesquema do esquema dos marcadores discursivos. Ainda segundo os autores, 

“Subesquemas podem se desenvolver ao longo do tempo ou perderem-se. O crescimento e a 

perda envolvem mudanças construcionais antes e depois de construcionalização”.  

Apesar de adotarmos a abordagem de Traugott e Trousdale (2013) no que se refere às 

mudanças linguísticas, para nosso estudo, optamos pela utilização dos termos macro, meso, 
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microconstruções e constructos que definem a hierarquia construcional da VLocMD e melhor 

explicam a distribuição dos marcadores discursivos na tipologia aqui postulada. Consideramos 

que os esquemas definidos pelos autores se assemelham a domínios funcionais cujo escopo não 

faz parte do objetivo desta pesquisa. Afirmamos, contudo, que a mudança linguística ora 

examinada promove a criação de novos signos que se alinham à classe dos marcadores 

discursivos e, como tal, representam uma categoria gramatical da língua. Por conseguinte, fazem 

parte desse domínio funcional/esquema.  Para tratarmos das construções distribuídas nesses 

níveis hierárquicos, na subseção seguinte identificamos os fatores da arquitetura das construções 

e como estas são caracterizadas. 

 

 2.1.2 Fatores da arquitetura das construções 

As construções estudadas nesta tese além de definidas como pareamentos de forma e 

significado são caracterizadas em termos de tamanho, grau de especificidade fonológica e tipo de 

conceito. Estamos nos pautando em Traugott e Trousdale (2013: 11-12) para quem essas 

dimensões são gradientes. De acordo com os autores, a dimensão do tamanho incorpora 

construções atômicas, complexas ou intermediárias. Em nosso caso, as microconstruções são 

complexas, já que são unidades construídas de pedaços analisáveis, como vem cá. A dimensão da 

especificidade fonológica compreende construções substantivas, esquemáticas ou intermediárias. 

Para os marcadores estudados, as construções têm especificidade substantiva, pois são 

completamente especificadas fonologicamente, como escuta aqui. E, finalmente, com relação ao 

tipo de conceito, as construções são caracterizadas como plenas, de conteúdo (lexicais) ou 

procedurais (gramaticais). Como procedurais, as construções aqui estudadas têm sentido abstrato, 

que sinaliza relações linguísticas, perspectivas e orientações dêiticas. Como Traugott e Trousdale 

(2013: 11) descrevem: “elas contribuem com informação sobre como combinar conceitos em 

uma representação conceptual”.  Temos, então, que as microconstruções pesquisadas nesta tese 

são caracterizadas como complexas em seu tamanho, substantivas em sua especificidade e 

procedurais em seu tipo de conceito. 

A atuação dos fatores de esquematicidade, produtividade e composicionalidade está 

vinculada aos estágios de mudança pelos quais as construções passam.  Dessa forma, ao longo de 

nossas análises, verificamos o grau de cada um desses fatores para definir em que ponto do 

contínuo entre predicado verbal e marcador discursivo a combinação verbo e locativo se encontra. 
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Essa é, portanto, uma das questões levadas em consideração para identificar os micropassos da 

mudança linguística estudada.  

    

2.1.2.1 Esquematicidade 

Como referimos na subseção anterior, a tipologia da VLocMD se distribui 

hierarquicamente em níveis de esquematicidade. Sendo um dos fatores que determinam a 

arquitetura de uma construção, a esquematicidade, de uma maneira geral, é “uma propriedade de 

caracterização que crucialmente envolve abstração. Um esquema é uma generalização 

taxonômica de categorias, sejam linguísticas ou não” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2003: 13). 

Segundo os autores, (2013: 14), “esquemas linguísticos são abstratos, grupos semanticamente 

gerais de construções, sejam procedurais ou de conteúdo”.  Eles são abstrações que se 

estabelecem “através de conjuntos de construções que são (inconscientemente) percebidas pelos 

usuários da língua sendo intimamente relacionados uns aos outros em uma rede construcional”.  

Os graus de esquematicidade se relacionam aos níveis de generalidade ou especificidade 

da rede construcional, “esquemas são frequentemente discutidos em termos de espaços (slots) e 

em como estruturas simbólicas são reunidas dentro deles (2013: 14)”.  Os autores explicam que 

as construções podem ser constituídas inteiramente de slots esquemáticos abstratos como, por 

exemplo, a VLocMD,  ou podem ser parcialmente esquemáticas como, por exemplo, a VmovLáMD, 

instanciada por vamos lá e vá lá.   

Nesse sentido, a ideia de gradiência é intrínseca à esquematicidade. Para os autores (2013: 

16), a gradiência se realiza de duas maneiras: na primeira, é atribuída em uma escala de “mais ou 

menos em que a boa formatividade é uma questão de convenção”, ou seja, o grau de 

esquematicidade está relacionado ao grau de convenção da construção – quanto mais 

esquemático, mais convencionalizado. Na segunda realização, a gradiência se relaciona às 

distinções hierárquicas que podem ser feitas na taxonomia da construção. A ideia é a de que 

níveis mais altos comportam mais slots com menos restrições de preenchimento e níveis mais 

baixos, menos slots com mais restrições.  

Como apontamos anteriormente, a taxonomia da VLocMD se realiza em níveis de 

esquematicidade e, portanto, nossas análises se estabelecem a partir da macroconstrução VLocMD, 

em que a configuração verbo e locativo atua no domínio da marcação do discurso. Nesse nível, 

feixes de verbos são sancionados pela construção para atuarem ao lado dos locativos. O segundo 
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nível se constitui de mesoconstruções cujos tipos de verbos (movimento, relativo circunstancial, 

processo e percepção) se alinham aos locativos (aqui, aí, cá, lá) com configurações 

morfossintáticas distintas, formando conjuntos de microconstruções com macrofunções 

marcadoras discursivas. No terceiro nível, as microconstruções, como tipos de construções 

individuais, são substantivas e idiossincráticas e determinam funções específicas do segundo 

nível. Os constructos, como Traugott e Trousdale (2013: 16) definem, são 

instâncias de uso em uma ocasião particular enunciados por um falante particular (ou 

escritos por um escritor particular) com um propósito comunicativo particular. 

Constructos são muito ricos, imbuídos de grande quantidade de significado pragmático, 

muito do qual pode ser irrecuperável fora do evento particular de fala.  
 

2.1.2.2 Produtividade  

 Segundo Traugott e Trousdale (2013: 17): 

A produtividade de uma construção é gradiente. Ela refere-se a esquemas (parciais) e se 

relaciona com sua extensibilidade (Barõdal, 2008), i) na medida em que elas sancionam 

outras construções menos esquemáticas, e ii) na medida em que elas são limitadas (Boas, 

2008).  

 

Nesse sentido, a produtividade de uma construção pode se relacionar ao quanto ela tem 

seus usos estendidos. Quanto mais usada uma construção é, maior a possibilidade de aumento na 

quantidade de instanciações distintas dessa construção, consequentemente a tendência é o 

aumento da sua produtividade. A questão da gradiência se refere à extensibilidade e à restrição 

que são geradas pelas pressões de informatividade típicas das relações interativas. A 

expressividade torna-se relevante nas trocas comunicativas, já que o falante deseja dissuadir e 

persuadir seu interlocutor. No jogo da linguagem, por outro lado, é imperativo ser coerente e 

tangível o que, de certa forma, inibe usos incomuns e ininteligíveis. 

A produtividade está ligada à frequência token e type da construção, que são conceitos 

amplamente discutidos na literatura do FL. Segundo Bybee (2010), a frequência token diz 

respeito ao número de vezes em que a mesma unidade ocorre em um texto, já a type, ao número 

de diferentes expressões de um padrão particular.  Traugott e Trousdale (2013) traçam um 

paralelo entre frequência token e frequência do constructo e frequência type e frequência da 

construção. Dessa forma, o aumento na frequência de uso significa aumento na frequência do 

constructo. Segundo os autores (2013), quanto mais os falantes usam instâncias de uma 

construção e as repetem, mais rotinizadas e automatizadas elas se tornam. De outro lado, quanto 

mais rotinizadas e automatizadas essas instâncias são, mais se tornam disponíveis para diferentes 
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colocações, ampliando a gama de possibilidades de usos types distintos. Nesse último caso, há 

aumento de frequência type. 

Em nossos dados, observamos que a frequência do constructo (token) vem cá, no uso de 

marcador, pode ter tornado a macroconstrução VLocMD convencionalizada e, portanto,  mais 

disponível, permitindo o desenvolvimento de outras microconstruções (types), com outras 

combinações de forma verbal e locativo. Conforme representado na figura 2, a análise integrada 

desse movimento ascendente (modelo botton up), simbolizada pelas setas para cima, refere-se ao 

primeiro estágio – o aumento da frequência token de vem cá – indicando a trajetória rumo à maior 

convenção e sistematização, assinalando novas análises. As setas para baixo, expressando o 

movimento descendente (modelo top down) do segundo estágio, indicam que a macroconstrução 

uma vez convencionalizada pode servir de modelo para a criação de outras instanciações – o 

aumento da frequência type da construção -, sinalizando processos analógicos. A atuação da 

frequência, dessa forma, deve ser verificada nas duas direções, mais complementares do que 

distintas. 

 

 

Figura 02 – Frequência Type e Token: inovação e convenção 

Macroconstrução 

 

Mesoconstrução 

 

Microconstrução 

 

Constructo (uso efetivo) 

 

Seja num sentido ou no outro, o locus original da pesquisa funcionalista está no nível mais 

baixo, concernente aos usos efetivos ou constructos. É com base nos tokens que se chega à 

proposição dos níveis acima, uma vez que, a partir das microconstruções types, trabalha-se com 

níveis mais abstratos, com virtualidades, e não com usos efetivos.  

 

2.1.2.3 Composicionalidade  
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O fator composicionalidade é de extrema importância para o caso da VLocMD. Traugott e 

Trousdale (2013: 19) esclarecem que a composicionalidade está relacionada à transparência de 

ligação entre forma e sentido.  É “geralmente pensada em termos tanto de semântica (o 

significado das partes e do todo) quanto das propriedades combinatórias do componente 

sintático”. No que se refere à abordagem construcional, a composicionalidade é analisada em 

termos de compatibilidade e incompatibilidade entre os aspectos da forma e do sentido. Dessa 

forma, “se o constructo é semanticamente composicional, então tão logo o falante produza uma 

sequência sintaticamente convencional o ouvinte entende o sentido de cada item individual”, 

assim “o ouvinte será capaz de decodificar o sentido do todo”. Se, ao contrário, o constructo não 

for composicional, “haverá uma incompatibilidade entre o significado dos itens individuais e o 

significado do todo” (2013: 19).  

No caso das microconstruções da VLocMD a composicionalidade fica evidente quando 

comparamos os constructos em estágios distintos, como em (16) e (17).  

  

(16) Bem sabeis com quanta dificuldade o fazíamos confessar uma vez por ano e assim dificultosa coisa é 

que quem vive mal, acabe mal. Porém, vamos lá. Armaram-se com o sinal da cruz, tocaram na porta do aposento e 

como ninguém respondesse, mandou o guardiao que lançasse a porta fora do coice. 
Conto, Báculo pastoral de flores, Autor Francisco Saraiva de Sousa, sequência injuntiva, ordem, Século XVII 

  

 
(17) Capitão-General - Já vês que.. Carlos - Vamos lá! Vossa Excelência disse aquilo a brincar! não é capaz 

de semelhante atentado à honra alheia! Capitão-General - Com que calor a defendes! 
Teatro, A casadinha de fresco de Artur Azevedo, Sequência injuntiva, pedido, Século XIX 

 

Em (16), o falante ordena que seu acompanhante vá com ele até a porta do aposento. 

Nesse exemplo, existe compatibilidade entre os itens da combinação forma verbal e locativo. O 

interlocutor assimila a sequência sintática convencional e compreende o sentido dos itens 

individualmente, bem como o significado deste predicado transitivo circunstancial (do todo). A 

situação se desenrola numa cena de deslocamento do lugar onde a dupla se encontra até a porta 

do aposento para o qual se dirigem. Como eles estão distantes da porta, o circunstancial lá é o 

mais apropriado para indicar este lugar.  

Já em (17), a combinação não é compatível se pensada em termos da sintaxe de predicado 

verbal. Há incompatibilidade entre os itens e o significado global, já que não há deslocamento de 

lugar. Como marcador discursivo, vamos lá atua na dimensão pragmática, Carlos deseja enfatizar 

o que dirá na sequência, pedindo a atenção do Capitão-general. Dessa forma, o sentido da 
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combinação é acessado holisticamente, uma vez que é uma unidade de sentido em prol das 

relações do discurso. 

Os autores (2013: 19) destacam que, apesar de o sentido da linguagem não ser 

inteiramente composicional, “a linguagem tem composicionalidade no sentido que a estrutura 

composicional da sentença frequentemente fornecerá pistas do sentido do todo”. É por esse 

caminho que nossas análises se desdobram. Como fica patente, o contexto específico em que (17) 

ocorre já dá pistas para que o interlocutor entenda vamos lá de acordo com uma nova sintaxe, 

acessando a microconstrução como um marcador discursivo. Em nossos dados, a afirmação de 

Traugott e Trousdale (2013: 20) de que “em muitos casos, mudança ao longo do tempo resulta 

em redução de composicionalidade, mais especialmente no nível da microconstrução”, ou seja, 

no nível em que as construções são mais idiossincráticas, é um fator que permite identificar em 

qual estágio de mudança elas se encontram.  

Com relação à analisabilidade, outro conceito que se relaciona com a composicionalidade, 

os autores entendem a primeira com um subtipo da última, sendo ambas gradientes.  Para os 

autores, a analisabilidade está ligada ao quanto o falante reconhece o significado das partes que 

compõem o todo e ao quanto ele trata essas partes distintamente.  Assim, no exemplo (17), no 

marcador vamos lá, a combinação forma verbal e locativo, apesar de poder ser identificada 

individualmente em termos morfofonológicos, não o é em termos de propriedades sintáticas bem 

como as da dimensão do sentido da construção. Ao contrário, a combinação tem de ser tratada 

conjuntamente, levando em consideração, inclusive, o contexto em que ela está inserida.  

Os autores observam que esses fatores reunidos funcionam como variáveis de análise para 

verificarmos a mudança linguística em curso, ou seja, para identificarmos os micropassos da 

mudança. Dessa forma, se um constructo for mais esquemático, mais produtivo e menos 

composicional, temos que a mudança ou está consolidada ou está em vias de se consolidar. Se, ao 

contrário, o constructo for menos esquemático, menos produtivo e mais composicional, a 

mudança pode estar ainda no nível da inovação. É importante não perder de vista que em todos os 

níveis da análise há gradiência e, assim, nesta pesquisa, optamos por indicar como essas variáveis 

atuam em cada contexto em que estão inseridas. Na seção seguinte, passamos aos pressupostos 

que sustentam as análises da trajetória diacrônica estudada nesta tese. 

 

  2.2 Uma visão construcional da mudança  
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 O objetivo principal de nossa pesquisa é analisar a mudança ocorrida no predicado 

transitivo circunstancial, representado pela construção VComplCircLocPTC, de onde se originou a 

VLocMD. A trajetória dessa mudança ao longo do tempo está vinculada aos contextos específicos 

em que ocorreram inovações e, posteriormente, convencionalizações.  Dessa forma, há uma 

ligação intrínseca entre os processos cognitivos que motivam mudanças, os contextos em que as 

motivações se realizam, os mecanismos que veiculam essas mudanças e os micropassos da 

mudança em si. Assim, é crucial para essa visão  - que argumenta ser a gramática, “no sentido de 

um sistema de conhecimento linguístico”, constituída “de pareamentos de forma e sentido, ou 

signos” - mudar “o foco [da análise da mudança linguística]
30

 para a ligação entre mudanças de 

forma e significado” ao invés de tomar como nuclear alguma das seis propriedades da construção 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 30).  

No que se refere às mudanças linguísticas, na LFCU, entendendo a mudança como 

mudança em uso, seu locus é o constructo. Desse modo as transformações se realizam nas várias 

dimensões observadas no par forma-sentido (signo), quais sejam: fonológicas, morfossintáticas, 

semânticas, pragmáticas e discursivas. Estudar as mudanças na língua, então, significa analisar as 

transformações e alterações em todas essas dimensões, ao mesmo tempo, nos contextos em que 

se realizam.  

Quando se pretende analisar a mudanças em seus micropassos, torna-se crucial para esta 

abordagem a distinção entre mudança e inovação. Traugott e Trousdale (2013: 2) observam que a 

inovação é uma característica de uma mente individual, é, ademais, apenas um potencial para a 

mudança. Assim, para uma inovação se tornar uma mudança ela precisa ser replicada entre a 

comunidade linguística resultando, então, numa convencionalização. Ou seja, é necessária a 

incorporação da “inovação na tradição de fala ou escrita como evidenciado pelos materiais 

textuais deixados para nós”. Dessa forma, “inovação e propagação são, em outras palavras, 

‘processos conjuntamente necessários para a mudança linguística (CROFT, 2000:5)’.”  

Partindo, então, do pressuposto que uma inovação se inicia na mente de um individuo e é 

apenas potencialmente uma mudança e que a convencionalização de uma mudança se estabelece 

entre uma comunidade linguística ao longo do tempo, Traugott e Trousdale (2013: 91) propõem 

que tipicamente há séries de micropassos gerais levando a essas mudanças. Os autores 

estabelecem que os nós na rede e os links entre os nós, ou seja, a criação de novas construções, 

                                                
30 Apartes nossos. 
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desenvolvem-se em situações em que “ouvintes criam uma inovação”, apesar de considerarem 

que falantes também podem o fazer.   

Nesse sentido, processos de ordem cognitiva entram em jogo na troca interativa, no 

momento em que inovações são realizadas e que, em uma visão construcional da mudança, estão 

relacionados às movimentações na rede da linguagem.  Segundo Traugott e Trousdale  (2013: 53): 

Falantes e ouvintes usam esquemas que trazem junto aqueles pareamentos mais 

específicos de forma e significado que o usuário da língua percebe como sendo 
instanciações de um type mais geral. Esses esquemas são úteis para os usuários da língua 

porque eles permitem ao falante/ouvinte estocar informação sobre um conjunto de 

constructos e construções em um nó type.  

 

A partir dessa concepção, o fenômeno da ativação espalhada é de interesse particular uma 

vez que esse “mecanismo neural”, em eventos particulares de uso, “permite a ativação (próxima) 

simultânea de nós estreitamente relacionados” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 54).  Ainda 

segundo os autores (2013: 54), esse fenômeno “é uma característica do conhecimento individual 

e, portanto, pode estar presente no desenvolvimento de inovações”.  Dessa forma, os autores 

esclarecem que a ativação espalhada pode não ser uma propriedade da comunidade linguística, 

“comunidade da rede” ou, ainda, “da rede em dois pontos diferentes no tempo”.   

Esse fenômeno está muito próximo de outro que os autores apresentam como priming. 

Segundo eles (2013: 54), priming traduz a influência de um significado ou forma mais recente em 

um significado ou forma próximo, o fenômeno envolve pré-ativação de significado, 

morfossintaxe ou fonologia. Estamos considerando priming como o processo pelo qual uma 

unidade linguística pode ser acessada mais rapidamente se precedida por outra com a qual 

partilhe características semânticas, fonológicas ou morfológicas. É importante salientar que tais 

tipos de ativações acontecem no momento em que as inovações estão sendo realizadas, portanto 

todo processo cognitivo está atrelado não só ao contexto linguístico mas também aos 

conhecimentos que são acionados no momento da interação. Segundo Traugott e Trousdale (2013: 

54): 

A hipótese é que construções que são estreitamente relacionadas uma a outra – em nosso 
modelo, construções que estão estreitamente ligadas em uma rede – instruem  (prime) 

uma a outra mais rapidamente do que palavras que estão mais afastadas na rede. Quanto 

mais frequentemente um nó ou relação é ativada, mais rapidamente ele pode se tornar 

ativado no futuro.(...) Ativação espalhada e priming estão ligados porque priming 

fornece uma motivação para que nós numa rede sejam ativados em eventos particulares 

de uso e para que nós devam permanecer inativos.  
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Os autores ainda observam que a orientação do melhor caminho em direção ao significado 

desconhecido pode partir tanto do priming quanto das implicaturas e inferências feitas e aceitas 

pelos participantes da interação. Ou seja, no evento de uso, cognição e contexto atuam 

simultaneamente. Nesse sentido, Traugott e Trousdale (2013: 55) esclarecem que: 

 

Em outras palavras, há fatores tanto cotextuais quanto contextuais que ajudam a dar 

forma à interpretação de enunciados dados, alguns dos quais se relacionam a temas 
psicolinguísticos e alguns deles se relacionam mais imediatamente às estratégias 

analíticas discursivas de interpretação do significado no contexto. Crucialmente, esses 

temas  dependem de falantes estabelecendo links entre forma e significado e, portanto, 

tanto  aspectos formais quanto de significado do discurso envolvente são suscetíveis de 

desempenhar um papel.  

 

Fenômenos cognitivos e discursivos são dinâmicos, refletem um no outro e interagem 

entre si em um evento particular de uso. Coadunamos com a posição de Traugott e Trousdale 

(2013: 56) de que o “valor da ativação espalhada para uma explicação da mudança é que ela 

lança uma luz processual em questões de gradiência e gradualidade e a observação que 

‘representações podem ser simultaneamente discretas e conectadas’ (DE SEMET, 2010: 96)”.  

Sincronicamente, os autores (2013) observam  que “são ativadas várias características dos 

constructos, sejam elas pragmáticas, semânticas, morfossintáticas ou fonológicas e ligações com 

características de outros constructos”. Essas ativações, portanto, estão vinculadas com a “não 

discretibilidade de categorias, a imprecisão de fronteiras entre elas e, portanto, com gradiência”. 

Assim, ao longo do tempo, “as ligações com outras características podem ser fortalecidas levando 

a micromudanças passo a passo graduais”.  

Dessa forma, inovações nada mais são que interpretações distintas de constructos, ou seja, 

um falante produz um enunciado que pode ser entendido de mais de uma maneira. Segundo 

Traugott e Trousdale (2013: 56), processos on-line, como, por exemplo, a inferência sugerida
31

 

que é um tipo de ativação espalhada, surgem de um uso particular de um falante acerca de um 

constructo e podem permitir ao ouvinte analisar o enunciado de uma maneira particular, 

inovadora, para a qual ainda não exista uma construção existente que sancione tal constructo. 

                                                
31

Consideramos inferência sugerida nos termos de Traugott e Dascher (2002[2005]) para quem esse processo on-line 

designa a ênfase na negociação dos significados entre o falante que, na maioria das vezes inconscientemente, 

convida interpretações e o ouvinte que infere e interpreta. Este mecanismo possibilita que falantes produzam 

enunciados pragmaticamente, ou seja, que inovem usos vinculados ao contexto de uso. Complementarmente, a 

interpretação induzida pelo contexto dá ênfase à interpretação do ouvinte. Ambos processos envolvem mecanismos 

cognitivos que atuam em conjunto com a situação de uso, sendo tanto afetada por eles quanto eles a afetam.  
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Essa dinâmica tem continuidade com o ouvinte que, em busca de encaixar uma melhor 

interpretação, “cria um nó token provisório para um constructo e esse nó pode conter uma grande 

quantidade de informação sobre o contexto do enunciado, o relacionamento entre o falante e o 

ouvinte, e o fato que o enunciado em questão é um signo, um pareamento de forma e significado” 

(ibid. 56)  

Os autores (2013: 57) explicam que o signo token pode ter detalhes fonéticos e 

fonológicos, porém detalhes morfológicos e sintáticos podem ser menos específicos ou até 

estarem ausentes, bem como detalhes pragmáticos e discursivos podem ser ricos, embora o 

ouvinte possa não ser capaz de acessar alguma semântica convencional associada.  Essa busca 

está intrinsecamente relacionada ao princípio de cooperação
32

 que rege as trocas interativas, já 

que, na interação, os interlocutores esforçam-se para compreender o que um e outro querem dizer. 

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), a solução empregada pelo ouvinte é aplicar o 

princípio do melhor encaixe “a fim de encontrar uma construção existente que forneça o 

alinhamento mais próximo das propriedades pragmáticas e discursivas do constructo observado e 

do type ou (sub)esquema”.  

A hipótese é a de que o interlocutor, a partir do evento de uso, ative cognitivamente seu 

banco de memória como uma rede neural, em que um impulso nervoso (determinado evento de 

uso) é um estímulo para coletar informações nos conhecimentos existentes e avaliá-las. Tal 

avaliação permite identificar se há uma incompatibilidade e, caso positivo, se existe uma 

construção que pode sancionar o constructo ou não. Segundo Traugott e Trousdale (2013: 57-58): 

Quando o ouvinte tenta combinar um constructo com uma parte existente da rede 

construcional e não consegue fazê-lo, porque não há uma microconstrução que o 

sancione plenamente, há uma incompatibilidade. O melhor que o ouvinte pode fazer é 

criar um link para alinhar o significado ou a forma do constructo com o significado ou a 

forma de outro (sub)esquema na rede. Isto é feito baseado nas propriedades 

pragmáticas/discursivas associadas tanto com o (novo) constructo quanto com o 

subesquema (existente). Isso envolve incompatibilidade entre o significado pretendido e 

o entendido.  

  

 

Segundo Traugott (no prelo a), no que concerne à mudança, de um lado a motivação ou os 

processos cognitivos possibilitadores de mudanças estão relacionados às pré-condições e 

potencialidades, a um fator possibilitador, ou seja, ao porquê, e, de outro, o mecanismo se refere 

                                                
32  Segundo Grice (1975), existem leis implícitas que governam o ato comunicativo. Assim, mesmo 

inconscientemente, os interlocutores se esforçam para compreender as informações trocadas o mais univocamente 

possível, a partir de certas normas comuns na comunidade linguística em que estão inseridos. 



71 

 

ao como ela se realiza.  Os mecanismos neurais da ativação espalhada, priming ao lado do 

princípio do melhor encaixe também atuam no nível das pré-condições. Os primeiros, porém, 

antecedem ao último na medida em que a busca on-line inicia-se pelos significado/forma mais 

próximos ou recém-ativados, tendo, então, na sequência, de estabelecer um encaixe com uma 

forma/significado pré-existente.   

Compatibilizando, então, inovação com motivação e convencionalização com mecanismo 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 38 e 57-58), de um lado temos parsing e pensamento 

analógico e de outro neoanálise e analogização.  Segundo os autores (2013: 38 ), o processo de 

parsing pode permitir (ou motivar) diferentes análises daquelas antes circuladas. Esse termo tem 

origem na área de tecnologia da informação (TI) e é usado para explicar os processos de análise 

da gramática da programação. Na psicolinguística, esse termo é definido estritamente como “o 

procedimento de identificação dos constituintes oracionais e de suas relações hierárquicas, no 

processo de compreensão
33

” (MAIA, 2000: 67).  

Traugott (no prelo a: 9), ao explicar a aplicação do processo de parsing em sua teoria, 

escreve: “A definição dada por Langacker para reanálise na mudança morfossintática tem se 

revelado fundamental: ‘A mudança na estrutura de uma expressão ou classe de expressões que 

não envolve qualquer modificação imediata ou intrínseca de sua manifestação superficial’ 

(Langacker 1977: 58), i.e., mudança em parsing”. Dessa forma, tal procedimento está 

relacionado a uma análise decomposta, segmentada da gramática de determinada estrutura, em 

que se deu a incompatibilidade. Tal análise é realizada durante o processo de compreensão, no 

nível da inovação, em que se busca, nas imediações, o reconhecimento de alguma construção que 

a pré-ative. Traugott (no prelo a) relaciona o parsing a um processo cognitivo uma vez que o 

coloca no eixo da motivação, afirmando que tal procedimento pode permitir ou motivar 

diferentes análises e não resultar em novas análises necessariamente.  

Já o pensamento analógico, (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 57) é a habilidade de 

interpretar significados pela ligação com características através da rede, em essência, é a 

capacidade de pensar de forma analógica. Dessa forma, os autores concluem (2013: 38) que o 

pensamento analógico corresponde, combina, iguala, equipara aspectos do significado e da forma 

da estrutura em que há incompatibilidade com uma construção já existente. Como o parsing, esse 

processo permite, mas pode ou não resultar em mudança. 

                                                
33 Disponível em http://www.museunacional.ufrj.br/linguistica/membros/maia/pub317.htm 
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De acordo com Traugott e Trousdale (2013: 58), o mecanismo neural da ativação 

espalhada está ligado tanto ao pensamento analógico quanto ao parsing.  Assim,  

pensar analogicamente pode nos levar ao melhor encaixe de um dado construto 

temporário, então a ativação espalhada, como um mecanismo neural, é suscetível de ser 

ligada ao pensamento analógico. Uma vez que também é associada ao parsing, ela tem 

um papel importante na neoanálise. Em outras palavras, ativação espalhada como um 

mecanismo neural parece estar ligada a ambos os mecanismos de mudança linguística. 
Tais ligações são tipicamente altamente transitórias. (...) Contudo, se elas são adotadas 

por uma população de falantes, elas podem levar a mudanças.  

 

Nesse sentido, o analista precisa verificar se há um exemplar. Caso positivo, estamos 

diante de uma analogização, caso negativo, estamos diante de uma neoanálise. O esforço dos 

autores em separar didaticamente os conceitos melhor distinguindo os processos de novas 

análises das analogias demonstra a proximidade de ambos. Assim, o que basicamente os difere é 

a presença ou ausência de um exemplar. Essa distinção é interessante para uma teoria que 

entende a neoanálise
34

 como principal mecanismo de mudança linguística.  

Dessa forma, distinguir a motivação do mecanismo é crucial para que se possa entender 

como os conceitos de reanálise e analogia (ou extensão) foram revisitados pelos autores para 

ajustá-los a uma abordagem construcional da mudança. Esta ideia está apoiada na proposta de 

Traugott e Trousdale (2013), segundo a qual nossa capacidade de pensar de forma analógica pode 

motivar certos tipos de mudança, e cada analogização é, na verdade, uma espécie de neoanálise. 

Para os autores, de fato, cada mudança construcional é uma neoanálise de algum tipo com ou sem 

um exemplar. 

Traugott (no prelo a: 10) propõe, posição com a qual concordamos, que se separem os 

dois significados de "analogia" com base na diferença entre motivação e mecanismo. Segundo a 

autora (no prelo a), o pensamento analógico, como motivação, é consistente com as noções de 

metáfora, iconicidade e um conjunto de escolhas. Já a analogização, como mecanismo ou 

operação da mudança, baseia-se em um exemplar, ou seja, traz alinhamentos e jogos de 

significado-forma que não existiam antes.  

Da mesma forma, é importante distinguir o processo de parsing, relacionado à motivação, 

consistente com indicialidade e pensamento metonímico, possibilitando ativar ou "motivar" 

análises diferentes daquelas realizadas anteriormente. E, de outra parte, o mecanismo de 

                                                
34 SegundoTraugott e Trousdale (2013), neoanálise é um termo mais adequado para indicar novas análises, uma vez 

que o prefixo “re” sugere a existência de uma análise anterior. Como esse mecanismo está centrado no âmbito das 

inovações, o termo “reanálise” torna-se inadequado. 
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neoanálise, o qual resulta em novas estruturas. A mudança envolvida é discreta, mas 

normalmente se realiza em passos mínimos, ou seja, é estruturalmente gradual. Traugott e 

Trousdale (2010: 38) consideram que as micromudanças acumuladas podem, no final, conduzir a 

macromudanças e a define como macrorreanálise. Ao contrário de Fischer (2007), Traugott e 

Trousdale (2010) advogam pelo predomínio da neoanálise na gramaticalização, apesar de 

entender a importância dos dois mecanismos. Nas palavras dos autores (2010: 38-39):  

O mecanismo [analogização] em casos individuais é, no entanto, de fato, uma reanálise. 

Hopper e Traugott (2003: 68) já sugeriram que toda analogia pode ser reanálise, e 

Kiparsky (no prelo) aponta que sua teoria da GU baseada em analogia resulta na 

unificação da gramaticalização "com a analogia comum, não apenas no sentido trivial de 

classificar tanto uma quanto a outra como exemplos de reanálise". Como todos os tipos 
de reanálise, então, analogização, é discreta. Isto significa que há uma relação 

assimétrica entre analogização e reanálise: toda analogização é reanálise, mas nem toda 

reanálise é analogização. Analogia, no sentido de analogização não é, portanto, primária 

e a reanálise secundária (contra Fischer 2007: 329). Esta é uma afirmação sobre 

mecanismos. Se nos voltarmos para motivações e pré-requisitos para a gramaticalização, 

o pensamento analógico e o raciocínio (Itkonen 2005) podem ser mais importantes do 

que têm sido muitas vezes reconhecido, mas “parsing” também é crucial. Isso, na 

verdade, é o que parece decorrer da confiança de Fischer na "grade analógica" de Anttila 

(2003), que tem dois eixos: forma e função, contiguidade (o eixo indexical) e 

semelhança (o eixo icônico) (Fischer 2007: 323). Em resposta à questão de que 

gramaticalização precisa de reanálise e analogia/extensão, sugerimos que 
gramaticalização não é redutível a qualquer mecanismo (ver Lehmann 2004). Ela é a 

tendência para que se ocorram sucessivas microrreanálises, algumas envolvendo 

analogização, outras não. Às vezes, essas ocorrências sucessivas podem transcorrer ao 

longo de muitos séculos, às vezes elas podem ser bastante rápidas. Os dois mecanismos 

discutidos aqui reanálise e analogização / extensão operam independentemente de 

gramaticalização. Enquanto analogização / extensão são muito mais difundidas do que 

têm sido frequentemente reconhecido, reanálise pode ser considerada como o 

mecanismo dominante, uma vez não há nenhuma mudança sem reanálise. 

 

A questão da analogização baseada em exemplares vai ao encontro da abordagem 

construcional da gramática focada em conjuntos e membros do conjunto de construções, uma vez 

que se apoia fortemente na ideia de que a correspondência entre padrões é um fator decisivo na 

mudança. No que se refere à VLocMD, não nos interessa pensar apenas nos verbos de movimento 

que pelo sentido básico tenderiam a ser mais frequentes na formação de marcadores discursivos 

com orientação dêitica da atenção, mas, sim, em outros tipos de verbos que possibilitem o exame 

de novas associações e, portanto, diferenças funcionais. O pensamento analógico e a 

analogização, dessa forma, são analisados, em nossa pesquisa, a partir dessas novas combinações, 

principalmente no que se refere ao grupo de microconstruções cujo verbo não é frequentemente 

utilizado ao lado de CCis locativos.  
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 De uma perspectiva histórica, nos coadunamos com Traugott e Trousdale (2010: 38), no 

sentido de que é crucial incorporar o pensamento analógico e a analogização quando se tenciona 

pesquisar a origem de conjuntos ou a obsolescência de outros. Como vemos nas análises, 

analogização envolve a atribuição de um novo significado ou forma e, à vista disso, é uma 

neoanálise. Nesse sentido, é importante ressaltar que (2010: 38) “a analogização e a 

gramaticalização são ambas neoanálises, uma vez que a neoanálise está envolvida em toda 

mudança, considera-se que é o principal mecanismo de mudança”.   

Com relação à associação entre os processos cognitivos de inferência metonímica e 

metafórica e os mecanismos de reanálise e analogia, entendemos que a situação comunicativa é a 

arena em que surgem as inovações. Assim, na busca pela expressividade, os falantes utilizam 

novas formas de dizer para dar conta das necessidades comunicativas, podendo levar a alterações 

ou extensões de sentido ou viabilizando mudanças na forma. Segundo Hopper e Traugott (1993), 

as inferências metonímicas e metafóricas constituem processos do nível pragmático que resultam 

de dois mecanismos: a neoanálise, ligada ao processo cognitivo metonímico; e a analogia, ligada 

ao processo cognitivo metafórico. A primeira atua no nível sintagmático ligada às implicaturas 

conversacionais e apresenta inter-relação sintática entre os contituintes. Já a segunda atua no 

nível paradigmático, associada às implicaturas convencionais e apresenta inter-relação entre 

domínios conceptuais.  

Traugott e Trousdale (2013: 99), revisitando esses níveis, a partir da abordagem 

construcional, observam que “a distinção entre os eixos sintagmático e paradigmático ou seleção 

e combinação está relacionada a distinções que remontam aos tempos gregos entre combinação e 

similaridade/escolha, indexicalidade (ligação de itens no contexto) e iconicidade (combinação)”.  

Os autores propõem  que “embora eles não mapeiem diretamente dentro desses eixos, os 

mecanismos de neoanálise e analogização e os processos possibilitadores (i.e. motivações), 

parsing e pensamento analógico, têm suficiente similaridade para serem agrupados nos eixos” .  

Dessa forma, teríamos, de um lado, o eixo da combinação em que a estrutura é 

sintagmática e indexical, a motivação é o parsing e o mecanismo é o da neoanálise;  e, de outro, o 

eixo da similaridade/escolha, em que a estrutura é paradigmática e icônica, a motivação é o 

pensamento analógico e o mecanismo é a analogização.   É importante entender que, como eixos, 

as dimensões se tocam e interagem, podemos, então, compreender que os processos cognitivos 

operam, baseados na experiência do uso e nos conhecimentos gerais, a partir dos mecanismos 
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neurais que, por sua vez, estão na base de todos eles. São essas relações que buscamos em nossas 

análises. 

No desenrolar das mudanças linguísticas, duas questões complementam o que destacamos 

até aqui: armazenamento como unidade e sanção. Como Traugott e Trousdale (2013: 48) 

observam, “uma vez que construções são unidades estocadas, entrincheiradas, torna-se 

importante como essa estocagem é realizada” para o modelo. Com relação ao primeiro, os autores 

(2013) explicam que se a linguagem é adquirida através da exposição a eventos de uso reais, 

generalizações e similitudes se estabelecem entre exemplos específicos de língua em uso. Nessa 

exposição, a frequência de determinada palavra é responsável pelo nível de entrincheiramento (ou 

armazenamento como uma unidade), embora possa ser decomposta em partes individuais.  Nesse 

sentido, a alta frequência está diretamente relacionada à estocagem como uma unidade ou, como 

adotamos nesta tese, ao entrincheiramento da construção, seja ela atômica ou complexa. Esse 

conceito, então, está estreitamente ligado aos fatores de composicionalidade e produtividade da 

arquitetura das construções. 

A sanção, segundo assunto destacado aqui, aprova integral ou parcialmente uma nova 

construção a partir de uma microconstrução ou de um esquema mais geral (2013: 48). Então, no 

primeiro caso, uma construção é totalmente consistente com a microconstrução da qual ela é uma 

instância e, no segundo, uma construção é apenas parcialmente compatível com o sancionamento 

do esquema. Os autores (2013: 49) relacionam o primeiro caso à instanciação e o segundo à 

extensão. Segundo Traugott e Trousdale (2013: 49): 

Sugerimos que no ciclo de vida de uma construção, um fator favorável para a 

construcionalização de uma microconstrução é quando sanções parciais resultam de 

incompatibilidades (mismatch). Um novo nó microconstrução pode ser criado na rede o 

que, eventualmente, permite que tais constructos sejam plenamente sancionados. A 

sanção parcial também pode ocorrer quando um esquema ou alguns de seus membros 

obsoletos parecem ter se tornado tão marginais para uma microconstrução existente que 

eles se tornam altamente idiossincráticos. 

 

Em nossos dados, consideramos que os marcadores da VLocMD surgiram como inovações 

na troca interativa, ou seja, por meio da exposição dos interlocutores em eventos de uso reais. 

Nossa hipótese é a de que generalizações e similitudes com a função de outros marcadores 

discursivos podem ter permitido a leitura de vem cá como marcador. A frequência com que essa 

combinação, com a função marcadora discursiva, ocorreu na comunidade levou ao seu 

entrincheiramento e, posterior convencionalização. Nesse primeiro momento, o esquema mais 
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geral de marcadores a sancionou, ocorreu uma incompatibilidade entre o novo nó e o esquema 

geral. Em um momento posterior, a própria microconstrução vem cá pode ter sancionado as 

demais, estendendo o uso e formando a VLocMD.  Os exemplos (18) e (19) ilustram nossa 

hipótese. 

(18) PET. -- De quem, Sargenta? SAR. - De Lucrecia. PET. -- Assi faze, nomea-ma muitas vezes. SAR. -- 

Nunca se tal graça viu, nem tal siso. PET. -- Tal assento, nem tal fermosura. SAR. -- O que todo mundo ve para que 

é dizer-t mais? PET. -- Ora vem ca, Sargenta, te quero agora preguntar por um ponto, cousa em que te nunca falei 

Ouviste algûa hora falar num mancebo espanhol, que segundo dizem, anda aqui perdido de amores por ela .  

  Teatro,  Estrangeiros de Sá de Miranda, sequência injuntiva, século XVI  

 

(19) Manual de Souza - Como no status-quo.. Queres então que eu fique sendo marido de tua mulher? 

Carlos - Decerto, isto é, oficialmente. Manual de Souza - Está visto: na salinha. Mas, vem cá, e minha mulher? 

Carlos - E tu a dares com tua mulher! Tua mulher! Confessar-lhe-emos tudo, e, logo que haja cá entre nós certa 

combinação, verás que vidinha. 

Teatro,  A Casadinha de Fresco, de Artur Azevedo, sequência injuntiva, século XIX  

 

Em (18), Petrônio convoca Lucrécia para se aproximar a fim de fazer-lhe uma pergunta. A 

aproximação pode estar relacionada ao fato de que a informação é secreta, mas a situação 

também sugere que eles já estavam próximos. Assim, a combinação poderia estar relacionada à 

ênfase de um segredo e não ao deslocamento em si. Outros detalhes são a interjeição “ora” diante 

da combinação “vem + cá” e o sujeito expresso por meio de um vocativo, ambos sugerem uma 

nova configuração morfossintática próxima a de marcador discursivo, permitindo uma leitura 

incompatível com a de um predicado. Outro fato que pode reforçar essa interpretação é a 

possibilidade de se retirar a combinação sem muito prejuízo ao conteúdo semântico.  

Para o falante que interpretou (18) como se referindo a um marcador, tal interpretação 

pode ser considerada uma inovação no nível do constructo ou token, como Traugott e Trousdale 

(2013: 52-53) postulam. Essa inovação é especificamente uma neoanálise no nível do significado, 

resultando numa incompatibilidade entre pragmática e sintaxe. Então, nesse caso, se a atribuição 

do mesmo valor ou de valor semelhante for repetida por outros falantes em constructos similares, 

a leitura convencionalizada de marcador pode, eventualmente, se desenvolver, possibilitando uma 

construcionalização.  

Nesse caso, haveria neoanálise semântica e morfossintática, resultando na coexistência de 

microconstruções type (combinação verbo e locativo) tanto como predicado verbal quanto como 

marcador discursivo. Dessa forma, Traugott e Trousdale (2013: 51) informam que “o que 

inicialmente era um tênue link entre parte de um constructo (sua pragmática) e uma parte 

correspondente de um type numa rede construcional já existente”, como a dos marcadores 
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discursivos, “pode inconscientemente ser reconfigurada ao longo do tempo pela semântica e mais 

tarde pela morfossintaxe em um novo nó/microconstrução convencionalizado”.  

Já em (19), a leitura de marcador é a única que pode ser atribuída à combinação. Com a 

função de chamar a atenção do interlocutor de forma contundente, preparando-o para a 

contestação exposta na sequência, “vem cá” deixa explícita a postura do autor, enfatizando-a.  

Nossa hipótese central é a de que a combinação forma verbal e locativo, antes constituía 

um predicado verbal e, a partir de inovações, leva à criação de um novo nó construção type no 

esquema dos marcadores discursivos. Essa hipótese está atrelada aos dados encontrados em nossa 

pesquisa e tem respaldo no postulado de Traugott e Trousdale (2013: 51). Para os autores: 

 

No processamento de um constructo, o ouvinte tenta compatibilizar a [nova] entrada 

com os nós [já existentes]35 na sua rede. Algumas vezes, uma compatibilização plena 

pode ser realizada entre o que o falante pretendeu e o que o ouvinte entendeu, mas 

algumas vezes esse não é o caso. O ouvinte pode ligar todo ou parte de um enunciado 
com diferentes nós a partir daquele pretendido pelo falante. Isto pode acontecer em casos 

de ambiguidade já sancionados pelo sistema linguístico.  

 

 

Como vimos em (18), há um contexto semântico e pragmaticamente ambíguo que pode 

levar à incompatibilidade e, depois, à inovação. Em alguns casos, segundo os autores (2013: 52), 

nenhum link direto pode estar disponível, nessa situação o ouvinte tentará fazer o melhor encaixe 

em um nó existente ou em uma característica de um nó, resultando numa sanção parcial. É o que 

eles chamam de inovação por meio do ouvinte. Entendemos que o princípio do melhor encaixe, 

ligado ao processamento cognitivo, está intimamente conectado ao princípio de cooperação 

(GRICE, 1975), relacionado ao nível do discurso.  

Como constructos inovadores, os novos nós não são convencionalizados, nem são 

unidades, uma vez que ainda não estão substancialmente entrincheirados. Assim, tais constructos 

não se tornam instâncias de mudança até que sejam usados repetidamente e tornem-se unidades 

convencionalizadas. Os autores (2013: 52) enfatizam que a mudança de constructo para 

construção é um produto não somente da memória mas também do seu uso repetido como usos 

incrementados de usos individuais do mesmo tipo de inovação, ao longo do tempo. Tratando da 

formação da rede, eles observam que, no estágio inicial, os novos nós podem estar na margem da 

rede em virtude de seu status novo e potencialmente não prototípico e, na verdade, podem 

                                                
35 Apartes nossos. 



78 

 

permanecer na margem. Mas, ao longo da trajetória, é possível que de membro marginal passe a 

mais central ou vice-versa. 

No caso da VLocMD, em nosso corpus, verificamos que o constructo vem cá surge como 

primeiro nó ainda no século XVI. Dentro do esquema dos marcadores, entendido aqui como 

domínio funcional dos marcadores discursivos, o constructo pode ser considerado marginal, 

porém, com sua convencionalização, a microconstrução vem cá passa a membro mais central, 

prototípico da construção marcadora discursiva VLocMD. Na sequência, observamos o surgimento 

de outras microconstruções, sancionadas pela primeira. Nos últimas décadas do século XX
36

, 

observamos um decréscimo na frequência de vem cá, sugerindo sua obsolescência, tornando-se 

altamente idiossincrático. Nossa hipótese, nesse sentido, passa por questões linguísticas e 

culturais, uma vez que o locativo cá mostra-se menos produtivo no português do Brasil, atuando 

mais especificamente em expressões como “toma lá dá cá”, “de lá pra cá” e no marcador “vem 

cá”. 

Como estudamos a formação da tipologia da VLocMD, analisamos como novas micros são 

introduzidas na hierarquia construcional, que é, para nós, a rede dos marcadores discursivos cuja 

base é a combinação verbo e locativo. Dessa forma, a LFCU, ao assumir a visão construcional da 

mudança linguística, integra a metáfora da rede, uma vez que é produtivo compreender a 

linguagem como um conjunto de construções que se inter-relacionam e se afetam em menor ou 

maior grau, completa ou parcialmente, de modo a formarem um todo harmônico. Sendo assim, 

coadunamos com Traugott e Trousdale (2013: 50) quando esclarecem que:  

A ideia de que a linguagem é uma rede encaixa bem com a afirmação da linguística 

cognitiva de  que outros aspectos da cognição (...) também são estruturados como uma 

rede (...). Isso é consistente com a visão de Bybee (2010) de que a padronização da 

linguagem é parte da nossa capacidade de domínio geral para categorizar, estabelecer 

relações e operar tanto em níveis locais quanto em globais. Isso também é consistente 

com a afirmação de Goldberg de que conhecimento da língua é conhecimento’ em outras 

palavras, conhecimento da língua é parte de um sistema de conhecimento mais amplo 

que inclui visão, música e outras capacidades cognitivas.   

 

Em se tratando das relações entre os nós na rede da língua, os autores (2013: 51) explicam 

que alguns desses nós “representam esquemas, outros subesquemas e outros types 

microconstrucionais”. Dessa forma,  

porque cada nó representa uma construção de algum tipo de abstração, ele generaliza 
através das características de uma construção. Portanto, um nó tem conteúdo de forma e 

significado (embora de graus variados de complexidade e especificidade – alguns podem 

                                                
36 Os dados ora aludidos estão representados na tabela 03. 
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não ser especificados) e links são possíveis em múltiplas direções diferentes entre a 

semântica, pragmática, função discursiva, sintaxe, morfologia e fonologia de qualquer 

nó. Cada nó é ligado a outros nós na rede de várias maneiras.  

 

Para Traugott e Trousdale (2013: 09), “é crucial para a ideia de rede conceitos como nós e 

os links entre nós, “distância” entre membros de uma família, feixes de propriedades, graus de 

entrincheiramento e acessibilidade de uma construção”.  Os autores descrevem os tipos de links 

dividindo-os em dois: relacionais e de herança. Consideramos importante destacar o link 

relacional de polissemia e o de extensão metafórica, que estão na base dos mecanismos de 

mudança aqui estudados.   

O primeiro descreve “os links semânticos entre o sentido prototípico de uma construção e 

suas extensões. Enquanto as especificações sintáticas são as mesmas, as especificações 

semânticas são diferentes”.  Em nosso caso, os marcadores da VLocMD têm a mesma 

especificação sintática: um verbo e um locativo que se realizam em grupos de mesoconstruções. 

As mesos se definem por veicularem uma macrofunção a partir de um tipo verbal como: 

VmovLoc, VrelCircLoc, VprocLoc, VpercepLoc. Apesar de todos os nós apresentarem a mesma 

especificação sintática, as especificações semânticas do tipo verbal definem macrofunções. Para 

exemplificar o link relacional de polissemia, destacamos os exemplos (20) e (21), 

particularizando o caso da microconstrução vamos lá e suas extensões: 

(20) Carlos - É o requinte do cinismo! Gabriela - Vamos lá! A intenção era boa.. Só deves olhar para a 

intenção.. (Com meiguice) Então, meu queridinho.. Carlos (Desabridamente) - Eu não sou seu queridinho.. 

Teatro,  A Casadinha de Fresco de Artur Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

  
(21) CA: O senhor poderia dar um balanço de quantos ou quanto economizou com isso? RR:Vamos lá: de 

informática, eu cancelei 450 milhões com várias empresas, inclusive a da prefeitura, que não é da prefeitura, uma 

empresa privada que substituiu o CPD, o Centro de Processamento de Dados da prefeitura.(...). Além desses, 
cancelei contratos da Copel. (...). Com a CIEN-Endesa (a CIEN é uma empresa brasileira controlada pela espanhola 

Endesa) tínhamos um contrato de 15 bilhões de reais. (...). E cancelei o pagamento da famosa Usina Termelétrica de 

Araucária, da El Paso, texana (...) 

Entrevista com Roberto Requião, sequência injuntiva, século XX 

 

 

Os dois exemplos descrevem links semânticos entre o sentido prototípico do marcador 

vamos lá. Basicamente, o marcador atua em contextos em que há exortação, movendo a atenção 

do interlocutor para um plano posterior ao que o falante e seu interlocutor se encontram. Esse 

plano posterior pode se referir: i) à mudança ou abertura de tópico discursivo, ii) a alguma 

motivação pretendida pelo falante, ii) à argumentação ou à ideia particular do falante, iv) à 

especificação dos argumentos/respostas, através de uma enumeração. Todas essas opções, 
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contudo, objetivam que o interlocutor compactue com elas ou as realize, ou seja, a estratégia é de 

conduzi-lo ao “lá” este “novo lugar”. Nesse sentido, consideramos ser essa a maior motivação 

para que a forma verbal cristalizada na microconstrução seja a da 1ª. pessoa do plural do presente 

do indicativo. 

A partir desse sentido prototípico, são estendidos dois links com especificações 

semânticas distintas, vinculadas a contextos particulares. No caso de (20), vamos lá atua como 

marcador de exortação. A condução feita por Gabriela, nesse caso, pretende levar Carlos a 

concordar com sua ideia particular, incitando-o a compactuar com ela.  

Em (21), vamos lá é utilizado em um contexto particular, iniciando o turno do 

entrevistado, localizando-se diante de uma enumeração. Roberto Requião pretende conduzir o 

leitor a verificar pormenorizadamente o quanto ele economizou em seu governo. É importante 

que ele deixe isso marcado, enfatizando que inúmeros contratos foram reavaliados bem como 

pagamentos milionários foram cancelados. O marcador atua como uma parada estratégica para 

salientar a enumeração feita na sequência e, assim, fazer com que o leitor adira a sua postura e, 

provavelmente, torne-se seu eleitor.  

Com relação ao link relacional de extensão metafórica, Traugott e Trousdale (2013: 60) 

explicam que ele envolve um mapeamento metafórico particular. Citando Goldberg (1995:81-9), 

demonstram que muitas das restrições que são manifestadas nas construções resultativas podem 

ser explicadas pela postulação desse tipo de link. É particularmente interessante para esta tese o 

link postulado entre movimento e mudança (formas verbais, ir e vir) e entre localização e estado 

(locativos, lá e cá). A associação entre a construção de predicado VTranCircLocPTC e a 

construção marcadora discursiva VLocMD pode ser exemplificada em (22) pelo sentido literal de 

deslocamento para um ponto distante dos interlocutores e em (23) pelo sentido de marcador que 

indica o descomprometimento do falante. 

 

(22) - Tia Marciana! dizia a mulata. Não fique assim! Levante-se! Meta os seus trens pra dentro! Vá lá pra 

casa até encontrar  arrumação.. Nada! O monólogo continuava. - Olhe que vai chover! 

Romance, O cortiço de Aluísio Azevedo, sequência Injuntiva, Século XIX 

 

(23) Com certeza, os versos de Murat não passavam a ser feitos pelo Teixeira, e era talvez, uma vantagem. 

Em todo caso ficávamos sem eles. Onde estão os do Dr. Afonso Celso? José Bonifácio, se os fazia, enterrava-os na 

chácara.. Podia citar outros, mas não quero que a Câmara brigue comigo. Vá lá, abraço e adeus. Agora é arrazoar de 

dia no escritório de advogado, e versejar de noute.  

Crônica, Bons dias de Machado de Assis, sequência injuntiva,  Século XIX 
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 Em (22), observamos que a mulata ordena a Tia Marciana que vá até a casa, que está 

distante de ambas, para encontrar algo para fazer. Tanto o verbo quanto o locativo atuam em seus 

sentidos plenos, lexicais, concretos, de conteúdo; o primeiro relaciona-se ao movimento e o 

segundo, à localização. Já em (23), a forma verbal “vá” denota sentido abstrato, indicando uma 

mudança na atitude do falante. O falante se afasta do compromisso de citar outros em razão de 

como a Câmara poderia passar a vê-lo. O locativo lá, por sua vez, aponta o estado em que o autor 

se coloca: descomprometido com toda a situação. Como esse locativo está atrelado a “não 

pessoa”, indicando algo que está distante do eu e do tu da interação, ou seja, o ele/ela - coisa, a 

partir dos exemplos do corpus, observamos que o lá, quando em sentido mais abstrato, indica, de 

um lado, descomprometimento, consentimento, delegação e de outro, esperança, otimismo, 

perspectivas. Há, então, a associação entre a construção fonte e a construção resultado, realizada 

através do link de extensão metafórica. 

O link de herança, definido pelos autores (2013: 61) como relações que “são restrições 

taxonômicas e permitem categorizações em vários níveis de generalidade”, estão na base da 

distribuição dos níveis da família (ou da rede) da VLocMD de construções. No nível macro, a 

generalidade é maior; já no nível micro, os nós são totalmente preenchidos. O nível meso, 

segundo Trousdale (2008a: 6), representa “uma rede de construções type [microconstruções] que 

ainda são bastante abstratas, mas que tem semântica e/ou sintaxe similar”. Segundo Traugott 

(2008 b: 5-6), “os níveis type [macro, meso e micro] destinam-se a caracterizar ‘semelhanças de 

família’. O mais importante é que eles formam redes com outras construções, permitindo 

combinações parciais através de construções”.    

Assim, podemos exemplificar esse tipo de link com a própria distribuição da VLocMD que 

defendemos nesta tese. A macroconstrução possui dois slots: um para o verbo e outro para o 

locativo. A partir da função dos marcadores que é licenciada pela construção, são recrutados 

verbos e locativos para preencher os espaços. As mesoconstruções são formadas por 

macrofunções que, por sua vez, licenciam determinadas formas verbais acolhidas pelos tipos 

verbais: VmovLoc, VrelcircLoc, VprocLoc, VpercepLoc, respectivamente, movimento, 

relacional circunstancial, processo e percepção. As microconstruções são totalmente preenchidas 

e, de acordo com a configuração morfossintática cristalizada, particularizam as macrofunções das 

mesoconstruções. Esta distribuição é exemplificada pela figura 03: 
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Figura 03- Família de construção VLocMD 

 

 

 

É importante ressaltar que os três links ora apresentados referem-se ao relacionamento dos 

nós (signos) na rede da linguagem. A família da construção VLocMD é distribuída em uma 

categoria taxonômica de marcadores discursivos de base verbo e locativo. Como os itens são 

recrutados para comporem essa família, trata-se de motivações que possibilitam mudanças. Os 

mecanismos que permitem mudanças linguísticas, então, estão estreitamente relacionados aos 

links, uma vez que os primeiros traçam o desenho dos últimos. Assim, links de polissemia, de 

extensão metafórica e de herança, em nossa concepção, são o resultado dos mecanismos de 

neoanálise e analogização.  

A movimentação de crescimento, reconfiguração e obsolescência da rede, tratada por 

Traugott e Trousdale (2013: 62-73), traduzem o efeito das mudanças linguísticas na rede da 

linguagem e, mais especificamente em nosso caso, no esquema dos marcadores discursivos. Se 

de um lado essa movimentação gerada pelas motivações e mecanismos é expressa por links, de 

outro liga-se aos conceitos de categoria, gradiência e gradualidade (2013: 73-76). Essa ligação é 

Nível Macro 

VLoc 

Nível Meso 

VmovLoc 

Nível Meso 

VrelcircLoc 

Nível Meso 

VprocLoc 

Nível Meso 

VpercLoc 

Nível Micro 

escuta aqui, olha aí, olha 

aqui, olha lá, vê lá 

Nível Micro 

vá lá, vamos lá, 

vem cá 

Nível Micro 

está aí 

Nível Micro 

espera aí, espera lá 
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direta e se expressa na movimentação dentro da categoria, em vista disto todos esses conceitos 

estão conectados.  

Nesse sentido, consideramos que, em um evento de uso, uma determinada inovação, se 

espalhada pela comunidade linguística, entra para a rede posicionada nas margens da categoria, 

como uma nova construção/nó type, ou seja, uma nova microconstrução, em um domínio já 

existente. Se a inovação se deu em virtude de uma neoanálise, cria-se um link (polissêmico ou de 

herança) entre esse novo nó/construção e um já existente (o protótipo da rede). Esse movimento 

gera o crescimento da família/rede e, caso essa nova construção se fixe na comunidade linguística, 

com a frequência de uso, ela pode se tornar central em uma nova família nesse domínio. Como 

gradiência está na base da linguagem, as categorias também são inerentemente gradientes, sendo 

assim, no decorrer do tempo, esses links podem se reconfigurar, o novo nó pode se tornar 

obsoleto quando outras construções tomam esse papel. Esse movimento é motivado tanto pelo 

uso como por processos cognitivos que são inerentes ao jogo comunicativo.  

A formação de uma família com o crescimento, quebra de ligações e obsolescência, em 

nosso caso, dos nós micros da família de construções type da VLocMD, são o resultado dos 

eventos de uso dos quais fazem parte a abstração e a extensão de construções.  Em nossa pesquisa 

consideramos que a combinação vem cá é o exemplar
37

 da macroconstrução aqui estudada. 

A VLocMD é integrada por combinações de verbo e locativo mais e menos exemplares, no 

sentido de que há padrões de uso que são considerados, por critérios de frequência ou com base 

em parâmetros cognitivos ou por consenso social, como modelares em relação aos demais 

membros da categoria. Segundo Bybee (2010: 78-80), os mecanismos de categorização exemplar 

dão surgimento natural a efeitos de protótipo: por um lado, os exemplares contêm todos os 

detalhes principais da categoria permitindo que a categorização se realize por vários traços, não 

apenas aqueles que são contrastivos. Além disso, o pertencimento a uma categoria gradiente pode 

acontecer em um modelo exemplar pela interação de duas dimensões de categorização – 

semelhança e frequência.  

  
Dado que construções são objetos linguísticos convencionais, e não objetos naturais que 

inerentemente compartilham características, parece que a frequência de ocorrência pode 

influenciar significativamente a categorização na língua. Considerando também que usar 

uma língua é uma questão de acessar representações estocadas, aquelas que são mais 

                                                
37  Estamos considerando, como Bybee (2010: 79), que categorias exemplares são construídas por meio da 

experiência (em vários domínios) e exibem efeitos prototípicos, os quais derivam de pertencimento a uma categoria 

gradiente: alguns exemplares são membros centrais da categoria enquanto outros são mais marginais. 
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fortes (as mais frequentes) são acessadas mais facilmente e podem, assim, ser mais 

facilmente usadas como base para a categorização de itens novos. Por causa disso, um 

exemplar de alta frequência classificado como um membro de uma categoria tende a ser 

interpretado como um membro central da categoria. Exemplares recentes são  alocados 

no espaço semântico mais próximo ou mais distante de exemplares fortes, dependendo 

do seu grau de semelhança. A categorização é probabilística nessas duas dimensões. 

 

Defendemos que vem cá é um desses exemplares, um dos padrões mais representativos e 

prototípicos de instanciação da VLocMD, uma vez que ao nível cognitivo o sentido de movimento 

por aproximação de vem pode ter sido a chave para espelhar esse mesmo movimento na interação: 

trazer a atenção do ouvinte até o que será dito. O cá, por sua vez, é o locativo que define o local 

para onde a atenção deve ser direcionada, reforçando que o deslocamento deve ser voltar para o 

falante. Na interação, o deslocamento espacial deriva o textual e, na sequência, o intersubjetivo. 

Ao nível da frequência, em nosso corpus, seu surgimento foi registrado no século XIII como 

predicado transitivo circunstancial e, no século XVI, como marcador discursivo.  

Os conceitos de efeitos de prototipia e semelhanças de família se inter-relacionam e, junto 

ao de categorização, são trabalhados em ambas as abordagens linguísticas. Para a LC, a 

categorização linguística se processa, geralmente, na base de protótipos (exemplares típicos, mais 

representativos). Assim, vários membros ou propriedades de uma categoria possuem, geralmente, 

diferentes graus de saliência (uns são centrais e outros periféricos), agrupam-se 

fundamentalmente por similaridades parciais ou semelhanças de família e os limites entre si, bem 

como entre diferentes categorias, são frequentemente imprecisos.
38

  

Assim como a LC, a LFCU leva em conta que a categorização é o processo cognitivo 

mais básico e que, por meio dela, são estabelecidas as unidades da língua, seu significado e sua 

forma (BYBEE, 2010). Segundo Furtado da Cunha (2012: 30), nessa visão, as línguas 

são moldadas pela interação complexa de princípios cognitivos e funcionais que 
desempenham um papel na mudança linguística, na aquisição e no uso da língua. Assim, 

a linguagem constitui um mosaico complexo de atividades comunicativas, cognitivas e 

sociais estreitamente integradas a outros aspectos da psicologia humana (TOMASELLO, 

1998).  

 

De acordo com a autora (2012: 31-32), a LC vê o comportamento linguístico como 

reflexo de capacidades cognitivas que dizem respeito aos princípios de categorização, à 

                                                
38  Esta concepção da categorização, conhecida como teoria do protótipo, tem a sua origem na investigação 

psicolinguística de Eleanor Rosch e seus discípulos sobre a categorização das cores, das aves, dos frutos e de outras 

classes de entidades, e desenvolvida no âmbito da Psicologia. 
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organização conceptual, aos aspectos ligados ao processamento linguístico e, sobretudo, à 

experiência humana no contexto de suas atividades individuais, sócio-interacionais e culturais.  

A autora (2012: 31-32) esclarece que a LFCU “entende a aparente regularidade e a 

instabilidade da língua como motivadas e modeladas pelas práticas discursivas dos usuários no 

cotidiano social (FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007)”. Por essa razão, concentra-se na 

descrição e explicação dos “fatos linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas e 

discursivo-pragmáticas) que desempenham nos diversos contextos de uso da língua, integrando 

sincronia e diacronia, numa abordagem pancrônica (BYBEE, 2010).” Considera-se, então, que as 

categorias são compreendidas como fluidas. 

Com relação aos efeitos prototípicos, Bybee (2010: 90-91) conclui que a aplicação a 

qualquer situação dada é probabilística. As analogias podem ser baseadas em um membro de 

menor frequência se esse membro exibir maior semelhança com a situação nova (conf. 

Wittgenstein “estrutura de semelhança de família” (IBID, 90)). Dessa forma, a estrutura da 

categoria é baseada na ação recíproca das duas dimensões. A partir disso, a autora (2010) afirma 

que cadeias de semelhança de família são compatíveis com o mecanismo de analogias locais que 

permitem novas combinações.  

Segundo a autora (2010), estrutura de semelhança de família é, então, uma consequência 

do modo como as categorias se expandem por analogia. Assim, cadeias de analogias locais criam 

cadeias de semelhança de família. Tais cadeias podem se estender por uma ampla porção de 

espaço semântico, levando a categorias altamente esquemáticas. Elas também podem ser 

limitadamente centradas em um membro de alta frequência em casos de menor esquematicidade.  

Em nossa pesquisa, categorização, efeitos de prototipia e semelhanças de família são 

conceitos que norteiam a configuração da hierarquia construcional
39

 da VLocMD. Como a 

VLocMD é constituída de níveis hierárquicos com microconstruções que se organizam em grupos 

de mesoconstruções, formando uma tipologia,  os conceitos de efeitos de prototipia e 

semelhanças de família são cruciais para se compreender como a trajetória de mudança se efetiva. 

Quando um novo signo da VLoc é formado, a própria construção é renovada e, 

consequentemente, a categoria central dos marcadores discursivos.  

                                                
39

 Consideramos o termo “Herarquia construcional” segundo Trousdale (2008a:6): “Esquemas construcionais: a 

hierarquia [se dividem em]: (a) Macroconstruções: construções esquemáticas altamente abstratos (em ambos os pólos 

fonológico e semântico). (b) mesoconstruções: representa uma rede de construções type relacionadas, que ainda são 

bastante abstratas, mas que têm semântica e / ou sintaxe semelhantes. A rede construcional pode ter mais de um nível 

meso (c) microconstruções: tipos de construção individual. (d) Constructos: casos de microconstruções”.  
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Outro importante fator a ser destacado nos pressupostos da LFCU é o papel da frequência. 

Entendemos que a frequência colabora com a rotinização da construção e já é um consenso de 

que é um forte parâmetro para identificação de um exemplar prototípico de determinado conjunto 

de construções. É nesse viés que incorporamos os estudos de Bybee (2003).  

A autora defende que a frequência de uso atua de forma significativa na mudança uma vez 

que leva i) ao enfraquecimento da força semântica através do processo de habituação; ii) a 

mudanças fonológicas de redução e fusão de construções; iii) à maior autonomia da construção, o 

que significa que os componentes individuais da construção enfraquecem ou perdem a sua 

associação com outras instâncias do mesmo item; iv) à perda de transparência semântica que 

acompanha a distanciação entre os componentes da construção gramaticalizada e seus congêneres 

lexicais. Tal fato, por sua vez, permite o uso em novos contextos com novas associações 

pragmáticas, levando à mudança semântica e v)  à autonomia de uma construção  frequente 

tornando-a mais entrincheirada na linguagem. Dessa forma, muitas vezes,  condiciona a 

preservação de outras características morfossintáticas obsoletas, permitindo um movimento de 

mudança e estabilização. 

Em nossas análises, observamos que o papel da frequência é extremamente importante, 

sobretudo quando estamos diante da trajetória de mudança de uma construção que tem como 

contexto específico as interações menos formais. Diante desse fato, ressaltamos as duas formas 

de contagem da frequência que adotamos na pesquisa e que são relevantes para os estudos 

linguísticos: o método token ou a “frequência de enunciado” e o método type ou a “frequência de 

tipo”. A primeira trata do total de ocorrências de uma unidade construcional no corpus, a segunda 

trata da ocorrência de um determinado padrão de uso da unidade construcional.  O aumento na 

frequência token pode estar relacionado aos novos usos advindos do uso como marcador 

discursivo, o que certamente ampliou as colocações da combinação “verbo e locativo”. O 

aumento na frequência type leva em consideração a ocorrência de todos os padrões de uso 

particulares que são instâncias da construção VLocMD.  

Para a autora (2003), tão importante como o aumento na frequência type ou generalidade 

é a alta frequência token, já que pode desencadear muitas mudanças, na medida em que afeta a 

natureza das representações cognitivas.  Dessa forma, a frequência de uso é uma variável 

importante para que práticas discursivas e usos linguísticos motivados pragmaticamente possam 
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se tornar formas habituais de comunicação de uma comunidade, constituindo-se de ritualizações, 

cristalizações de expressão (forma) para um sentido (função).  

Dois outros importantes temas da pesquisa funcionalista clássica são revisitados na 

abordagem construcional: (uni)direcionalidade e gramaticalização. Tendo em vista que, nessa 

abordagem, a análise da mudança linguística leva em consideração as seis propriedades da 

construção, a gramaticalização é tomada a partir de duas visões: a tradicional, ou GR, e a mais 

recente, ou GE. Na GR, as mudanças linguísticas são analisadas a partir da forma ou do sentido: 

o aumento de dependência e redução de vários aspectos da expressão original, partindo de uma 

“sintaxe relativamente livre através da morfologia até flexões relativamente ligadas” 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 105).  

Tradicionalmente, o termo gramaticalização é definido como um processo de mudança 

linguística a partir do qual determinados itens lexicais tendem a se tornar gramaticais ou se 

gramaticais, tornam-se mais gramaticais e assumem uma nova condição na língua. O item 

gramaticalizado pode vir a desempenhar funções pragmático-discursivas com o papel de 

organizador da estrutura interna do discurso. Aborda-se a questão da pressão estrutural, 

contextual, temporal e de uso, visto que os falantes de uma língua, ao acrescentarem novos 

valores aos itens linguísticos, tencionam tornar a comunicação contextualmente mais satisfatória.  

Nesse sentido, quando o elemento linguístico sofre gramaticalização, em decorrência do uso 

efetivo de seus falantes, parte do plano da criatividade do discurso num processo unidirecional, 

tornando-se mais fixo e previsível ao adentrar no plano gramatical. Por isso, esse elemento 

apresenta maior regularidade e previsibilidade.  

A gramaticalização é concebida como um processo, cujas mudanças ocorridas se 

promovem de maneira gradual, numa escala unidirecional e contínua de aumento de 

gramaticalidade/abstratização, ou seja, há implicação entre: i) motivação pragmática e 

reinterpretação levada pelo contexto (metonímia), fazendo aproximar domínios cognitivos 

distintos e ii) utilização de conceitos concretos para entender outros menos concretos, através de 

transferência conceitual (metáfora).  

Dessa forma, segundo Traugott e Trousdale (2013: 101), a unidirecionalidade e a visão da 

gramática como “modular, relativamente estreita”, que excluem temas, como marcadores 

pragmáticos, tópico-foco e marcadores metatextuais, estão intimamente ligadas à GR. Na 

literatura da GR, de acordo com Traugott e Trousdale (2013: 112) “direcionalidade é geralmente 
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hipotetizada sendo ‘uni-direcionalidade’. Isso está associado a reduções de signo e de semântica 

que acompanham mudanças conhecidas como lexical > gramatical, menos abstrato > mais 

abstrato, menos dependente > mais dependente”. Nesse sentido, a direção é somente uma, 

partindo de uma sintaxe mais livre em que os itens lexicais estão mais plenos, com um maior 

grau de analisabilidade, até a formação de palavras que atuam no nível da estrutura seja da 

palavra (afixos) ou da frase (conjunções, entre outros).  

Caso introduzamos a pragmática, esse modelo ligado à perda torna-se questionável. 

Traugott e Trousdale (2013: 105) argumentam que o modelo de perda e ganho foi desenvolvido 

para atender às novas demandas, já que ao lado do bleaching foi necessário dar conta da 

“codificação/semanticização das implicaturas pragmáticas”. Segundo os autores (2013: 106), 

“crucialmente, bleaching de significado lexical está associado normalmente ao aumento de 

significado gramatical, o que implica mais evidência de perda e ganho”.  Assim, “as implicaturas 

pragmáticas que possibilitam a gramaticalização se tornam parte da nova semântica, que agora é 

mais abstrata, procedural ao invés de lexical. (2013: 106)” Essa inter-relação atende à ênfase no 

aumento “em direção da codificação explícita de relevância e informatividade que anteriormente 

estava apenas dissimuladamente implicada (2013: 106)”.  

Nesse sentido, os contextos em que estão inseridos os itens estudados e como eles se 

generalizam, ou seja, como o significado e o uso se expandem, passam a ser relevantes para a 

gramaticalização. Segundo Traugott e Trousdale (2013: 106), generalização do significado quer 

dizer “perda de especificidade lexical, em outras palavras, “bleaching”. A partir dos contextos em 

que os itens ocorrem, tem-se perda de alguma restrição colocacional e outras restrições, portanto 

uso expandido”. Dessa forma, generalização de significado resulta na ampliação do uso. 

O modelo de perda e ganho, segundo os autores, funciona como uma transição entre a GR 

e a GE. A GE, visão mais recente de gramaticalização, “tem uma natural afinidade com a 

construcionalização gramatical
40

 e fornece um quadro de trabalho para discutir padrões de 

analogização e de combinação de exemplar associada com expansão e formação de famílias de 

construções em esquemas” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 96). Estamos nos pautando em 

Traugott e Trousdale (2013), que entendem a GE como expansão de contextos. Como a 

gramaticalização envolve um processo multicamadas, uma vez que se realiza uma série de 

                                                
40 Definimos e discutimos o termo no decorrer desta seção. 
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mudanças correlatas, aderimos, como os autores,  à abordagem de Himmelmann (2004: 32-33) 

em que três contextos se expandem (mas não necessariamente juntos)  na gramaticalização. 

 Expansão host-class (classe hospedeira): uma forma gramaticalizada aumentará sua 

série de colocações com os membros da parte relevante do discurso (substantivo, adjetivo, verbo 

ou advérbio). Trata-se de aumento na frequência type, ou seja, produtividade;  

 Expansão sintática: trata-se de extensão para contextos mais amplos, por exemplo, a 

partir de posições de argumento central (tais como sujeito e objeto) a aposições (como frases 

direcionais e temporais); 

 Expansão semântico-pragmática: uma forma gramaticalizada desenvolverá novas 

polissemias em contextos pragmáticos ou semânticos.  

 Na modelo da GE, direcionalidade está relacionada à expansão para mais colocações e 

mais posições pragmáticas, semânticas e sintáticas; isso, segundo os autores (2013: 96), responde 

à questão de como mudanças afetam usos em contextos (e como contextos possibilitam 

mudanças). Segundo Traugott e Trousdale (2013: 109): 

Muitos aspectos da GE seguem de fatores GR. (...) Se nós focamos não em redução, mas 

nas consequências dessa redução, podemos esperar que existirá aumento na host-class: 

uma forma que é reduzida semanticamente e tem funções paradigmáticas também será 

um token mais usado frequentemente e em mais contextos. Ela também estará disponível 
para uma maior gama de usos sintáticos, e, portanto, seus contextos sintáticos podem 

expandir. 

 

A partir da ideia de complementaridade entre a visão de redução do signo e de expansão 

de contextos de uso da gramaticalização, temos: i) a unidirecionalidade é amplamente trabalhada 

no processo de gramaticalização como redução e aumento de dependência, que resulta em 

redução do signo linguístico e fala rotinizada e ii) a direcionalidade envolvendo expansão e 

aumento de esquematicidade, resulta em gramaticalização como generalização, rotinização e 

efeitos de frequência. Nesse sentido, ela é direcional na abordagem mais recente da mudança 

linguística. Traugott e Trousdale (2013) assumem que mudanças construcionais reconhecem a 

direcionalidade como resultado de práticas de uso, mas não a privilegia. Portanto, para os autores, 

a forte unidirecionalidade não faz sentido nesse modelo.  

Assumimos a visão de complementaridade entre GR e GE, na medida em que tal 

complementaridade permite explicar a trajetória que vai da redução de escopo da combinação 

verbo e locativo do predicado transitivo circunstancial até a expansão sintática, semântico-

pragmática e colocacional do marcador discursivo. Conforme verificamos em nossas análises, 
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nos dados do nosso corpus, no primeiro passo da trajetória, o verbo deixa de selecionar o 

argumento sujeito, bem como o locativo deixa de representar uma circunstância de lugar, 

aumentando sua ligação com o elemento verbal, funcionando como uma forma presa, um clítico 

(nível sintático) e como um afixoide (nível semântico-pragmático).  

No segundo passo, o verbo carrega seu sentido básico para a função de marcação do 

discurso, e o locativo particulariza a atuação da forma verbal, fornecendo à unidade o sentido de 

proximidade estreita (menor (cá) ou maior (aqui) precisão), média (aí), distante (lá). Essa 

graduação de proximidade projetada nas relações intersubjetivas da troca interativa indica o grau 

de envolvimento do falante com o tema discutido e, ao mesmo tempo, com o que ele acrescenta 

na sequência. A combinação, então, forma um todo de sentido e forma, é acessada holisticamente 

e posiciona-se sintaticamente como um marcador, expandindo, assim, a sua atuação. 

Estamos adotando, portanto, a gramaticalização por meio dos macroprocessos de 

mudança linguística: mudança construcional e construcionalização
41

 postulados por Traugott e 

Trousdale (2013). Consideramos que a gramaticalização nesse contexto se insere na mudança de 

ordem gramatical, em que nosso objeto de estudo está inserido, ao qual os autores denominam 

construcionalização gramatical. Esse processo é definido como o conjunto de mudanças cujo 

resultado é um novo signo procedural, ilustrado, nesta pesquisa, pela microconstrução VLocMD 

que é um marcador discursivo. 

Outro tema que está relacionado à visão clássica de gramaticalização são os princípios 

postulados por Hopper (1991). Consideramos que tais princípios caracterizam não só o processo 

de mudança por gramaticalização em sua visão tradicional (GR) mas também norteiam a 

complementaridade das abordagens que acarretam as mudanças analisadas nesta tese. Assim, os 

relacionamos nesta seção, fazendo os ajustes que consideramos necessários para nossa pesquisa. 

Na estratificação, novas camadas emergem continuadamente. Quando isso ocorre, as 

camadas mais antigas não são necessariamente descartadas, mas podem continuar a coexistir e a 

interagir com as camadas mais novas. Ou seja, a construcionalização gramatical dos marcadores 

não implica eliminação dos predicados fontes da VLocMD.   

Na divergência, a forma lexical original pode permanecer como elemento autônomo e 

sofrer as mudanças de um item lexical comum. Isso quer dizer que, quando em processo de 

                                                
41  Os termos mudança construcional e construcionalização serão discutidos nas subseções 2.2.2.1 e 2.2.2.2, 

respectivamente. 
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gramaticalização, os predicados fontes convivem simultaneamente com as novas formas da 

VLocMD , demonstrando sentidos diferentes que coexistem nessa fase.  Segundo Traugott (2003a), 

que retoma Hopper, tais camadas são nuances de sentido, portanto são polissemias.  

Relacionamos esse princípio ao link relacional de polissemia, na medida em que as 

divergências ou polissemias da combinação verbo e locativo atuam ao mesmo tempo ao nível do 

predicado (em uma estrutura argumental transitiva circunstancial) e ao nível do marcador 

discursivo (em uma unidade com funções pragmáticas intersubjetivas). Ainda sobre o princípio 

da divergência, ressaltamos que Oliveira (2009: 15) postula uma associação entre tal princípio e o 

conceito de inferência sugerida, proposto por Traugott e Dasher (2005: 44):  

Na divergência, um conjunto de formas de origem semelhante desempenha funções 

diferentes e a existência do novo uso não implica desaparecimento do uso original e, na 
inferência sugerida, os membros da comunidade linguística derivam sentidos mais 

abstratos ou complexos a partir de combinações semânticas mais primárias e fundantes, 

já que, segundo os autores, raras são as formas dotadas de apenas um sentido no uso 

linguístico, uma vez que a polissemia é traço constitutivo das línguas em geral. Assim, 

inovações e mudanças linguísticas teriam seu lócus nas escolhas estratégicas feitas pelos 

emissores (falantes e escritores) e nas negociações internas com seus receptores 

(ouvintes e leitores); portanto, normalmente,  convivem numa mesma sincronia vários 

sentidos de uma forma, sentidos estes de idade distinta na história da língua e que podem 

derivar em mudança gramatical; a definição semântica e categorial se dá nos contextos 

de uso, no tipo de inferência que os interlocutores articulam e negociam.  

 

Nesse sentido, a inferência sugerida, como um tipo de ativação espalhada pautada no jogo 

comunicativo, concorre para a expansão e criação de divergência ou polissemias. De fato, esse 

princípio atua nos estágios iniciais da trajetória de mudança, o que não significa que as formas 

antigas deixem de existir em detrimento dos novos usos. Em nossos dados, temos, minimamente, 

duas formas polissêmicas, uma no âmbito do predicado e outra no do marcador discursivo.  

No princípio da especialização, dentro de um domínio funcional, é possível existir uma 

variedade de formas com nuances semânticas diferentes em determinado estágio. Quando a 

gramaticalização ocorre, estreita-se essa variedade de escolhas formais e um número menor de 

formas selecionadas assumem significados semânticos mais gerais. Então, alguns dos sentidos 

das construções analisadas tendem a se especializar em algumas funções específicas.  

Na persistência, quando uma forma se gramaticaliza, passando de uma função lexical para 

uma função gramatical, alguns traços do significado lexical original tendem a aderir à nova forma 

gramatical, e detalhes de sua história lexical podem refletir-se na distribuição gramatical. Já que a 

função base do marcador é chamar a atenção do interlocutor para o que será dito na sequência, as 

formas verbais que são recrutadas para a composição da família VLocMD mantêm o sentido 
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primário, quais sejam: deslocamento, relacionamento circunstancial, parada/espera, percepção, 

projetando-o no novo domínio. Assim, conforme apontado nas análises, observamos uma 

motivação para o deslocamento de uma opinião, um relacionamento de certa circunstância com 

uma opinião, uma parada/espera no discurso/ideia em curso para ser colocada uma opinião e uma 

atenção perceptiva específica para enfatizar uma opinião.  

Na decategorização, a gramaticalização envolve perda de categorialidade. Nas 

instanciações de VLocMD, o verbo e o locativo não se encontram em suas categorias prototípicas, 

perdem em categorialidade e ganham expressividade pragmático-discursiva.  

As instanciações da VLocMD coexistem como predicado verbal – os constituintes 

permanecem com seus sentidos e funções mais prototípicos -  e como marcadores – 

microconstruções (TRAUGOTT, 2008) de forma e sentido idiossincrático. Nesse sentido, 

observamos que em todos os princípios há um movimento complementar entre restrição e 

expansão, uma vez que há estratificação, divergência, persistência, especialização e 

decategorização envolvendo as construções fonte e o alvo da mudança. 

 

2.2.1 Mecanismos de mudança linguística 

 No FL, mecanismos como metonimização e inferência sugerida, ligados à dimensão 

pragmática, e metaforização, ligada à dimensão semântica, relacionam-se, mais estritamente, aos 

mecanismos de reanálise e analogia. Na pesquisa funcionalista mais recente, pautada na proposta 

de Traugott e Trousdale (2013), esses últimos são revistos e entendidos como neoanálise e 

analogização. 

A primeira diferença a ser feita entre os mecanismos é o foco. Na neoanálise, o foco recai 

sobre a alteração na fonte original, e na analogização, o foco se concentra na correspondência 

entre alguma construção existente e o alvo. Nas seções seguintes, tratamos mais especificamente 

dos mecanismos de mudança linguística que utilizamos na análise dos dados de nossa pesquisa. 

 

2.2.1.1 Neoanálise 

Traugott e Trousdale (2013) postulam que, na origem, o conceito de gramaticalização, 

definido por Meillet, não fazia menção à reanálise e sim a uma distinção daquela com a analogia, 

a fim de que se pudesse diferenciar o novo mecanismo. O conceito de analogia, segundo Traugott 

(no prelo a: 9), não foi bem trabalhado e difere daquele que atualmente conceptualizamos.   
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Na abordagem aqui adotada, consideramos a nomenclatura “neoanálise” para o 

mecanismo que resulta em novas estruturas (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 36) e que 

(2013: 75) envolve mudança em micropassos. Tais micropassos podem ou não criar um novo nó 

na rede já que algumas neoanálises são mudanças nas propriedades da construção, sem a criação 

de um novo nó na rede. Por outro lado, séries de mudanças construcionais podem levar à 

construcionalização, uma vez que são o resultado de algumas (ou muitas) neoanálises de 

pequenos passos. Neste caso, a neoanálise resulta na criação de um nó type na rede com forma e 

sentido novos.  

Devido à abordagem pautada no caráter multidimensional da construção, a neoanálise é 

associada à gradualidade, no sentido de que os micropassos podem estar alinhados a mudanças 

nas propriedades da construção. Traugott e Trousdale (2013: 74) utilizam o termo “gradualidade 

para se referir ao fenômeno de mudança, especificamente micromudanças estruturais discretas e 

transmissões de passos mínimos através do sistema linguístico”. Consideram, portanto, um 

processo ao longo de uma trajetória e o diferem de gradiência, ao qual relacionam às variações de 

pequena escala em uma dada sincronia. Assim, “gradualidade (mudança ao longo do tempo) pode 

ser geracionalmente discreta, já gradiência (variação na gramática sincrônica) pode não ser. (...)  

os pequenos passos podem não estar em uma trajetória unidirecional contínua, mas em links a 

partir de uma característica para outra através dos nós” (2013: 75).  

Dessa forma, na trajetória de mudança, ao analisarmos as alterações na sintaxe, fonologia, 

morfologia, semântica, pragmática e função discursiva, estamos verificando as neoanálises que 

ocorreram nos contextos. Assim, as micromudanças, micropassos e neoanálises são alvo da nossa 

pesquisa e permitem que desenhemos a formação da VLocMD. 

 

2.2.1.2 Analogização 

Diante do caráter multidimensional da análise linguística, em que se apoia a abordagem 

construcional, há um deslocamento das trajetórias de mudança. A análise de expressões 

individuais e clines esquemáticos foi deslocada para a análise das extensões dentro de uma 

categoria e dos alinhamentos com uma dada construção. Dessa forma, o papel da analogia foi 

reavaliado e redimensionado. Uma das principais adequações é a distinção entre o processo 

cognitivo (ou motivação) chamado de pensamento analógico do mecanismo de mudança 

chamado analogização, que é baseado em padrões de combinação/correspondência. Traugott e 
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Trousdale (2013: 38) explicam que analogização é o mecanismo ou processo de mudança que 

permite correspondências de significado e de forma que não existiam antes. Como se trata de 

correspondência, é evidente que um elemento fonte precisa existir para que se possa fazer 

correlações.  

Coadunamos com a proposta dos autores (2013: 58), de que o ajuste do conceito de 

analogia se faz necessário já que ela se relaciona estreitamente com a habilidade dos seres 

humanos pensarem analogicamente, uma vez que “não há construção inteiramente nova, há 

sempre um link mínimo para uma característica de algum nó”.  Nesse sentido, a analogia é vista a 

partir de duas noções: temporal e evolutiva. A primeira se relaciona ao pensamento analógico e a 

segunda à analogização. Como o pensamento analógico antecede às mudanças, “pode permitir 

um melhor ajuste de correspondência ou ajuste interno”, a analogização, “pelo contrário, envolve 

a reconfiguração das características ou dimensões internas de uma construção”.  

 Os autores (2013: 58) afirmam que analogização: 

implica necessariamente mudanças de micropassos, ou seja, neoanálise. Não há 
nenhuma questão da sucessão temporal aqui; analogização é neoanálise. Uma vez que 

toda analogização é neoanálise, mas pode haver neoanálise sem analogização, como um 

mecanismo, neoanálise é, em nossa opinião, preliminar no sentido de mais importante 

porque abrange mais casos de mudanças. 

 

  

2.2.2 Tipos de mudanças linguísticas 

Estamos desenvolvendo esta seção com base em Traugott e Trousdale (2013). Os vários 

componentes do modelo construcional assumido aqui estão sujeitos a mudanças, ou seja, a 

sintaxe, a morfologia, a fonologia, a semântica, a pragmática, a função discursiva da construção 

podem mudar independentemente. Por conta disso, dois tipos
42

 de mudanças construcionais são 

postulados por Traugott (no prelo a: 2): i) mudanças sistêmicas gerais; essas não são específicas 

para qualquer construção, mas afetam construções por padrão e ii) mudanças específicas para 

construções particulares e classes de construções. Para nossos objetivos nos ateremos apenas ao 

segundo tipo, ligado à mudança nas propriedades da construção. 

 Segundo a autora (no prelo a: 3), a mudança começa com microinovações no nível do 

"construto" ou “expressão token” ou, ainda, como analisamos nesta tese, no nível da sequência 

tipológica, mas somente pode ser considerada mudança quando a inovação se espalha para outros 

falantes e é convencionalizada como uma microconstrução. Na tentativa de compreender como se 

                                                
42 Assume-se o caráter gradiente das mudanças construcionais. 
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desenvolvem os passos da mudança linguística, a autora estabelece etapas pelas quais as 

construções caminham. Tais etapas recorrem à discussão empreendida por Heine (2002) e 

Diewald (2002) acerca dos tipos de contextos envolvidos na gramaticalização: 

A Inovação ocorre quando: 

a) O ouvinte interpreta uma construção e a analisa de uma forma que não corresponde à 

análise do falante. 

b) O ouvinte que (neo)analisou [promoveu nova análise] esta construção, e criou uma 

tênue ligação entre a construção e uma nova parte da rede construcional, torna-se um falante e 

reutiliza a construção com o novo significado ou distribucionalmente de novas maneiras. Nessa 

fase, não há nenhuma microconstrução nova, porque a nova forma associada com a neoanálise do 

construto não é convencionalmente associada a um novo significado.  

Nesse estágio, consideramos que inferência sugerida e implicaturas conversacionais 

abundam, geradas, constituídas, comprometidas (inter)subjetivamente na cena comunicativa. 

Naturalmente, essas motivações são efeitos da pragmática, do uso contingenciado que, por sua 

vez, advém da tentativa de o falante ser cada vez mais expressivo e se fazer entender 

criativamente. Então, aqui também podemos fazer uma associação com a extensão de usos.  

A convencionalização começa quando: 

c) Outros ouvintes passam por processos semelhantes (mas não necessariamente os 

mesmos). Esses geralmente associam livremente uma inferência sugerida de uma construção com 

a semântica de uma construção já existente na rede de construcional e preferem usar partes do 

construto em um determinado nicho de distribuição, ou repetir parte do construto como um 

chunk
43

. Como resultado de associações repetidas, grupos de falantes tacitamente concordam com 

uma relação convencional entre a forma original e um novo sentido analisado. Isso desencadeia 

incompatibilidade entre a morfossintaxe da construção original e os novos constructos.  Por causa 

da convencionalização, podemos dizer que houve neoanálise semântica, ou seja, uma mudança 

construcional. 

A construcionalização somente ocorre quando: 

d) Alguns ouvintes (neo) analisam a forma morfossintática de construtos e se colocam 

no passo (c). Quando houver neoanálises morfossintáticas e semânticas que são compartilhadas 

                                                
43 Bybee (2010:7) define chunk como uma sequência de unidades que são usadas juntas para formar unidades mais 

complexas.  
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entre falantes e ouvintes em uma rede social, uma nova microconstrução é adicionada à rede, 

porque uma unidade convencional simbólica nova e, portanto, um nó type novo, foi criado. Esta é 

definição de construcionalização. 

Pós-construcionalização pode ocorrer: 

e) Mudanças construcionais adicionais, como a expansão ("host-class") colocacional 

(Himmelmann, 2004), a redução de forma devido à rotinização e à frequência token (Bybee 

2010), e obsolescência e perda (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). 

O esforço teórico-metodológico empreendido pela LFCU na tentativa de capturar as 

mudanças linguísticas tem atualmente se concentrado na abordagem construcional. Nas pesquisas 

desenvolvidas no D&G, temos concentrado nossa atenção em assumir essa abordagem de forma a 

trazer maior rigor metodológico. Nesse sentido, tal abordagem fornece uma estrutura para 

analisar micromudanças, gradualidade e extensão de padrões baseados em exemplares.  

 

 2.2.2.1 Mudanças construcionais 

As mudanças construcionais, doravante CC
44

, são mudanças que afetam as propriedades 

de uma construção já existente. Quando existe uma mudança na propriedade semântica de uma 

dada construção, por exemplo, estamos diante de uma CC, ou seja, cada uma das propriedades 

pode passar por uma CC independentemente.   Dessa forma, esse tipo de mudança pode preceder 

ou suceder a construcionalização e se realiza gradualmente. Segundo Traugott e Trousdale (2013: 

26), “construcionalização gradual é precedida e seguida por uma sucessão de passos incrementais 

convencionalizados que nós chamamos mudanças construcionais”, já que “uma mudança 

construcional é uma mudança que afeta uma dimensão interna de uma construção. Isso não 

envolve a criação de um novo nó”.  

Esses passos incrementais, então, são analisados em toda a trajetória de mudança 

linguística e, para melhor detectá-los, elaboramos um quadro de fatores de análise – disposto no 

capítulo de metodologia, página 134 – que busca identificar os micropassos da mudança em todas 

as seis propriedades da construção. Como nosso fenômeno está mais estreitamente ligado à 

expressividade do falante na interação, as inovações – mudanças construcionais que se destacam 

- surgem do aumento na saliência das inferências pragmáticas e da rotinização dessas inferências 

em contextos específicos. Essas micromudanças construcionais podem levar ao chunking e às 

                                                
44 Optamos por manter a sigla em inglês 
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eventuais incompatibilidades entre forma e sentido. De acordo com Traugott e Trousdale (2013: 

123), “estas alterações podem, por sua vez, levar ao decréscimo na composicionalidade no nível 

das microconstruções existentes”. Mudanças construcionais, portanto, são analisadas 

contextualmente com o objetivo de detectar como uso e cognição viabilizam alterações de sentido.  

As inovações que analisamos no decorrer da trajetória do exemplar da VLocMD, vem cá,  

por meio dos tipos contextuais, aplicam-se às alterações nas dimensões internas da construção, ou 

seja, às modificações que podem ocorrer em um elemento da construção. Dessa forma, no âmbito 

da inovação, quando, na interação, o interlocutor procura o melhor encaixe para um constructo 

que ele não reconhece, ele tende a abstrair minimamente – em um movimento “bottom-up” -, 

buscando uma macroconstrução, um esquema em que possa capturar uma generalização relevante. 

Como Traugott e Trousdale (2013: 92) observam, os interlocutores “parecem seguir 

algum princípio de processamento tal como ‘seja tão detalhado quanto você possa ao mesmo 

tempo sendo tão abstrato quanto você deva’”. Nesse sentido, o pensamento analógico, em muitos 

casos, pode estar envolvido nessa abstração, uma neoanálise, então, “que traz mudanças 

construcionais convencionalizadas são mudanças abruptas em pequenos passos”.  

 

2.2.2.2 Construcionalização  

A construcionalização, doravante também Cxzn
45

, é um subtipo de mudança na 

abordagem construcional que cria novos signos (combinações) linguísticos de formanova-

sentidonovo. Esses novos signos são criados através de uma sequência de pequenos passos de 

neoanálises de forma e significado, acompanhada por mudanças no grau de esquematicidade, 

composicionalidade e produtividade.  

 As mudanças formais (propriedades fonológicas, morfológicas ou sintáticas), 

isoladamente, ou mudanças de significado (propriedades semânticas, pragmáticas, discursivo-

funcionais), isoladamente, não podem constituir construcionalização, apesar de desempenharem 

um papel crucial na mudança. Ou seja, (combinações de) signos de Formanova-sentidonovo são 

entendidos como novos para o sistema, não simplesmente inovações, já que são pares 

convencionalizados de forma e significado.  

Segundo Traugott (no prelo a), os conceitos esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade tornam-se relevantes na análise da construcionalização. Um novo signo de 

                                                
45 Optamos por manter a sigla em inglês 
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Formanova-Sentidonovo sofre mudança na esquematicidade, ou seja, aumentou ou diminuiu sua 

abstração formal e semântica, criou “slots” e passou a ter participação em paradigmas. A 

mudança na produtividade refere-se ao desenvolvimento de novas construções type, extensão de 

padrões existentes para novos types (expansão host-class, postulado por Himmelmann (2004)). A 

mudança na composicionalidade diz respeito ao grau em que o significado e estrutura das partes 

são acessíveis ou acessadas. 

 Esse processo é o que entendemos ter ocorrido com a combinação vá lá, partindo de  

predicados verbais similares ao (24), passando por estágios de mudança, como em (25) e (26) e 

culminando em marcadores discursivos semelhantes ao de (27) . 

 
(24)  Filho De Þa légua hei d'ir trazê-la milhor viv'eu que lá vá. Clérigo Pesar da ida e da vinda vai torna 

pola foroa. Filho Vá lá quem tever coroa que eu nam na tenho ainda. 

Crônica, Forais manuelinos, sequência injuntiva, século XVI 

 

  Já em (25), em um contexto atípico, a combinação se insere em um constructo mais 

abstrato, em razão de a situação representar as considerações do falante acerca de suas memórias 

e, consequentemente, a referência locativa se dilui. Porém, ainda há um deslocamento mesmo que 

em um frame cujo espaço é o da memória; é uma estrutura diferente para dar conta de uma 

inferência diferente. Por essa razão, pode ser um contexto motivador para o marcador de 

indefinição/distanciamento/negação. 

 

(25) O que dantes se passava, bem encarado, não estava muito longe de merecer censura; porém era 

costume, e ninguém vá lá dizer a alguma velha desse tempo que aquilo devia ser por força muito feio, porque leva 

uma risada na cara, e ouve uma tremenda filípica contra as nossas festas de hoje.  

Romance: Título Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida, sequência 

expositiva, século XIX 

 

No trecho de (26), se apresenta um contexto crítico. Por um lado, a combinação "vá lá" 

pode ser lida como construção transitiva circunstancial e, assim, pertenceria a uma estrutura mais 

sintática. Isso é reforçado pelo Sujeito “o termo” que a segue. Já nesse caso, "lá" marca sentido 

de vasticidade, referindo-se a toda a situação exposta anteriormente. Na argumentação, o falante 

evidencia toda a situação e marca sua intenção de consentir/permitir. Ao mesmo tempo, mantém-

se algum distanciamento que passa ao descomprometimento. Esse contexto é propício para a 

utilização de expressões que marquem o distanciamento e a permissão/consentimento, como "vá 

lá", para fins argumentativo-expositivos.   
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(26) No despedir-se, o Secundino parecia não dar pela presença do... amante (vá lá o termo com os diabos!) 

atenta como estava para o doloroso caso do Machico. 

Romance, Dona Guidinha do Poço de  Manoel de Oliveira Paiva, sequência injuntiva, século XIX  

 

Em (27), num contexto injuntivo, o falante, após expor a situação, marca seu ponto de 

vista, incluindo vá lá para indicar que anui – consente ser verdade que “eu tenho umas fitas deles 

lá”, mas deixa claro que isto não é motivo para deixar de marcar uma reunião, tendo em vista que 

“não estão bem gravadas naquele tempo a técnica não era boa”. O uso da microconstrução 

reforça a intenção de quem fala e empresta mais expressividade ao trecho. A nova configuração 

formal, com sintaxe mais frouxa, separada por pausa marcada pelas vírgulas, permite que 

reconheçamos o MD de concessão. 

 

(27) é preciso marcar uma reunião pra gravar com essa gente - eles estão gravando - eu tenho umas fitas 

deles lá - vá lá  - eu tenho umas fitas deles lá mas mas que não estão bem gravadas naquele tempo a técnica não era 

boa - foi uma fita que meu irmão gravou - foi que seu irmão gravou 

Entrevista-inquérito, Or:Br:NURC Recife 5, sequência injuntiva, século XX 

 

Assim entendemos que na trajetória apresentada houve construcionalização, uma vez que, 

por hipótese, alguns ouvintes (neo)analisam a forma morfossintática de construtos como em (27) 

e se colocam no passo (c). Dessa forma, as neoanálises morfossintáticas e semânticas, que são 

compartilhadas entre falantes e ouvintes em uma rede social, permitiram que a nova 

microconstrução fosse adicionada à rede, porque uma nova unidade convencional simbólica foi 

criada.  

Traugott e Trousdale (2010) ressaltam que, em virtude de a mudança se dar em passo a 

passo, micropasso por micropasso, a abordagem construcional da mudança pode incorporar as 

noções tanto de gradualidade (diacrônica) e gradiência (o resultado sincrônico da gradualidade). 

Dessa forma, estamos diante, mais uma vez, da atuação sistêmica de mecanismos que são 

motivadores ou motivados pelo uso da língua. 

 

2.2.2.3 Relação entre mudanças construcionais e construcionalização  

Mudanças construcionais que podem ser hipotetizadas pelo analista precedendo, 

sucedendo ou alimentando construcionalização tipicamente envolvem expansão da pragmática, 

semantização desta pragmática, incompatibilidade entre forma e significado e alguma pequena 

mudança distribucional. Traugott e Trousdale (2013: 27) definem essas alterações nas 
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propriedades como mudanças construcionais pré-construcionalização: “por sua vez, 

construcionalização pode alimentar mais mudanças construcionais. Já mudanças construcionais 

pós-construcionalização tipicamente envolvem expansão de colocações e também podem 

envolver redução fonológica e morfológica”. Continuando esse ciclo, os autores (2013: 28) 

esclarecem que “esta sucessão de mudanças podem ser recursivas”, ou seja, as mudanças 

construcionais pós-construcionalização podem permitir mais construcionalização.  

Traugott e Trousdale (2013) enfatizam que a pré-construcionalização somente pode ser 

acessada retrospectivamente – “nada do que nós possamos prever indica que certas mudanças 

construcionais levarão necessariamente à construcionalização”. Contudo a construcionalização 

analisada pode ser rastreada através do surgimento de um número de mudanças locais pequenas 

no contexto e, assim, pode-se retrospectivamente chamá-las de pré-construcionalização. Dessa 

forma, inicialmente mudanças construcionais e construcionalização são locais, afetando 

microconstruções particulares. Entretanto, algumas dessas mudanças podem ser vistas como parte 

de mudanças sistêmicas maiores.  

Na LFCU, a visão construcional da mudança está baseada no uso e na cognição. Ambos, 

por sua vez, fundamentam-se na interação, tendo em vista que as estruturas de conhecimento, que 

guiam nossas percepções, são, em grande parte, reguladas por uma contínua interação entre 

práticas socioculturais, esquemas cognitivos, capacidades corporais e linguagem. Como vimos 

nas seções anteriores, as análises são realizadas a partir de uma trajetória que busca capturar os 

micropassos dessa mudança. O esforço teórico de apreender como os mecanismos neurais, 

motivações e mecanismos de mudança funcionam nesse processo atende ao desafio de se 

repensar como essas estruturas de conhecimento atuam, considerando o caráter multidimensional 

da abordagem construcional. Nesse sentido, é um fator fundamental para nossas análises 

investigar o contexto em que se desenrolam as mudanças e como tais contextos influenciam essas 

mudanças . Na seção seguinte, tratamos da arena contextual em que a VLocMD se desenvolve. 

 

2.3 Co(n)texto: definição, tipos e correlações 

O entendimento de inferência local derivada de um contexto é crucial na pesquisa sobre 

os passos da mudança linguística ao longo de uma trajetória no tempo. Localizar pistas no 

contexto que busquem apontar como mudanças podem ter se iniciado leva-nos a destacar o 

exame dos contextos não linguísticos como os relativos ao tipo de interação, gênero, registro e 
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mesmo ideologia. Toda essa abordagem vai, cada vez mais, afastando a pesquisa da LFCU dos 

recursos metodológicos tradicionais, em termos de coleta, tratamento e análise de dados. 

A análise das mudanças linguísticas na LFCU utiliza o modelo construcional que busca 

examinar o contexto através da realização fonológica, morfológica, sintática, semântica, 

pragmática e discursivo-funcional das construções. Dessa forma, é coerente, produtivo e 

enriquecedor adotar a interdisciplinaridade nas pesquisas, uma vez que podemos pensar a análise 

linguística sob olhares múltiplos que partem de um único eixo - estudar a linguagem integrando o 

sujeito e seus elementos cognitivo, social e cultural - que se projetam em particularizações e 

complementaridades.  

A mudança do estágio das instanciações da VLocMD durante sua trajetória no tempo, 

passando de constituinte de predicado a marcador discursivo, configura relação estreita com os 

tipos de contexto em que se apresentam. Traugott (no prelo b: 1) relata que “Compreender a 

inferência derivada de contextos locais é alta prioridade agora no trabalho sobre micromudanças 

em linguística histórica”. Se quisermos traçar o caminho da mudança a fim de perceber como ela 

se constituiu, somente poderemos capturá-lo através das inferências registradas nos contextos em 

que se desenvolveram.  

Analisamos, assim, a realização das construções através das dimensões fonológica, 

morfológica e sintática, ligadas à forma e, semântica, pragmática e discursivo-funcional, 

relacionadas ao sentido, já que, investigando o dado holisticamente, compreendemos melhor 

como a mudança se processa. Diante dessa opção, é importante conjugarmos as perspectivas 

cognitiva e textual, visto estarem imbricadas nessas propriedades. 

Como para a LFCU a linguagem é entendida como instrumento de interação social, 

marcado por práticas comunicativas de uma comunidade linguística, as mudanças linguísticas 

estão vinculadas a condições discursivas retratadas nos contextos em que as unidades 

construcionais são utilizadas e se desenvolvem. O uso linguístico ganha destaque, uma vez que 

existe uma relação estreita entre a expressão linguística e seu uso contingencial; entre as diversas 

motivações de ordem intra e extralinguísticas, que condicionam determinada configuração 

formal; entre inovação e convencionalização. Assim, tais relações moldam modos específicos de 

dizer. 

Na LFCU, o uso contingenciado ganha destaque nas análises na medida em que contextos 

específicos motivam interpretações singulares. Tais interpretações ou neoanálises, se ganham 
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relevância e são compartilhadas pelas comunidades linguísticas, tornam-se padrões de uso que 

atuam, muitas vezes, como referência para criação de novos usos através de processos de 

analogização. A interface entre os estudos funcionalistas, cognitivistas e os do discurso tem sido 

muito produtiva nas pesquisas atuais da LFCU, principalmente no que se refere à utilização de 

modelos construcionais correlacionados aos contextos que são, ao mesmo tempo, fonte e 

resultado das mudanças.  

Como capturar o contexto de uso sem que caiamos no “lugar comum” da explicação 

acerca da situação intra e extralinguística? Com o objetivo de se estudar mais detidamente o que 

ocorre na trajetória de mudança, o modelo construcional croftiano traz uma esquematização que 

procura dar conta da multidimensionalidade da linguagem. A atribuição de propriedades a cada 

dimensão do pareamento forma e sentido, ou seja, da construção ou unidade construcional, 

contribui para o detalhamento dos contextos e consequentes motivações e condicionamentos da 

mudança linguística.   

Nesse sentido, antes de discorrermos acerca dos tipos de contextos que fundamentam 

teoricamente nossa pesquisa, é importante tratar da (inter)subjetividade. Em uma abordagem que 

prioriza a língua em uso, os contextos de interação, falados ou escritos, são o foco da atenção do 

analista. Nesses contextos, a subjetividade e a intersubjetividade são fatores pragmáticos que 

podem vir a ser semantizados. O mecanismo pelo qual ocorre semanticização é um subtipo de 

neoanálise semântica conhecido como (inter)subjetificação.  

Assumimos em nossas análises os pressupostos de Traugott e Dasher (2005: 89-99), a 

partir dos quais subjetificação é considerada um processo em que os falantes da língua, ao longo 

do tempo, tendem a demonstrar e codificar suas perspectivas e atitudes advindas das relações 

comunicativas do evento de fala. Dessa forma, é a nova codificação de significados que expressa 

o ponto de vista do falante. A intersubjetificação é o processo cujo foco está no interlocutor, ou 

seja, é a codificação de significados que expressam a atenção do falante em relação ao 

destinatário.  Baseadas na interação e na negociação de sentido entre falantes e interlocutores, as 

inferências sugeridas envolvidas na (inter)subjetificação enriquecem o significado além do que se 

entende.  

Os autores (2005) priorizam os aspectos semânticos e pragmáticos da mudança linguística, 

isso significa dizer que sua abordagem é permeada por questões discursivas e de uso. Para tratar 

das mudanças semânticas nesse nível, baseiam sua análise num continuum que vai do mais 
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referencial para o mais expressivo. Para eles (2005), os itens e/ou construções partem de um 

sentido fundado na proposição, passando por um sentido fundado no texto e chegando a um 

sentido fundado na expressividade do falante. Esse sentido expressivo teria seu embasamento 

numa atitude mais pessoal, ao contrário do proposicional, que corresponderia a uma atitude 

menos pessoal. No estágio expressivo, a díade falante-ouvinte tem um papel fundamental: a 

atitude com respeito à situação discursiva ancorada no contexto poderá promover a mudança.  

Dessa forma, se relacionarmos o postulado dos autores ao estágio da inovação, em que 

falante e interlocutor utilizam seus recursos criativos em busca de equacionar as 

incompatibilidades que podem surgir na interação, certamente é nessa fase que a subjetividade e a 

intersubjetividade entram em jogo. Nesse momento são acionados inúmeros conhecimentos como 

o linguístico, o social e o cultural, além do conhecimento acerca da situação e do seu interlocutor, 

seja esse um conhecimento pessoal, profissional, impessoal ou, ainda, acerca da posição social do 

parceiro da comunicação. Com base na situação contextual, na (inter)subjetividade, nos tipos de 

conhecimentos mencionados e na busca pela efetividade da conversação, mecanismos neurais 

como a ativação espalhada, priming, princípio do melhor encaixe e os processos cognitivos do 

parsing e do pensamento analógico são mobilizados em prol da interlocução satisfatória. 

Toda inovação, se convencionalizada, pode entrar para a rede da linguagem e ser estudada 

em termos de mudança linguística através dos macroprocessos que discutimos anteriormente, de 

forma a capturar a história da trajetória de construcionalização. Nesse sentido, Traugott (2003b: 

125), menciona que em linguística histórica tem se dado destaque à subjetificação. Segundo a 

autora, o foco reside em "como significados tendem a se tornarem cada vez mais  baseados no 

estado de crença ou atitude subjetiva dos falantes/escritores, com respeito ao que está sendo dito 

e como isso está sendo dito". É importante ressaltar que para a autora (2003b: 126): 

 
De acordo com esta visão, subjetificação é o mecanismo por meio do qual significados 

vem, ao longo do tempo, codificar ou externalizar as perspectivas e atitudes dos falantes 

constrangidos pelo mundo comunicativo do evento de fala, ao invés de pelas tão 

chamadas características dos eventos do "mundo real" ou da situação a que esse se refere. 

Isso é um dos efeitos do mecanismo de" inferência sugerida" (Traugott,1999) - o 

processo pelo qual implicaturas conversacionais são semantizadas  ao longo do tempo. 

Neste caso, de implicaturas em relação às atitudes dos falantes/escritores adotadas das 

posições estratégicas no evento de fala para o andamento do discurso e seus propósitos. 

 

Tal perspectiva pode ser aplicada à nossa pesquisa, uma vez que as construções codificam 

a expressividade dos falantes na proposição. Então, vá lá, como marcador discursivo - neste caso 
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expressando um consentimento - reflete a opinião e a atitude do falante em relação à proposição, 

denotando sua crença.  Como pode ser observado em (28),  para este uso de vá lá, estamos diante 

de um caso de subjetificação, na medida em que "sinaliza a atitude do falante/escritor para a 

conectividade entre o que precede e o que segue" (2003b:127).  

(28) Puxa vida. O que dizer disso? Têmporas grisalhas, vá lá. Sinal de respeitabilidade. Uma franja com 

rajadas de prata, estilo William Bonner, tudo bem. Sugere experiência. Mas fios brancos na região sul não têm 

qualquer poesia. 

    Artigo de opinião, por Adriano Silva, sequência injuntiva, século XX 

 

 

Assim, como o caso citado por Traugott acerca dos novos significados de "only" (2003b: 

128), em (28), vá lá aparece em um contexto que sugere um comentário em relação à situação 

comunicativa, marcando um consentimento, atuando no progresso do argumento - o que, em 

nosso caso,  implica contextos argumentativos em que uma injunção destaca a opinião do falante. 

Segundo a autora (2003b), isso seria uma forte hipótese empiricamente testada sobre a trajetória 

do não subjetivo > subjetivo. 

Como MD, as microconstruções aqui estudadas provocam o envolvimento do destinatário 

e, portanto, estão pautadas na semantização da intersubjetividade. De acordo com a autora 

(2003b), essa semantização seria entendida como "o relacionamento do falante com o destinatário 

e sua face": uma vez subjetificado, é codificado centrando-se no destinatário. Traugott (2011: 12) 

afirma que em certos casos parece haver semantização incontestável de significados 

intersubjetivos porque a forma mudou também.  

  A autora (2011: 12) cita o caso de look (< look you/thou, com pronome de segunda 

pessoa, de acordo com Brinton (2008)) e guarda (estudado por Waltereit, 2006) ambos vindos de 

imperativos e, portanto, originalmente intersubjetivos. Nesse exemplo, Traugott demonstra que 

esses elementos adquiriram funções adicionais intersubjetivas em usos como parênteses quando 

não há “nada para olhar”. Segundo a autora, look desde o século XVIII tem sido utilizado “não só 

para reivindicar a atenção, mas também para expressar agressividade, especialmente na frase 

“look here””. 

Traugott (2003b: 129-130), ressalta que a intersubjetificação é um processo cujos 

significados tornam-se mais centrados no destinatário: "Nessa visão, intersubjetificação é o 

processo semasiológico por meio do qual significados vêm, ao longo do tempo, codificar ou 
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externalizar implicaturas a respeito da atenção dos falantes/escritores para o "próprio" 

destinatário". 

A intersubjetividade envolve a atenção do falante/escritor para o destinatário como um 

participante no evento de fala, não na situação descrita. Segundo Traugott (2003b: 128), 

consequentemente, pelo menos em inglês, "intersubjetividade não é necessariamente uma 

característica de todas as expressões que fazem referência a segunda pessoa, mesmo se a primeira 

e segunda pessoas forem dêiticos."  

Dessa forma, a intersubjetificação resulta no desenvolvimento de significados que 

explicitamente revelam a criação de enunciados para um público pretendido no nível do discurso. 

Por essa razão, esses enunciados não são intersubjetivos sem algum grau de subjetificação, 

porque é o falante/escritor que elabora o enunciado e que recruta o significado para o propósito 

pretendido, a fim de expressar e regular crenças, atitudes. Por este motivo,   Traugott e Dascher 

(2005: 89-99) relatam que tais processos se complementam, dessa forma, a intersubjetificação 

pode ser considerada como uma extensão da subjetificação. 

Traugott (2010), ressalta que há muito vem distinguindo subjetividade de 

intersubjetividade e argumenta que historicamente e, também poderia incluir sincronicamente,  

existe uma diferença com respeito ao que tem sido aprendido e, portanto, especificado no 

inventário
46

 entre  subjetivo, que marca a avaliação do falante, e intersubjetivo, que marca o 

reconhecimento do falante e da atenção para o destinatário.  

De acordo com Traugott (2010: 2): 

Na verdade, é justamente para enfatizar a intersubjetividade da situação de fala que eu 

tenho me referido a "inferências sugeridas" ao invés de "implicaturas" na teoria da 

mudança semântica como a semantização da pragmática. O termo "inferência sugerida" 

foi escolhido "para elidir a complexidade da comunicação na qual o falante/escritor 

evoca implicaturas e sugere ao destinatário/ouvinte para inferi-las. Intersubjetificação é o 

contexto ambiental em que a mudança linguística ocorre e para o qual a mudança 

linguística contribui. Meu principal interesse não é com este contexto, mas com 

marcadores e expressões linguísticas que indexam subjetividade e intersubjetividade e 

como elas surgem. 

 

Em (29), percebemos a funcionalidade discursiva do mecanismo de intersubjetificação. 

(29) Ainda estou meio zonzo, suei muito à noite, acordei mais cedo do que de costume, a dor de cabeça 

incomoda, mas vamos lá, que o blog não pode parar. É só tomar água, muita água, que vai. 

             Reportagem, por Ricardo Kotscho, sequência injuntiva, século XX  

                                                
46

 Termo ao qual  a autora observa que prefere a léxico, já que esse invoca somente itens lexicais e aquele é um 

termo neutro cobrindo itens lexicais e gramaticais. 
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A ênfase à qual a autora se refere é retratada em (29) pela configuração da forma verbal – 

vamos – que implica a presença do tu junto ao eu. Assim, o marcador carreia o sentido de 

parceria e o repórter utiliza-o a fim de convidar o interlocutor a partilhar de sua história e, 

possivelmente, tornar o leitor adepto de seu blog. Nesse sentido, o marcador indexa 

“subjetividade e intersubjetividade”, ancorada na configuração morfossintática e semântico-

pragmática que se espelha na trajetória de mudança, conforme examinamos mais detidamente no 

capítulo de análises. 

Na visão de Traugott e Dascher (2005: 90): 

 

a subjetificação é associativa e metonímica ao ato de comunicação do falante, mais 

especialmente para a atitude dos falantes, sendo mais interessante, linguisticamente, a 
expressão dessa atitude tanto diante da factualidade da proposição quanto da postura 

retórica argumentativa a ser tomada  

 

Dessa forma, para Traugott e Dasher (2005), a intersubjetificação é mais útil pensada 

paralelamente à subjetificação, na medida em que codifica a expressão do falante em atenção ao 

ouvinte, ou a sua própria imagem, em um sentido social ou epistêmico. Isto porque o falante 

revela pontos de vista em andamento na negociação interacional da produção discursiva, quando 

estes pontos de vista codificados sinalizam atenção particular do ouvinte, a intersubjetificação 

ocorre.   

Na opinião dos autores (2005: 89-99), (relativa) objetividade versus (inter)subjetividade 

não é apenas uma questão de atitude, mas uma propriedade interativa da linguagem, que surge 

diretamente da díade falantes-interlocutores e das convencionalizações advindas dos mecanismos 

de mudança acionados tanto pelos mecanismos neurais como pelos processos cognitivos jungidos 

às implicaturas conversacionais. 

Com relação aos tipos de contextos, Bergs e Diewald (2009:1) destacam a importância do 

contexto no âmbito dos estudos sobre a mudança linguística em geral e a gramaticalização em 

particular. Os autores ressaltam que tais estudos “por muito tempo vêm lutando para arcar com o 

impacto de fatores contextuais na mudança linguística”, para tanto “têm abrangido as noções 

construcionais, combinando-as com outros conceitos existentes de contextos como locus da 

mudança”.  
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Observar a especificidade contextual como lugar da mudança e combiná-la com o modelo 

construcional é o que temos feito, ao relacionar as noções de cotexto e contexto, de modo que as 

propriedades ligadas à forma possam ser entendidas como representantes de fatores internos à 

língua, indexicais. De outro lado, as propriedades do sentido podem ser entendidas como 

representantes de fatores contextuais, uma vez que são tomadas a partir do evento comunicativo, 

referenciais.  

Essas relações levam em conta a forte interdependência entre os dois eixos e não poderia 

ser diferente, já que a construção é entendida holisticamente como um pareamento, cuja 

convencionalização da forma e do sentido formam um elo simbólico. Se a forma se apresenta em 

determinada configuração porque está vinculada a determinado sentido, esse, por sua vez, está 

vinculado a modos de dizer específicos forjados nas interações e expressos através de 

configuração particular. 

Bergs e Diewald (2009) incluem alguns fatores como, por exemplo, tempo e lugar do 

enunciado, interlocutores, incluindo seu background sociocultural e seu conhecimento de mundo 

no âmbito contextual ou extralinguístico. Para eles (2009: 1), muitos desses fatores são “fáceis de 

se ver, mas muito difíceis de se documentar” devido à natureza “escorregadia e volátil do próprio 

objeto”. Os autores alertam que existem fatores semi-extralinguísticos igualmente importantes 

para a comunicação bem-sucedida. Dessa forma, entendemos que existe gradiência e 

continuidade no conceito de contexto, partindo do estritamente estrutural, no qual a construção 

sob investigação está inserida, até o mais amplo, em que estão inseridas questões de contato 

linguístico e ideológicas entre outras. Por isso (2009: 1), “nem cotexto ou contexto
47

 e seus 

efeitos correspondentes, levam eles próprios facilmente a análises e descrições baseados em 

princípios”.  

Ainda com relação ao papel do contexto na análise das mudanças linguística, Traugott (no 

prelo b) discute a classificação dos tipos de contextos envolvidos na mudança de unidades 

construcionais, partindo dos conceitos desenvolvidos por Diewald (2002) e Heine (2002). A 

autora deixa claro que a classificação de contexto em estrutural, de inferência sugerida, ponte ou 

crítico está relacionada aos contextos linguísticos que menciona serem de “linguagem interna”, o 

                                                
47 Segundo Bergs e Diewald (2009: 1), “sempre que nós falamos nossos enunciados estão sempre situados tanto no 

contexto externo da linguagem quanto no cotexto interno da linguagem. Ambos co-texto e contexto são geralmente 

agrupados sob um único rótulo: cotexto”. Ao tratar dos fatores contextuais, os autores esclarecem que (2009: 3) “co-

texto refere-se a fatores internos à línguagem tais como os ambientes sintático e textual de um dado elemento, o 

‘próprio’ contexto refere-se a fatores externos à linguagem tais como tempo, lugar, interlocutores e práticas”   
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entorno da expressão sob análise, nomeando-os de cotexto, em oposição aos contextos não 

linguísticos. Em nota de rodapé, a autora diz que esses últimos “também são de grande 

importância, porém de ordem mais ampla” e, portanto, não estão inseridos na discussão que 

empreendeu.  

Dessa forma, tanto Bergs e Diewald (2009) quanto Traugott (no prelo b) sob o termo 

contexto englobam elementos mais diretamente relacionados ao entorno linguístico assim como 

questões mais amplas como os tipos de gêneros e os interlocutores da cena comunicativa. 

Optamos por utilizar o termo contexto para tratar das propriedades ligadas às dimensões do 

sentido e da forma das microconstruções que analisamos, incluindo os tipos de sequências 

tipológicas e os gêneros discursivos. Portanto, outros temas como perfil dos interlocutores, 

relações culturais do tempo/espaço em que foram produzidos os textos não estão arrolados em 

nossas análises.  

Traugott (no prelo b) estabelece um plano linguístico que traz em si um plano não 

linguístico, por isso a autora discute a necessidade de se tomar as dez últimas sentenças e as dez 

seguintes de “cotexto” ou contexto linguístico, a fim de analisar com mais precisão como a 

mudança ocorre. Assim, as propriedades da forma e sentido seriam analisadas a partir de porções 

maiores de texto, de modo a capturar no contexto linguístico como “se apresenta” a mudança.  

Na pesquisa histórica, o analista deve construir as ligações inferenciais entre cláusulas ou 

partes de cláusulas que podem determinar o que os falantes teriam significado. Essa tarefa é 

muito difícil, porque o conhecimento cultural geral tem de ser inferido e tudo passa a depender 

exclusivamente do texto. Nesse sentido, Traugott e Trousdale (2013) buscam refinar a análise 

linguística postulando uma fase em que a inovação ocorre, analisando as alterações capturadas no 

contexto e relacionando-as às motivações (ativação espalhada, parsing, pensamento analógico) 

que podem ser apreendidas a partir delas. Assim, “o contexto maior em que a mudança ocorre é 

tipicamente a rede construcional ‘local’, i.e. a parte da rede que é mais fortemente afetada pela 

ativação espalhada. Nos casos de construcionalização gramatical, o domínio local pode ser uma 

cláusula particular” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 197). Em nossos dados, essa parte da 

rede é o predicado verbal, contexto fonte da VLocMD.   

É importante considerar que analisar os contextos a partir da proposta da LFCU requer 

que se tenha em mente três fatores apresentados neste capítulo, com base no postulado de 

Traugott e Trousdale (2013: 197-198): o fluxo da fala e escrita linear, observando o eixo da 
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combinação, relação sintagmática e indexicalidade; as alternativas disponíveis, considerando o 

eixo da similaridade, escolha, paradigmaticidade e iconicidade; e as mudanças sistêmicas e mais 

gerais, afetando os nós (signos) e ligações na rede linguística no momento.  

Traugott (no prelo b) ao tratar dos contextos críticos apresenta a proposta de Diewald 

(2002) acerca dos tipos de contextos que configuram a trajetória de mudança linguística. Para 

nossa pesquisa, a proposta de Diewald é a que melhor se adequa aos nossos propósitos, com 

algumas ressalvas as quais passaremos a tratar.  

Para Diewald (2002), apud Traugott (no prelo b), contexto atípico implica um estágio 0, 

com contextos típicos, aos quais optamos por denominar “fonte”. As mudanças linguísticas 

podem ser acionadas somente se um período de opacidade múltipla ocorre, ou seja, quando vários 

significados podem estar envolvidos. Este é o estágio II, o surgimento de "contextos críticos". 

Tais significados podem permanecer opacos em contextos de maior dimensão, ou uma leitura 

pode ser preferida, em um contexto ainda mais particular, podendo levar à anulação de 

implicaturas (Diewald 2002: 111). A criação de um novo signo em si não ocorre até o estágio  III. 

Diewald (2002) apresenta as seguintes etapas: 

I: contextos atípicos: o desenvolvimento de implicaturas em contextos que mostram 

grupos de características contextuais que não tinham sido habituais antes.  

II: contextos críticos, com várias ambiguidades estruturais e semânticas ou opacidades 

que convidam várias interpretações alternativas, entre elas, o novo significado gramatical (2002:  

103). Nesta fase, possibilidades semânticas e estruturais que foram distribuídas em diferentes 

contextos acumulam em um contexto específico crítico (2002: 109). O estágio II tende a 

desaparecer em desenvolvimento posterior; 

III: contextos isolados: contextos linguísticos específicos que favorecem uma leitura para 

a exclusão de outra (2002: 103). 

Diewald (2002) termina enfatizando sua opinião de que contextos críticos não são 

pragmáticos ou semânticos apenas, mas são "definidos pela ambiguidade semântica e estrutural" 

(p. 117; itálico original). Para nossa pesquisa, essa declaração está relacionada à abordagem 

construcional com neoanálise e analogização, uma vez que tais processos permitem a criação do 

novo signo/type. 

Segundo Traugott e Trousdale (2013: 199): 

a emergência potencial de uma nova construção pode ser identificada nos contextos de 

partida que são reajustes morfossintáticos minúsculos, menores devido ao “chuncking”, 
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rotinização e seleção repetida de um conjunto de constructos, todos mostrando 

evidências de gradualidade.  

 

De um lado, os autores (2013) fazem uma associação entre os contextos de partida, 

entendidos como o local de ambiguidades pragmáticas e estruturais, local da pré-

construcionalização, e neoanálise. De outro, relacionam três linhas de pensamento que adaptaram 

ao quadro de trabalho da construcionalização e que estão relacionadas a mudanças contextuais 

pós-construcionalização, são elas: expansão gradual e analogização, persistência e coerção. O 

principal destaque com relação à primeira são as restrições impostas a essa expansão, uma vez 

que é necessário existir similaridade, ou seja, não é qualquer arranjo ou elemento que é recrutado 

para a construção.   

Na segunda, “rotinas podem sedimentar e manter ou mesmo fortalecer ligações em uma 

rede”. Os autores (2013: 228) a relacionam ao princípio da persistência de Hopper (1991) que 

consideram ser um fator inerente às mudanças linguísticas gerais. A persistência, para os autores, 

está associada a implicaturas pragmáticas que “frequentemente persistem em um novo papel 

como semântica codificada”. Em nossos dados, a partir da instanciação vem cá, a implicatura de 

deslocamento da atenção em termos de aproximação para o que será dito, o “chamamento” 

inerente à função de marcador, foi semantizada como uma propriedade dos marcadores da 

VLocMD.   Os autores associam essa linha ao que Kuteva (2001:151) chama de ‘contexto de 

absorção’” (2013: 228).  

Na última, (2013: 205) coerção é um efeito contextual de esquemas e modelos 

exemplares, ou seja, há um recorte no número quase incontável de elementos que podem ser 

recrutados para uma construção. Na nossa pesquisa, verificamos que esse recorte está relacionado 

ao sentido da construção que em algum grau coage o elemento verbal que compatibiliza com a 

função da VLocMD. Os autores (2013) esclarecem que o efeito de coerção está associado ao 

estágio em que o “interpretante deve reconciliar o significado da construção morfossintática com 

o significado do preenchedor lexical”. Nesse sentido, “o termo coerção sugere efeitos ‘top-down’ 

de esquemas existentes rígidos”. Propomos, em nossas análises, os fatores a serem analisados em 

cada tipo de contexto para cada microconstrução, a fim de melhor capturar a trajetória de 

mudança e a formação da hierarquia construcional da VLocMD. 

Primeiramente, abordamos os tipos de contexto em que se desenvolvem as construções 

sob análise bem como algumas correlações teóricas que entendemos desenhar melhor a 

importância do contexto na LFCU. Mas o que são esses contextos? Como são formados? 
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Basicamente, os contextos são a própria interação, as relações entre os interlocutores, as práticas 

comunicativas sejam escritas ou faladas. Nesse sentido, em nossas análises, optamos por tratá-los 

a partir do conceito de sequência tipológica e de frame, sendo o primeiro associado às práticas 

linguístico-discursivas (MARCUSCHI, 2008 e TRAVAGLIA, 2007) e o segundo relacionado ao 

enquadre semântico da cena comunicativa (FILLMORE E ATKINS, 1992).  

A VLocMD atua, sobretudo, em sequências tipológicas expositivas, argumentativas e, 

principalmente, injuntivas, em que a interação se faz mais presente. Estamos considerando as 

sequências tipológicas como o locus em que se inserem os constructos, se desenvolvem as 

motivações e por meio das quais os mecanismos atuam.  

A partir desse entendimento, em nosso corpus, as sequências tipológicas constituem 

contextos situacionais que, metonimicamente, predispõem ao emprego das microconstruções com 

diferentes padrões de uso. Esses contextos ou sequências tipológicas, então, induzem a diferentes 

reinterpretações.  Dessa forma, as análises empreendidas visam a demonstrar que as diferentes 

funções das microconstruções/marcadores da VLocMD não ocorrem aleatoriamente, pelo 

contrário, diferentes contextos interativos determinam seus diferentes usos. E, portanto, 

tencionamos abordar as sequências tipológicas em que ocorrem, traçando suas especificidades 

para analisar em que tipos de sequências a combinação verbo e locativo ocorre 

preferencialmente,  seja como predicado, seja como marcador discursivo.  

Nossas análises enfocam as sequências tipológicas, uma vez que nas mudanças 

construcionais e na construcionalização gramatical nosso olhar recai sobre o constructo definido 

como token, geralmente em sentenças, que são o locus da inovação (TRAUGOTT e 

TROUSDALE, 2013). Os gêneros discursivos, portanto, são tomados como um "fenômeno 

histórico, formas de expressão culturalmente e socialmente estruturadas de forma a atender às 

demandas comunicativas, contribuindo para organizar e estabilizar as trocas comunicativas que 

fazem parte de nossas atividades diárias (MARCUSCHI, 2008: 155)".  Por possuírem 

características particulares no modo de elaboração, os gêneros constituem-se de sequências 

tipológicas, assim um texto pode ser considerado em um nível mais amplo, em termos do gênero 

a que corresponde, e, em nível mais restrito, em termos de sequências de enunciados de que é 

constituído.  

Essa possibilidade de abordagem está pautada na motivação existente entre gênero textual 

e sequências tipológicas. Marcuschi (2008) esclarece que as sequências tipológicas não são 
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opostas aos gêneros. Devido à sua integração, não formam uma dicotomia e sim uma 

complementaridade, estando inseridas na estrutura interna do gênero. Segundo Marcuschi (2008: 

56), o gênero e os tipos “não subsistem isolados um ao outro, são formas constitutivas do texto 

em funcionamento”. Em todo gênero se realizam tipos textuais, podendo ocorrer mais de um tipo 

para um mesmo gênero. “Assim, um texto é em geral tipologicamente variado (heterogêneo)”. 

Marcuschi aponta como característica base das tipologias o fato de elas serem definidas por seus 

traços linguísticos predominantes, entendendo que esse conjunto de traços são formadores não de 

texto, mas de sequências.  Segundo o autor (2008: 154), as sequências são um esquema mental, 

uma ideia do que é a construção linguageira do texto, uma espécie de  

construção teórica {em geral uma sequência subjacente aos textos} definida pela 

natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 
relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos textuais. 

Em geral abrange, cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. O conjunto de categorias para designar 

tipos textuais é limitado e sem tendência a aumentar.  

 

Para o autor (2008), quando se nomeia um texto como "narrativo", "descritivo" ou 

"argumentativo" não se está nomeando o gênero, e sim o predomínio de um tipo de sequência de 

base.  De acordo com Travaglia (2007: 103), os tipos textuais [ou sequências tipológicas, como 

assumimos neste trabalho]
48

 podem ser identificados e caracterizados 

 

(...) segundo perspectivas adotadas pelo produtor do texto e que podem variar 

constituindo critérios para o estabelecimento de tipologias diferentes. Algumas 

categorias de texto identificadas até o momento como tipos, são: 1) texto descritivo, 

dissertativo, injuntivo, narrativo; 2) texto argumentativo “stricto sensu” e argumentativo 

“não stricto sensu”; 3) texto preditivo e não preditivo; 4) texto do mundo comentado e 

do mundo narrado; 5) texto lírico, épico/narrativo e dramático; 6) texto humorístico e 

não humorístico; 7) texto literário e não literário; 8) texto factual e ficcional. 

 

 

Em várias sequências analisadas, as microconstruções ocorrem em diálogos e introduzem 

uma sequência injuntiva que se encontra dentro, ou como fundo, de sequências narrativas, 

organizando trechos mais interativos ou exortativos, dentro de partes maiores. Tal aspecto é 

ressaltado nas análises. Com base nessas abordagens, descrevemos as principais sequências 

tipológicas e respectivas características que constituem o contexto linguístico em que as 

microconstruções se situam: 

                                                
48 [Apartes] nossos 
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1. Sequências argumentativas têm como objetivo: apresentar com clareza hipóteses, 

justificá-las com base em argumentos, estabelecer relações lógicas entre os argumentos e contra-

argumentos, exemplificar e encaminhar conclusões; direcionar a atividade verbal para convencer 

o destinatário ou para modificar a visão do outro sobre determinado objeto; mobilizar 

explicitamente argumentos e recursos linguísticos apropriados ao convencimento/persuasão do 

destinatário e o discurso da cumplicidade em que o produtor vê o recebedor como alguém que 

concorda com ele (Travaglia, 2007).  

2. Sequências descritivas: visa-se, ao caracterizar, dizer como é o objeto do dizer, 

caracteriza-se por trazer a localização do objeto de descrição (não obrigatoriamente), 

características (cores, formas, dimensões, texturas, modos de ser, etc.) e/ou componentes ou 

partes do “objeto” descrito. 

3. Sequências narrativas: têm como conteúdo temático os acontecimentos ou fatos 

organizados em episódios (indicação e detalhamento – geralmente por meio de descrição – de 

lugar, tempo, participantes/actantes/ personagens + acontecimento: ações, fatos ou fenômenos 

que ocorrem). 

4. Sequências expositivas (ou explicativas): o que importa como informação são as 

entidades, as proposições sobre elas e as relações entre estas proposições, sobretudo as de 

condicionalidade, causa/consequência, de oposição (ou contrajunção), as de adição (ou 

conjunção), de disjunção, de especificação, inclusive de exemplificação, de ampliação.  

5. Sequências injuntivas: enunciador na perspectiva do fazer posterior ao tempo da 

enunciação, com o objetivo de dizer-se a ação requerida, desejada, dizer-se o que e/ou como 

fazer; incitando-se à realização de uma situação. Assim sendo, instaura-se o destinatário como 

aquele que realiza aquilo que se requer, ou se determina que seja feito, aquilo que se deseja que 

seja feito ou aconteça. No injuntivo, há a expressão de um encorajamento ao outro realizar 

alguma ação. Pode ser mais apropriadamente definido como o incitamento a uma segunda pessoa 

agir. Apresenta variedades ou subtipos que terão essas características, porém com alguma 

distinção de traços.  

Desse modo, as sequências compõem um conjunto de processos cognitivos – percepção 

no tempo, percepção no espaço, análise, síntese, julgamento, planejamento – corresponsáveis 

pela produção do texto (BONINI, 2005:211), dos quais as potencialidades de manifestação das 

microconstruções dependem.   
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Em nossa pesquisa, as sequências injuntivas ganham destaque. Os marcadores discursivos 

são elementos procedurais e não referenciais da gramática e atuam no nível pragmático-

discursivo, como sinalizadores da posição do falante. Dessa forma, a ênfase é uma característica 

predominante nos contextos linguísticos em que a VLocMD está inserida. As microconstruções 

aqui estudadas salientam ou tornam mais acentuada a opinião instaurada na sequência, atraindo a 

atenção do interlocutor. Por esta razão, é necessário pormenorizar os subtipos de injunção em 

jogo na cena comunicativa dado que a diversidade de marcadores está atrelada a inúmeras 

maneiras de o falante capturar a atenção e a adesão do destinatário para o que será dito.  

Recorremos, então, aos subtipos de Travaglia (2009: 2634-2635), para quem é necessário 

definir alguns traços distintivos entre as diferentes manifestações de injunção, uma vez que cada 

subtipo representa as seguintes características: 

 

a) um ato de fala diferente, uma força ilocucionária distinta; b) na interação, as 

formações imaginárias do locutor sobre si e o alocutário variam em termos de 

hierarquia; c)  quem a realização da situação beneficia ou prejudica: locutor ou 

alocutário; d) quem é responsável pela realização da situação: locutor ou alocutário; e) o 

ato de fala implica que grau de impositividade, preservando ou não a face do locutor e 

alocutário. 

 

O autor (2009) apresenta cinco subtipos, quais sejam: ordem, pedido/súplica, conselho, 

prescrição e optação. Como o tópico de subtipos de injunção é relevante para esta tese, optamos 

por apresentar, neste momento, as opções que realizamos e os detalhamentos específicos, 

indicando um ajuste na teoria em razão do nosso objeto de estudo. Assim, a partir das ocorrências 

do corpus, definimos 11 subtipos de injunção que caracterizam as idiossincrasias das 

microconstruções da VLocMD, são eles:  advertência, asseveração, consentimento, constatação, 

exortação, indagação, interrupção, intimidação, prevenção, provocação, temporização. Para cada 

um dos subtipos, a partir das particularidades elencadas por Travaglia (2009), com as devidas 

adequações ao nosso objeto de estudo, incluímos as características arroladas no quadro 07. 

Porém, é no capítulo de análise que tratamos as injunções e sua atuação em cada uma das 

microconstruções da VLocMD. Nosso objetivo portanto, ao apresentar este quadro aqui, é deixar 

claro as bases teóricas de nossas análises. 

 

 

 



115 

 

Quadro 07 – Subtipos de injunção veiculados pela VLocMD 

Subtipo Objetivo Marcador 

Advertência Advertir sobre qual ou como é o melhor fazer OLHA LÁ 

Asseveração Asseverar o que é melhor fazer OLHA AQUI 

Concessão Consentir que algo seja feito VÁ LÁ 

Constatação Constatar o estado de algo ou o que é melhor ser feito ESTÁ AÍ 

Exortação Exortar algo a ser feito/ o estado de alguém VAMOS LÁ 

Indagação Indagar (esquadrinhar) sobre a posição do interlocutor ou sobre a situação VEM CÁ 

Interrupção Interromper uma situação ou um fazer ESPERA AÍ 

Intimidação Intimidar alguém ESCUTA AQUI 

Prevenção Prevenir alguém ou uma situação VÊ LÁ 

Provocação Provocar alguém ou alguma situação OLHA AÍ 

Temporização Delongar / contemporizar alguma situação ou como fazer algo ESPERA LÁ 

 

 

O outro conceito que consideramos para tratar a formação dos contextos estudados é o 

enquadre semântico da cena comunicativa. O conceito de frame é utilizado em nossas análises 

com o intuito de melhor examinar o contexto específico em que as microconstruções atuam. Se o 

contexto também é a cena comunicativa, elementos do texto indicam em que tipo de moldura a 

situação comunicativa se desenrola. Segundo Ferrari (2011: 43 – 45), a LC aborda a concepção 

de contexto a partir de duas acepções. A primeira está ligada à noção de representação mental 

abstrata e preexistente, que é caracterizada pelas “experiências cognitivas locais, como registros 

compartilhados de uma conversa em andamento (contexto linguístico) ou parâmetros 

relacionados ao tipo de evento de fala (contexto social)”. A segunda, por sua vez, relaciona-se à 

memória permanente em que categorias “podem variar quanto ao núcleo prototípico em função 
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de sua associação a diferentes domínios cognitivos” e na qual “representações cognitivas 

referentes a modelos culturais também podem influenciar a estrutura categorial”.   

Ainda segundo a autora (2011: 43), modelos cognitivos e culturais são estruturas de 

conhecimento armazenadas na memória permanente que estão relacionadas à linguagem e que 

têm papel decisivo na construção do significado. Nesse sentido, tal concepção de contexto 

explicaria efeitos de prototipia e o motivo de a “interpretação envolver sempre mais informação 

do que aquela codificada na forma linguística”, uma vez que os itens lexicais ou unidades 

construcionais atuam como atalhos para acessar estruturas de conhecimento.   

Dessa forma, essas estruturas de conhecimento seriam acionadas pelo falante a partir de 

sua intenção e da situação de comunicação, levando, assim, à configuração do evento 

comunicativo
49

. Partindo desse entendimento, o contexto é uma variável dinâmica que valida o 

significado das construções que, por sua vez, é construído “em relação a estruturas de 

conhecimento” (FERRARI, 2011: 49) ligadas ao evento comunicativo. Para tratar da construção 

do significado a partir da linguagem, conceitos como os de frames e domínios foram 

desenvolvidos de forma a refletir essas “estruturas de conhecimento subjacentes à linguagem” 

(2011: 49).  Para Fillmore e Atkins (1992: 76-77), o conceito de frame é compreendido como 

segue: 

 

 O significado de uma palavra só pode ser compreendido com referência a um 

background de experiências, crenças, ou práticas, constituindo uma espécie de pré-

requisito conceitual para a compreensão do significado. Os falantes podem conhecer o 

significado da palavra apenas pela primeira compreensão dos frames de background que 
motivam o conceito que a palavra codifica. Dentro dessa abordagem, palavras ou 

sentidos da palavra não estão relacionados uns aos outros diretamente, palavra a palavra, 

mas apenas por meio de suas ligações com os frames de background comuns e 

indicações sobre a forma em que seus significados destacam elementos particulares de 

tais frames.   

 

 

Ferrari (2011: 50) sumariza o conceito de frame como “um sistema estruturado de 

conhecimento, armazenado na memória de longo prazo e organizado a partir da esquematização 

da experiência.”. A ideia defendida, segundo a autora, é de que o significado de uma palavra ou 

conjunto de palavras “requer o acesso a estruturas de conhecimento que relacionam elementos e 

                                                
49 Estamos adotando aqui a definição de evento comunicativo como um acontecimento em que convergem ações 

sociocognitivas, pragmáticas e linguísticas. 
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entidades associados a cenas da experiência humana, considerando-se as bases físicas e culturais 

dessa experiência.”.  

Assim, o frame fornece a base motivadora dos processos representados nessas palavras e 

se constitui em um dispositivo interpretativo pelo qual entendemos o sentido e a apresentação de 

uma palavra em determinado contexto. Segundo Fillmore e Atkins (1992: 76-77), dentro de um 

frame semântico, o significado de uma palavra é entendido “em relação ao background 

estruturado de experiências, crenças ou práticas”. Esse conceito torna-se muito produtivo nas 

análises das mudanças linguísticas propriamente ditas. 

Interessante acrescentar que, segundo Fillmore, Johnson e Petruck (2003), frame é uma 

representação esquemática de uma situação envolvendo vários participantes, os chamados 

elementos do frame. Os elementos do frame são os papéis semânticos dos participantes de um 

evento, sendo específicos a cada frame e por isso também chamados de papéis situacionais. 

Nesse sentido, uma palavra e ou unidade construcional podem ter significados diferentes 

conforme os contextos em que são utilizadas, ou seja, podem evocar diferentes frames. 

Para Fillmore (1992), o significado se caracteriza com base em experiências, cuja 

esquematização é realizada pelos usuários da língua em frames. Nesse sentido, um frame levaria 

a uma representação de imagens e crenças de uma dada cultura e seria evocado por elementos 

(palavras) do frame. Tais elementos seriam vistos como argumentos e se apresentariam de forma 

explícita, ou não.  

Como há um elemento que evoca a cena, podemos afirmar que existe uma relação entre 

contexto e polissemia, já que a manifestação do significado depende do uso. Os novos sentidos 

são desenvolvidos a partir de contextos específicos e há nesses sentidos um relacionamento 

íntimo, viabilizado pela cena comunicativa.  Diante desta constatação, importa ressaltar que 

microconstruções, como vamos lá, apresentam-se em cenas cujo frame é menos espacial e físico. 

Quando constructos atuando como predicados estão presentes na cena, o frame é mais espacial e 

físico, conforme pode ser observado nos fragmentos (30) e (31): 

 

 

 
 (30) ah... eu fui a uma casa antiga... uma casa que pertencia a uma família amiga... então eles queriam que 

nós fôssemos visitar aquela... aquele solar e... antes de eles venderem queriam que a gente conhecesse... eu “pois 

não... vamos lá”... quando eu estou caminhando vendo aquelas... aqueles quartos imensos... aquela casa muito 

grande eu ouço descerem a escada... plom plom plom plom... ninguém morava lá... eu perguntei “que barulho é 

este?”... “ah não se incomode não... são umas ratazanas” ((risos)  

Entrevista-inquérito, 374 NURC, sequência narrativa, século XX 
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 (31) Uma charge na revista New Yorker de algum tempo atrás mostrava um cidadão da Roma antiga que, 

ao datar um documento, faz um gesto de desconsolo e se lamenta: "Esqueci de novo! Pus a.C. em vez de d.C.". 

Explicar a graça de uma piada é a melhor forma de desmoralizá-la, mas, vamos lá, abramos uma exceção. O romano 

cometia o mesmo erro, hoje tão comum, de ao emitir um cheque, no começo do ano, repetirmos a data do ano que 
terminou. 

            Artigo de opinião, sequência injuntiva, século XX 

 

 

 Em (30) e (31),  vamos lá possui a mesma forma, há, inclusive, a mesma pausa que a 

assinala, porém suas funções são distintas. Somente levando em conta toda a cena comunicativa, 

podemos fazer tal constatação. Em (30), observa-se um frame espacial: a informante narra uma 

visita feita a um solar de uma família amiga e descreve o que vê ao redor, portanto a forma verbal 

vamos está em seu sentido mais prototípico, sendo o locativo lá seu argumento. Já em (31), o 

frame não é espacial. O autor exprime sua opinião acerca do quanto os erros humanos são 

atemporais e, portanto, trata-se de um marcador:  o sentido total (e único) é diferente da soma dos 

sentidos de seus constituintes. Tal sentido é fornecido pelo frame não espacial, que forma um 

contexto específico no qual as propriedades discursivo-funcionais fornecem relevância 

pragmática à construção. Observa-se a atuação coercitiva do contexto instituído por mecanismos, 

principalmente, de inferência sugerida e intersubjetificação. 
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 Conclusão e encaminhamentos 

A LFCU compreende a língua sob dois aspectos dinâmicos que se inter-relacionam: 

estrutura e variabilidade. Em todos os níveis, há significativa variação que busca regularidade, 

moldando um ciclo que é o próprio engenho da linguagem.  A fundamentação teórica apresentada 

neste capítulo visa a subsidiar a análise desse engenho que se manifesta como uma rede de 

relações entre construções. Como mudança é mudança em uso, importa reconhecer nos detalhes 

sinalizados no contexto os micropassos da mudança construcional e a construcionalização de um 

novo signo linguístico. 

Nesse sentido, destacamos alguns dos aspectos chave da abordagem construcional da 

linguagem para a VLocMD, quais sejam:  

 

i) as construções estão ligadas em uma rede, em distintos níveis de esquematicidade, 

formando uma taxonomia de marcadores discursivos. O nível macro apresenta maior nível de 

generalização e, inversamente, o nível micro apresenta idiossincrasias, uma vez que é totalmente 

preenchido;  

 

ii) as mudanças não são autônomas, uma vez que estão relacionadas a outras construções, 

como sinalizam as motivações e os mecanismos. Mudanças são complexas, portanto é necessário 

fazer a distinção entre inovação, pautada no conhecimento individual, e convencionalização, 

baseada no conhecimento compartilhado em uma comunidade linguística;  

 

iii) mudanças que resultam em um novo signo são precedidas e seguidas de alterações nas 

propriedades da construção individual em pequenos passos, gradualmente. A maioria das 

mudanças são CCs e afetam a forma ou o significado de um nó/signo/construção existente na 

rede VLocMD. A construcionalização ocorre quando a mudança afeta as duas dimensões da 

construção; 

 

iv) o resultado da construcionalização na VLocMD é um signo de função procedural, não 

referencial, portanto trata-se de uma construcionalização gramatical. Nesse modelo, conciliam-se 

GR e GE, uma vez que a “expansão é o resultado lógico de atrição resultante de repetição e 
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chuncking” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 147). Assim, a direcionalidade passa a ser um 

caminho mais viável de análise;  

 

v) o contexto é um fator essencial na mudança construcional. Construções com forma e 

significado semelhantes na rede VLocMD podem ser importantes elementos contextuais, servindo 

como modelos, uma vez que a ‘persistência’ pode atuar tanto no nível estrutural como no 

semântico.   

 

Com base nos pressupostos elencados neste capítulo, delineamos o capítulo de análise de 

dados, investigando a formação da hierarquia construcional da VLocMD e descrevendo a tipologia 

funcional dos marcadores. Antes de apresentarmos nossas análises, expomos a metodologia 

aplicada em nossas análises. 
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3 Metodologia 

Este capítulo trata da metodologia utilizada para a realização desta pesquisa e tem como 

objetivo principal: a) descrever os corpora sincrônicos e diacrônicos que constituem o banco de 

dados, b) apresentar o modelo de construção adotado para a análise do fenômeno em estudo e os 

respectivos fatores de análise considerados para cada uma das seis propriedades do modelo, c) 

apresentar os fatores de análise dos tipos de contexto e d) exibir a sistematização das 

microconstruções.   

Consideramos oportuno ressaltar que transcrevemos as citações dos originais em inglês 

em português, portanto a tradução é livre e de total responsabilidade da autora.  

 

3.1 A constituição dos corpora 

A perspectiva em que nos atemos tem como foco descrever os diferentes padrões 

funcionais das 11 microconstruções levantadas nos corpora e, a partir de uma análise diacrônica, 

buscar comprovar se aquela que consideramos ser o ponto de partida da hierarquia construcional 

da VLocMD o é de fato. Nesse percurso, nossa intenção é identificar quais são os processos 

envolvidos na formação da hierarquia e como é feita a combinação entre eles.  

A fim de comprovar se a microconstrução vem cá foi ponto de partida das mudanças 

linguísticas que motivaram a constituição da hierarquia distribuída no quadro 11, página 136, 

empreendemos uma análise histórica através do período que compreende os séculos XIII a XX. 

Entendemos que a forma verbal “vem” acompanhada do locativo “cá” favorecem a utilização 

mais remota desse constructo para articular ideias e opiniões que são inerentes aos seres humanos, 

a partir de contextos interativos e (inter)subjetivos. Portanto, teria sido o primeiro constructo a 

passar por CCs que viabilizaram sua construcionalização. 

Nosso corpus é formado por textos retirados do site “corpus do português”, acessado 

através do link www.corpusdoportugues.org. O projeto Corpus do Português, doravante também 

(CP), organizado por Davies e Ferreira, permite o acesso a uma coletânea de textos de tipos e 

gêneros diversos e é constituído de mais de 45 milhões de palavras que vêm de pouco menos de 

57.000 textos. Tem 20 milhões de palavras do século XX, 10 milhões do século XIX, e 15 

milhões de palavras nos séculos XIII a XVIII totalizando 45 milhões de palavras distribuídas em 

textos do século XIII a XX. A distribuição do número de palavras por país de origem e por 

gênero, quando existente, encontra-se reproduzida na tabela 02.  
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Consideramos oportuno destacar que o século XVII e, principalmente, o XVIII 

apresentam número inferior de palavras se comparado ao anterior e ao posterior. Creditamos a 

esse número reduzido aos fatos históricos ocorridos no século XVIII que levaram à Corte 

portuguesa aportar no Brasil
50

, mas também a certos infortúnios, como os arrolados por Matos 

(2001: 10
51

) no Diário do conde de Sarzedas  – Vice-rei do estado da Índia (1655-1656). O 

principal evento descrito foi o sismo de 1755, que destruiu quase que completamente a cidade de 

Lisboa, mas também outras regiões de Portugal. Segundo o autor (2001: 10), o incêndio do 

“arquivo da Casa da Índia no rescaldo do “terramoto
52

” de Lisboa, de 1755” destruiu quase todo 

o material lá arquivado.   

Os dados falados e escritos foram utilizados no intuito de se identificarem pistas que 

expliquem a trajetória de mudança ao longo da história da língua portuguesa. A frequência token 

de cada uma das combinações encontradas no site “corpus do português” foi estimada por século, 

sendo que, para cada século, por existirem construções nem sempre muito frequentes, todas as 

ocorrências foram levantadas e analisadas: escuta aqui, (es)per(a) aí, (es)pera lá, (es)t(á) aí, olha 

aí, olha aqui, olha lá, vá lá, vamos lá, vê lá, vem cá, representadas na tabela 03. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Estamos falando da sequência de confrontos acontecida naquele século e que se tornou conhecida como Guerra 

Peninsular (GOMES, 2009: 73). Ainda nesta seção, mencionamos os fatos ocorridos a partir desses confrontos que 

culminaram na vinda da família real para o Brasil e suas consequências com relação ao material da biblioteca de 

Portugal. 

51 “Segundo Matos (2001, 10): Como é do conhecimento dos estudiosos deste tema, são escassos os relatos e outras 
fontes para o estudo desta carreira, sobretudo para os séculos XVII e XVIII. Daí a importância que adquirem os que 

gradualmente vão surgindo, um pouco ao acaso, já que o principal acervo para o seu estudo - os livros de nau - terão 

desaparecido nas chamas que devoraram o arquivo da Casa da Índia no rescaldo do terremoto de Lisboa, de 1755. 

52 O Sismo de 1755, também conhecido por Terramoto de 1755 , ocorreu no dia 1 de novembro de 1755, resultando 

na destruição quase completa da cidade de Lisboa, especialmente na Zona da Baixa, e atingindo ainda grande parte 

do litoral do Algarve e Setúbal. O sismo foi seguido de um maremoto - que se crê tenha atingido a altura de 20 

metros - e de múltiplos incêndios, tendo feito certamente mais de 10 mil mortos (há quem aponte muitos mais). Foi 

um dos sismos mais mortíferos da história, marcando o que alguns historiadores chamam a pré-história da Europa 

Moderna. Os sismólogos estimam que o sismo de 1755 atingiu magnitudes entre 7,5 e 9,5 na escala de Richter. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo_de_Lisboa_de_1755 
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Tabela 02: Distribuição do número de palavras do site “corpus do português”, por século, origem e gênero. 

Fonte: http://www.corpusdoportugues.org/ 

Número de 

palavras 
Século País Gênero 

550.968 XIII Portugal  

1.316.268 XIV Portugal  

2.875.653 XV Portugal  

4.435,031 XVI Portugal  

3.407.741 XVII Portugal  

2.234.951 XVIII Portugal  

10.008.622 XIX Brasil / Portugal  

3.087.052 XX Portugal Acadêmico 

3.271.328 XX Portugal Notícias 

3.048.20 XX Portugal Ficção 

1.100.303 XX Portugal Oral 

2.816.802 XX Brasil Acadêmico 

3.346.988 XX Brasil Notícias 

3.028.646 XX Brasil Ficção 

1.078.586 XX Brasil Oral 

45.606.959 TOTAL 

 

Tabela 03 – Distribuição dos dados do site corpus do português a partir das combinações pesquisadas 

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13

14

15

16

17

18

19 1 20.990 10 387.502 6 158.961

20 6 169.755 29 394.522

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13

14

15

16 14 320.695 1 53.408

17 2 88.018 3 85.127

18 2 25.048

19 163 3.418.996 1 17.054 2 76.623

20 176 1.835.632 9 141.795 10 268.644

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13

14

15 3 397.705

16 2 211.006 2 65.767

17 1 16.965 2 5.241

18 1 35.593

19 22 707.479 75 1.940.630 153 2.672.337

20 14 307.314 38 857.895 56 798.779

Cont Pala Cont Pala

13 2 75.184

14

15 4 283.258

16 23 709.161

17 3 130.178

18 1 6.044

19 47 1.266.621 175 2.955.772

20 18 436.689 51 1.052.990

espera lá

está aí olha aí olha aqui

olha lá vá lá vamos lá

escuta aqui espera aí

vê lá vem cá

TOT 66 1.709.354 258 5.206.543

3.939.829

SÉ
CU

LO

TOT 37 1.031.758 116 3.045.124 216

TOTAL TOTAL

483.802

SÉ
CU

LO

TOTAL

TOT 357 5.688.389 10 158.849 16

158.961

SÉ
CU

LO

TOT 7 190.745 39 782.024 6

SÉ
CU

LO
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A tabela 03 retrata os constructos analisados nesta tese, que se constituem o corpus desta 

pesquisa. O quantitativo dos constructos das combinações verbo e locativo por século está 

apresentado na coluna “Const”. O total de palavras dos textos em que os constructos estão 

inseridos consta na coluna “Palavras”.  

Primeiramente, optamos por apresentar, no capítulo de análises, um exemplo de cada 

combinação por tipo de contexto e por século. Diante do número elevado de combinações e suas 

ocorrências, ao contrário de tornar as análises fluidas, o texto da tese se apresentaria extenso e 

cansativo. Nesse sentido, foi-nos sugerido que apresentássemos número relevante de ocorrências 

que pudesse evidenciar como analisamos os dados a fim de comprovar nossa hipótese.  No 

capítulo de análises, portanto, optamos por apresentar, na seção que trata da trajetória de 

mudança linguística,  um exemplo de cada ocorrência do quantitativo dos constructos “Const” 

constante da tabela 03, página 122, por tipo de contexto, distribuído pelos séculos em que eles 

figuram, conforme quadro 08. Destacamos que: i) em algumas combinações não obtivemos 

ocorrências em algum(ns) século(s), ii) para está aí e vamos lá apresentamos mais de um século 

de análise quando foi relevante e iii) optamos por apresentar todos os séculos da combinação vem 

cá, uma vez que priorizamos apresentar na tese as análises do exemplar da VLocMD. Ressaltamos 

que todas as ocorrências encontram-se dispostas no anexo 1.   

 

Quadro 08 – Constructos apresentados na seção 4.1, por tipo de contexto e século 

COMBINAÇÃO CONTEXTO 

FONTE 

CONTEXTO 

ATÍPICO 

CONTEXTO 

CRÍTICO 

CONTEXTO 

ISOLADO 

ESCUTA AQUI Séc. XX Séc. XIX Séc. XX Séc. XX 

ESPERA AÍ Séc. XIX  Séc. XX Séc. XX 

ESPERA LÁ    Séc. XIX 

ESTÁ AÍ Séc. XVI Séc. XIX Séc. XVIII Séc. XIX e XX 

OLHA AÍ Séc. XIX  Séc. XX Séc. XX 

OLHA AQUI Séc. XVI Séc. XX  Séc. XX 

OLHA LÁ Séc. XIX Séc.XVII  Séc. XIX 

VÁ LÁ Séc. XVI Séc. XIX Séc. XIX Séc. XX 

VAMOS LÁ Séc. XV Séc. XIX Séc. XIX e XX Séc. XIX e XX 

VÊ LÁ Séc. XIX Séc. XIX  Séc. XVIII 

 

Como estamos pesquisando marcadores discursivos que atuam basicamente no âmbito 

pragmático-discursivo, é natural que tenha havido um acréscimo significativo nos textos do 
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século XIX e XX, uma vez que os gêneros textuais acompanharam o desenvolvimento social e 

cultural do Brasil. Nos séculos XVII e, principalmente, XVIII, observamos um número reduzido 

de palavras, se comparado aos dos séculos XVI e XIX. Nesse sentido, consideramos que, o sismo 

de 1755, que praticamente destruiu Lisboa, tendo atingido também outras áreas de Portugal, e os 

acontecimentos históricos
53

que culminaram com a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão 

Bonaparte, podem ter favorecido menor de produção no século XVIII e perda de muito material 

dos séculos anteriores. Historicamente, levamos em conta que, em meio à fuga da corte 

portuguesa para o Brasil em 1808, a biblioteca portuguesa, antes considerada uma das maiores do 

mundo, sofreu inúmeras perdas, o que pode explicar o material reduzido, dos séculos XVII e, 

principalmente, XVIII
54

.   

Nas análises, ressaltamos mais minuciosamente fatores contextuais, bem como o fato de o 

número de combinações, no geral, ter diminuído do século XIX para o século XX. Entendemos 

que elementos como os gêneros textuais, mais uma vez, influenciam essa diferença, uma vez que 

no século XIX quase a totalidade dos textos referem-se a romances, contos, crônicas, compostos, 

na maioria das vezes, de diálogos em que a sequência injuntiva é extremamente alta e, portanto, a 

intersubjetividade está mais presente. Em razão disso, o número de marcadores se acentua no 

século XIX.  

Já os textos do século XX fazem parte dos domínios acadêmico, jornalístico, ficção e oral, 

portanto, estão distribuídos em sequência tipológicas argumentativas, descritivas, expositivas, 

além das injuntivas. Tal condição, ao contrário de enviesar os dados, apenas ressalta o quanto o 

contexto é importante nas análises que se vinculam aos usos de uma comunidade linguística que, 

antes de tudo, é constituída de fatores socioculturais e está inserida no mundo moderno 

globalizado.  

Outra questão importante a ressaltar e que está relacionada a esse tema é o fato de a 

combinação espera lá ser encontrada apenas no século XIX, no português do Brasil, doravante 

PB. No CP, essa combinação aparece em maior número no português europeu, doravante PE, seja 

no século XIX seja no XX, conforme quadro 09. 

                                                
53 A sequência de confrontos se tornou conhecida como Guerra Peninsular (GOMES, 2009: 73) 
54 Segundo Gomes (2009: 75-76): “Naquela manhã luminosa de novembro de 1807, espalhadas pelo cais do porto de 

Lisboa ficaram centenas de bagagens, esquecidas no tumulto da partida. Entre elas estavam os caixotes com a 

prataria das igrejas e os livros da Bibliote Real”. “Com a ajuda de seus colegas bibliotecários e oficiais da corte, 

Marrocos [arquivista real] empacotou todos os 60.000 volumes e despachou-os para o porto (...). A correria foi inútil. 

No tumulto da partida, todas as caixas com os livros ficaram esquecidas no cais, em meio à lama que tomava as ruas 

devido à chuva do dia anterior.”  
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Quadro 09 – Total de ocorrências da combinação espera lá no CP 

1 20Or:Pt:Cordial 

 

faz pa-pa-pa de noite. INQ2 A cagarra não é a mesma coisa. INQ1 Espera lá. INF2 A de noite não é esta. INF3 

Gorguja. INQ1 Não 

2 20Or:Pt:Cordial  que temos. Eu digo-lhe: " Ai, ai, é, é! Espera lá ". Imediatamente, para fora, outra vez. INF2 Tornou (..) 

3 20Or:Pt:Cordial  França. INF2 (..) Tinha alguma carrinha para levar isso então. INF1 Espera lá. Roubou-me uma motosserra de 
cinquenta contos, aquela grande de gasolina, ( 

4 20Or:Pt:CRPC  dentro e disse assim ao np: « (..) Olha, deixa, espera lá, devem vir aí meninas a comprar qualquer coisa » - e eu 

estava 

5 20Or:Pt:CRPC  Infernal, porque a gente quer conversar, quer trocar impressões: « ah, espera lá agora um bocadinho que eu quero 

ouvir o telejornal » depois: « olha 

6 20Or:Pt:CRPC  agora um bocadinho que eu quero ouvir o telejornal » depois: « olha, espera lá, olha agora vai começar a feiticeira » 

que aquilo é uma coisa incrível 

7 20:Fic:Pt:Mour

ão:Tal  

já um tanto suspeita. #255 Não, não me interrompas. E daí.. espera lá! Talvez tenhas razão. Eu é que já estou a 

misturar as coisas 

8 20:Fic:Pt:Dioní

sio:Menino  

depressa? Está mudando. Persegue-a, seguro, com um riso mariola, " espera lá, pombinha, não vês que não te 

escapas ". E alcança-a a 

9 20:Fic:Pt:Dioní

sio:Menino  

pela franguinha. Talvez ela obedeça ao seu menino. - Vamos, pois. Mas espera lá. Ele quer é encontrar as jóias ou os 

cheques. E tem de 

1

0 

20:Fic:Pt:Rodri

gues:Escola  

Mas para onde? A rua da Saudade é longe, e já nada o espera lá. A cidade é imensa, talvez descer as escadinhas do 

Monte e desaparecer 

1

1 

20:Fic:Pt:Ferrei

ra:Aparicao  

Vai só o doutor. Vai o doutor e o meu pai, que o espera lá em baixo. -Sofia.. - Não pergunte nada. Oh, não recomece 

1

2 

19:Queirós:Mai

as 

populaça, num bairro de judeus, na velha cidade de Heidelberg. - Mas espera lá! exclamou ele. Deixa-me respirar. 

Isso não é o começo do livro 

1

3 

19:Castelo:Moi

sés 

e nunca mais o vi; se ele vivesse, poderia ajudar-me a recordar. Espera lá.. Como a velhice nos varre tudo da 

memória! Ah! Uma circunstância 

1
4 

19:Branco:Viúv
a 

mano que mais?--alvitrou ela. - - O Guilherme vai para Ronfe com vossemecê e espera lá por Teresinha; enquanto o 
mano nos vem buscar, o noivo deve confessar-se 

1

5 

19:Guimarães

:Histórias  

de infernal ironia. - Agora venha! venha depressa receber o prêmio.. - Espera lá ainda, minha Jupira; preciso dar 

sepultura a este desgraçado.. Falando assim 

1

6 

19:Azevedo:B

adejo  

Quem é já sabes, aposto! RAMOS - Dize o nome! ANGÉLICA - Espera lá! Ou falas tu ou eu falo! RAMOS - Bom. 

ANGÉLICA - 

1

7 

19:Azevedo:C

alifa  

- Está doido? NATIVIDADE - Solta um grito! (Lembrando-se) Ah! espera lá! (Dá-lhe um pontapé. José solta um grito 

e foge pelo fundo 

1

8 

19:Alencar:Ga

úcho  

Manuel passando a mão ao punho da faca. O outro cavaleiro adiantou-se: - Espera lá, rapaz. Firmando-se nos 

estribos e tomando o tom do comando disse para 

1

9 

19:Machado:B

ons 

pessoa no carinho alheio, na generalidade dos afetos é erro grave. Quando menos espera lá se vai tudo, chega 

alguma pessoa nova e (deixe V Ex.a lá 

2

0 

19:Azevedo:C

apital  

posso, não, sinhô! (Desaparece) Eusébio - Ah! menino! Espera lá! (Corre atrás do Juquinha. Gargalhada dos 

circunstantes. Mutação) Quadro 

2

1 

19:Azevedo:C

apital  

Colibri era ele! Alembrou-se do jumento!.. E foge do pai! Ora espera lá! (Corre atrás do Juquinha e desaparece. A 

chuva cresce. O 

  

Como podemos observar, das 21 ocorrências de espera lá no CP, 10 correspondem ao  

século XIX, sendo três do PE e sete do PB e, no século XX, todas as ocorrências pertencem ao 

PE. Os resultados podem sugerir uma preferência do uso de espera lá no PE, supondo que os 

falantes do PB façam uso de outro marcador com função similar para veicular sua marca no 

discurso. Como espera lá é a única combinação que não ocorre em nenhum tipo de contexto no 

século XX, no CP, decidimos verificar se ainda é utilizada no PB, para tanto consultamos o site 

de busca Google até a vigésima página. Encontramos uma ocorrência de espera lá em contextos 

fontes, no PB, que apresentamos na seção correspondente. Nossa hipótese é de que o marcador 

discursivo espera lá pode estar em obsolescência (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) no PB, 

tornando seu uso preferido no PE.  

Os dados diacrônicos compreendem o período de análise dos séculos XIII a XVIII. Foram 

reunidos dados a partir de textos tanto do PE quanto do PB já que o CP não faz distinção entre a 
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norma europeia e a americana.  Para o século XIX, apesar de o site não distinguir as normas 

linguísticas, decidimos separar os textos produzidos por escritores brasileiros e portugueses a fim 

de mantermos a mesma distinção do século XX feita pelos administradores do CP. Tal decisão 

foi baseada: i) no quantitativo de palavras desses dois séculos, ii) no fato de os textos do século 

XIX pertencerem exclusivamente ao domínio ficcional e iii) na prevalência dos textos escritos 

por brasileiros no século XIX. 

Os corpora diacrônicos se referem à modalidade escrita, compreendendo os seguintes 

gêneros textuais: biografias, cantigas, cartas oficiais e pessoais, contos, crônicas, peças de teatro, 

romances, textos críticos, textos notariais. Estamos considerando textos escritos mesmo aqueles 

em que se encontram falas de personagens ou aqueles que por suas próprias características 

traduzem uma escrita mais informal.  

Optamos pela inclusão de textos notariais por representarem grande parte dos dados 

históricos registrados em corpora e por entendermos que tais textos traduzem o uso da língua em 

determinado período de tempo. Tal opção reside no fato de que nos dados sincrônicos esse 

gênero textual não foi identificado no corpus. Nossa decisão em manter os textos notariais, como 

mencionamos anteriormente, visa a demonstrar o uso da combinação verbo e locativo quer no 

predicado quer na marcação do discurso.  

Sabemos, entretanto, que a sociedade da época não registrava tão frequentemente outros 

gêneros, principalmente no início da consolidação da língua portuguesa. A tradição, naquela 

época, era oral, basicamente. Os textos que não são notariais aparecem em nosso corpus, de 

forma geral, como cantigas até o século XIII, textos religiosos e crônicas históricas até o século 

XVII, cartas até o século XVIII e peças de teatro a partir do século XVI. Dessa forma, 

entendemos que não podemos desprezá-los das análises da trajetória de mudança e decidimos 

manter todos os gêneros textuais.  

Os dados sincrônicos estão distribuídos em dois corpora distintos compreendendo os 

séculos XIX e XX. O primeiro refere-se à modalidade oral, compreendendo entrevistas e 

entrevistas-inquéritos. O segundo se refere à modalidade escrita, compreendendo os seguintes 

gêneros textuais: artigo de opinião, blog, contos, crônicas, notícias, peças de teatro, reportagem, 

romance.  

Temos a ressaltar que foram utilizados textos escritos pertencentes a diversos gêneros 

discursivos, uma vez que nosso olhar recai, com maior atenção, nas sequências tipológicas. De 
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acordo com a perspectiva que adotamos na LFCU, as sequências constituem nível de pressão 

contextual mais pontual e estrito para a convencionalização dos marcadores. Os gêneros textuais, 

por sua vez, ao serem compostos por uma combinação de sequências, mesmo que privilegiando 

algumas delas, motivam o recrutamento das combinações em um nível mais amplo e lato, por 

isso não nos ateremos a uma correspondência rigorosa.  

Considerando que a pesquisa histórica envolvida nesta tese é baseada em corpora 

eletrônicos e diante da dificuldade de encontrar registros que capturem as mudanças aqui 

pesquisadas, um tema que é importante considerar é a orientação quantitativa da pesquisa, uma 

vez que “é particularmente problemática no trabalho histórico onde o registro textual é 

frequentemente mínimo” (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013: 5). Em nossa pesquisa, 

assumimos o postulado de Traugott e Trousdale (2013) de que “A frequência necessária para o 

entrincheiramento [de itens em uma microconstrução]
55

 é gradual e relativa, não categorial ou 

universal (Clarck and Trousdale, 2009:8). Nós associamos “frequência suficiente” com 

replicação e convencionalização no registro textual”.  

Ainda com relação ao tema dos dados na pesquisa histórica, ressaltamos as observações 

pertinentes que Traugott e Trousdale (2013: 40-42) fazem sobre o fator evidência em linguística 

histórica, considerada como uma disciplina empírica: 

 

Os dados para o estudo da variação e mudança são, em grande parte, indiretos, uma vez 

que são a representação da linguagem em documentos escritos. Isto pode fornecer 

apenas "dicas sobre o que causa variação e mudança, dicas sobre o mecanismo que 

desempenham um papel na mudança, dicas sobre o que falantes fazem" (Fisher, 2004: 
730-31). Além disso, os registros textuais que sobrevivem dos períodos anteriores, em 

muitos casos, só sobrevivem por acidente, ou podem ser difíceis de interpretar. Usamos 

um amplo espectro de textos, com atenção para as mudanças estruturais ao invés de 

questões de fala versus escrita, registro coloquial ou formal, salvo quando estas parecem 

ser particularmente relevantes.  Embora corpora digitais sejam projetados para ser 

representantes de certas variedades de uma língua, e fornecer recursos ricos e profundos, 

no entanto, eles são selecionados. Como apontado em Rissanen (2012: 213), mesmo os 

melhores corpora, portanto, representam apenas fatia da realidade linguística. 

 

Reafirmamos aqui o que mencionamos no capítulo de fundamentação teórica acerca dos 

recursos metodológicos das pesquisas na LFCU. Uma abordagem que tem como objetivo o 

exame dos contextos não linguísticos, como os relativos ao tipo de interação, gênero, registro e 

mesmo ideologia para a investigação dos micropassos da mudança, precisa relativizar controles 

                                                
55 Apartes nossos. 
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enrijecidos que levariam ao descarte de material que poderia apontar caminhos mais marginais. 

Por isso, essa abordagem vai, cada vez mais, afastando-se dos recursos metodológicos da 

sociolinguística, em termos de coleta, tratamento e análise de dados. 

Nesse sentido, as análises apresentadas nesta tese não se definem como quantitativas ou 

qualitativas por dois motivos. O primeiro é de ordem prática, uma vez que se relaciona a um fato 

comum para aqueles que realizam análises diacrônicas: nem sempre é possível encontrar um 

número suficiente de determinadas construções que possa suster estatisticamente uma análise. O 

segundo refere-se à confluência da perspectiva quantitativa e qualitativa nas análises linguísticas 

que são baseadas em dados. 

Com relação ao segundo, apoiamo-nos em Schiffrin (1987: 66) para quem os termos 

quantitativo e qualitativo “representam uma dicotomia de alguma forma artificial”.  A autora 

(1987: 66-67) explica que toda análise quantitativa envolve algum tipo de análise qualitativa, 

antes e depois da contagem, uma vez que é necessário tanto descrever previamente as categorias 

nas quais os dados serão enquadrados, quanto elaborar generalizações analíticas a partir de 

tendências que os números revelam.   

Nesse sentido, Schiffrin afirma ser importante que o analista considere as generalidades 

observáveis muito frequentemente, tomando essa frequência como indicativa de uma preferência 

geral dos falantes, bem como as particularidades de cada ocorrência, mesmo que única, de um 

dado padrão, uma vez que uma boa descrição de suas particularidades pode servir para novas 

ocorrências ainda a serem encontradas em outros dados. É a partir das observações da autora e 

das de Traugott e Trousdale (2013: 40-42) que se baseiam as análises desenvolvidas nesta tese.  

Julgamos importante ressaltar que, apesar de ter buscado representar o mais amplamente 

possível a língua portuguesa, compondo um corpus com grande número de palavras, estamos 

conscientes de que os corpora selecionados nos proporcionaram um recorte parcial da língua. 

Optamos por reproduzir os textos do CP cujos constructos compõem nosso corpus de pesquisa no 

Anexo 1, detalhando a tabela 3.  
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3.1.1 Corpora diacrônicos 

Frisamos que estamos operando com textos escritos na diacronia e selecionamos todos os 

textos constantes no site “corpus do português”. Tal fato decorre da indisponibilidade de dados 

efetivos de fala, o que leva a considerarmos critérios metodológicos específicos para identificar 

mudança linguística a partir de textos escritos. Entendemos que tais corpora, conforme Vitral 

(2006), por englobarem diversos gêneros textuais, podem compor ambientes semânticos bem 

diversificados (VITRAL, 2006), enriquecendo nosso corpus de análise.  

Nesse sentido, estamos nos apoiando em Schneider (2004) para quem a escrita não está 

desassociada da evolução linguística e, consequentemente, no que se refere a textos que recobrem 

séculos passados, em que não havia uma rígida normativização da escrita, o analista pode 

identificar marcas do falar de determinada comunidade em determinado tempo. Assumimos os 

três critérios que Schneider (2004) dispõe: 

 o corpus deve ser o mais próximo possível da fala, revelando, inclusive, registro de 

usos diferentes; 

 o corpus deve ser amplo o suficiente para possibilitar o levantamento da frequência de 

uso; 

 o corpus deve ser representativo da comunidade linguística de forma geral, de forma 

que se tenha acesso aos mais diferentes discursos. 

Salientamos que, ao cobrir o intervalo de tempo que vai do século XIII ao XVIII, 

colhemos textos do PE e do PB. Apesar de entendermos que a oficialização da língua portuguesa 

no Brasil teve como marco o diretório do Marquês de Pombal de 1758, o qual proibia a Língua 

Geral e obrigava o ensino do Português (ILARI e BASSO, 2006), consideramos textos 

efetivamente brasileiros aqueles produzidos a partir do século XIX.  

Essa opção se fundamenta na representatividade da produção brasileira, como podemos 

observar na tabela 02, página 122. Ressaltamos que o foco de estudos desenvolvido nesta tese é o 

PB, sendo a pesquisa de dados do PE uma tarefa inerente ao exame do comportamento das 

microconstruções desde tempos mais antigos até os usos genuinamente brasileiros. Depois de 

concluída tal etapa, é nosso foco empreender análises comparativas entre as duas normas. 
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3.1.2 Corpora sincrônicos 

Conforme mencionado em seção anterior, os dados sincrônicos se constituíram de textos 

da modalidade escrita e oral. Frisamos que nossa intenção não é contrapor as duas modalidades, 

pensamos em averiguar possíveis distinções que pudessem indicar motivações particulares para 

os usos. Nossa intenção é obter um número considerável de ocorrências das microconstruções 

para que possamos, com maior propriedade, analisar o fenômeno de mudança linguística em 

curso. Acreditamos que as microconstruções são muito recrutadas devido à produtividade e à 

versatilidade para articular pontos de vista do autor e atuar na interação, na medida em que 

chamam a atenção do interlocutor.   

Apoiando-nos em Vitral (2006), procuramos reunir diferentes textos que proporcionassem 

ambientes semânticos diversos. Com isso, procuramos obter maior representatividade da língua, 

por entendermos que tal posição é essencial para os estudos de mudança linguística, 

principalmente, no que se refere a construções de contexto específico, conforme preceitua 

Traugott (2003a).  

Os dados escritos provêm de textos de ficção (basicamente contos, crônicas e romances) e 

notícias. Os dados de fala advêm basicamente de entrevistas e entrevistas-inquérito. Os textos que 

compõem o CP se referem a entrevistas colhidas do Jornal Portal da Cidade de Poços de Caldas, 

Jornal do Commercio, Jornal Gazeta do Povo, Jornal O Estado, Jornal A Tarde e entrevistas 

etiquetadas como Entrevista WEB que correspondem a inúmeros textos coletados na Internet, 

além das entrevistas do projeto NURC.  

 

3.1.3 Mecanismos de busca utilizados 

 As estratégias de coleta dos dados adotadas foram condicionadas tanto pelo século 

pesquisado quanto pela configuração de cada combinação verbo e locativo. O projeto “corpus do 

português” é disponibilizado integralmente na web e viabiliza a utilização de ferramentas de 

busca avançadas uma vez que os textos são totalmente etiquetados.  

A ferramenta de busca disponibilizada no site do CP é capaz de pesquisar a base de dados 

levantada pelo projeto, que tem como parte integrante do acervo outras bases disponíveis na rede. 

Muitos dados que estão contidos nesse projeto fazem parte de outros corpora como, por exemplo, 

o do Corpus Informatizado do Português Medieval (CIPM) e do Projeto de Estudo da Norma 

Linguística Urbana Culta no Brasil (NURC) dos estados de São Paulo e Recife. Esses fatos não 
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inviabilizam a utilização do CP, muito pelo contrário, diante da excelência das ferramentas de 

busca que disponibiliza, é muito mais interessante utilizá-lo nesta pesquisa em razão do número 

relativamente alto de microconstruções pesquisado. A própria constituição do CP, com a inclusão 

de dados de outros corpora eletrônicos como os mencionados, aumenta o leque de textos e, 

consequentemente, o número de palavras total, ampliando a possibilidade de identificar os nossos 

objetos de pesquisa e, dessa forma, prescindindo da busca a sites deste tipo. 

A etiquetagem dos dados dos corpora torna a ferramenta de busca muito mais eficiente do 

que as dos sistemas de text-matching, que caracterizam ferramentas como o Google ou as 

ferramentas disponibilizadas pelos programas de edição de texto.  Essa etiquetagem permite que 

se defina um padrão sintático ou mesmo a própria expressão em um determinado intervalo de 

tempo ou de acordo com o domínio discursivo que se deseja. Além disso, autoriza que se 

busquem variações ortográficas de um dado item. Essa possibilidade reduz extremamente o 

tempo que se é necessário empreender nas análises diacrônicas e é algo não disponível a outros 

corpora.  

Tal diferencial permitiu uma busca eficiente pelas ocorrências das configurações que 

testamos nos dados diacrônicos, assim como das variações ortográficas dos locativos, tais como 

ahi, ahy, ai, ay, hi, hy, i, í, y, para aí; aki, aqi, para aqui e lah, ala, alá, la para lá. Utilizamos 

como sintaxe básica a marcação [v] para qualquer forma verbal e adicionamos cada uma das 

grafias dos locativos para buscar quaisquer variações das 11 combinações estudadas. A partir dos 

resultados analisamos as ocorrências cujas formas verbais atuam nas microconstruções. 

Nesse tipo de busca foram considerados quaisquer tipos de textos disponíveis para cada 

século. As ocorrências encontradas por esse método foram levadas em conta na proposta de 

análise de uma hierarquia construcional e as consideramos corpus para a análise do percurso 

histórico, que representamos nos quadros acima e no anexo1 desta pesquisa. 

Apesar de o corpus englobar ocorrências dos séculos XIII ao XX, constatamos que a 

multifuncionalidade e a polissemia das construções não são oriundas de usos novos. A 

microconstrução que estamos considerando como exemplar das demais instanciações da VLocMD 

foi encontrada já no século XVI.  

Em outras situações, encontramos constructos como os de vá lá,  exemplificados em (32) 

e (33), que podem ser representativos de uma construção maior. Assim como podemos verificar 
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nos exemplos (34) e (35), captados no site Google, nos quais vamos lá, nitidamente, continua seu 

processo de mudança pós-construcionalização com uma CC na propriedade morfofonológica  

 

 (32) Pois até nisso o renitente posou de bicho imprestável. Não se botou a desatar um triste nó - que anda 

com a pá virada! Mas até aí qualquer uma dona Senhora releva. Vá lá que seja! Neste mundão descosturado, a verter 

a cada dia o que não presta, não se pode contar apenas com favoráveis respostas, venturosas condições. Cabe de tudo.  

 Romance, As Meninas do Belo Monte de Júlio José Chiavenato, sequência injuntiva, século XX 

 

 (33) Ninguém podia crer naquilo. Parecia pesadelo. Só sendo coisa do tinhoso.. - Se o S. João deposto 

apenas protegesse os partidários do senador Antonio Lemos, vá lá que seja, comentava o imediato do Carapanatuba, 

que era o navio presente; mas não, o santo não olhava p' ra cara do sujeito.  

   Romance, Os Igaraunas, de Raimundo Morais, sequência injuntiva, século XX 

 

 (34) Vamu lá gente!! O q vcs acham de a africa sediar a copa? A africa, pais pobre com mts dificuldades 
sociais e conflitos internos. Mas com uma população esperançosa e cheia de vontade de crescer!!... E aee o q vcs 

acham?  

Site google, disponível em: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100514170619AAOhrAc, 

acessado em 18/07/2010 

 

(35) Ok, é mais um filme "de guerra". Ok, é com o Homem-Aranha. Ok, é sobre o triângulo amoroso mais 

clichê ever (e, vamlá, meio cômico inclusive, levando em consideração que os dois atores namoraram a loirinha 

preferida Kirsten Dunst), mas, poxa, eu ADOOORO filmes assim: dramas clichês, com cenas legais e tensas, com 

uma história de amor com personagens bonitos, e blablabla.  

Site google, disponível em:  http://cafecommeleleite.blogspot.com/2010_03_01_archive.html, acessado em 

18/07/2010 

 

Pelos exemplos destacados até aqui, podemos vislumbrar que a multifuncionalidade e a 

polissemia das construções perpassam por distintas sincronias, permanecendo no português 

contemporâneo. Vá lá e vamos lá, ao lado das demais combinações verbo e locativo encontradas no 

corpus, ocorrem em constructos ao nível do predicado e ao nível dos marcadores discursivos. Este 

último funciona pragmaticamente, o que constituiu um novo par foma-sentido, portanto uma 

construcionalização.  

 

3.2. Procedimentos de análise  

 Nesta seção, tratamos dos procedimentos de análise dos dados do corpus, definindo: i) 

quais foram os fatores de análise que desenhamos para cada propriedade da construção, ii) como 

sistematizamos os marcadores nos níveis de esquematicidade e iii) quais foram os fatores de 

análise que desenvolvemos para identificar as características de cada contexto. 

 

3.2.1 Modelo de construção: base de análise 

 Tencionamos, ao adotar o modelo construcional de Croft (2001) como suporte teórico-

metodológico desta tese, não somente dar conta dos padrões de uso convencionalizados em 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100514170619AAOhrAc
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contextos específicos, uma vez que podemos considerar construções como fonte e resultado de 

gramaticalização (TRAUGOTT, 2008a)
56

, como também apresentar maior rigor metodológico, 

tendo em vista que identificamos fatores de análise que permitem descrever os micropassos das 

mudanças ocorridas em cada propriedade do modelo construcional adotado. Esse procedimento, 

por sua vez, nos permite analisar tantos as CCs como as Cxzns realizadas. 

 Consideramos que o modelo croftiano, representado na figura 1, página 56, proporciona 

análise mais apurada da mudança em curso, na medida em que nele podemos identificar as 

alterações em seis dimensões. A posição de Traugott (2008a: 221)
57

, com a qual concordamos, é 

a de que esse modelo atende particularmente aos propósitos do processo de mudança linguística, 

porque atua de forma multidimensional como as mudanças ocorrem.  

 O entendimento de construção como unidade básica ou primitiva da representação 

sintática e a definição de categorias em termos das construções que nelas ocorrem (CROFT e 

CRUSE, 2004: 284-285) selecionam um ângulo de análise em que se privilegia o todo, e a partir 

dele, as partes.  

 Essa perspectiva gramatical leva em conta a visão não atomista do fenômeno da 

linguagem, permitindo que se compreendam alguns padrões de uso que não seriam considerados 

numa abordagem tradicional. Por essa razão, além de vantajoso
58

, torna-se importante adotar a 

abordagem construcional nas análises que empreendemos, tendo em vista nosso objeto de estudo. 

 Pautados em Croft (2001), elaboramos o quadro 10, que visa a apresentar os fatores de 

análise considerados em cada propriedade da forma e do sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Traugott (2008a: 220-221), ao se referir à gramaticalização de um item em determinado contexto, afirma que 

“Such contexts have often been called “constructions” in the literature on grammaticalization, and have been seen as 

the source as well as the outcome of grammaticalization, e.g., Givón (1979), Bybee, Perkins e Pagliuca (1994), 

Heine (2003), Hopper e Traugott (2003 [1993]), Traugott (2003), and Himmelmann (2004).”. 
57  This model has been built to account in part for cross-linguistic typological variation, and in part for 

grammaticalization. It therefore seems especially well suited for developing a more articulated approach to the 

correlations between grammaticalization and constructions than has been developed to date. 
58 No capítulo de fundamentação teórica discutimos três das seis vantagens apresentadas por Goldberg (1995) para 

que se adote uma abordagem construcional. 
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Quadro 10: Fatores de análise construcional, desenvolvidos a partir do modelo de Croft (2001) 

PROPRIEDADES FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

Sintática 1) Expansão sintática (Himmelmann, 2004): liberdade de posição; dependência de 

referência temporal; argumento externo sujeito; propriedades sintáticas do verbo e do 

locativo; marcação de pausa por sinal de pontuação; inserção de elemento (inclusive de 

negação) entre o verbo e o locativo. 

Morfológica 1)Cristalização da estrutura (pessoa do discurso, configuração modo-temporal); 2) 

possibilidade de variação do locativo; 3)Contrações.  

Fonológica 1)Redução de material fônico; 2) Possibilidade de formar grupo de força. 

S
E

N
T

ID
O

 

Semântica 

Pragmática 

1)Princípio de Hopper (1991): persistência, especialização; 

2)Motivações: ativação espalhada, inferência sugerida, pensamento analógico, parsing, 

(inter)subjetivação, Mecanismos: neoanálise, analogização;  

3)Relação frame espacial;  
4)Expansão host-class (renovação de categorias já existentes: marcadores discursivos) e 

Expansão semântico-pragmática (nível de integração locativo-formas verbais aliado à 

situação de uso)  (Himmelmann, 2004);  

5)Mudança funcional vinculada a contextos específicos (Traugott, 2008). 

Discursivo-

funcional 

Predicação Transitiva circunstancial ou Relacional circunstancial, dentro da sintaxe da 

norma padrão, vinculada ao sentido proposicional do discurso. 

OU 

Marcação do discurso: unidades linguísticas, com alto grau de integração, asseguradoras 

da fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao 

nível interpessoal; Apresentam traços prosódicos particulares (entoação e ritmo) e 

configuração morfossintática invariável; Não desempenham função sintática na frase, nem 

contribuem para o sentido proposicional do discurso; Têm função relevante na produção 
dos atos pragmático-discursivos/enunciados, tais como Indicar: estrutura da 

interação/informação, planificação discursiva, sentido argumentativo, conexões entre 

enunciados, blocos de informação; Introduzir novos temas; Manter e orientar o contato do 

falante-autor com o interlocutor-leitor. 

 

  Com base na análise de cada fator, buscamos identificar CCs ocorridas em cada 

dimensão das microconstruções bem como Cxzns, a fim de detectar padrões de uso distintos 

vinculados a contextos específicos.  Embora tenhamos distribuído os fatores de análise através 

das propriedades das duas dimensões da construção, ressalvamos que muitas delas atuam 

conjuntamente ou uma de forma mais relevante do que a outra em cada microconstrução. 

 Entendemos que, apesar de cada propriedade possuir particularidades que distinguem 

umas das outras, em cada dimensão há inter-relacionamento e influência recíproca. Assim, no 

que se refere ao sentido, a análise das propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-

funcionais nas microconstruções, quando necessário, é realizada conjuntamente.  

 Em uma perspectiva de análise baseada no uso, o contexto orienta a configuração do 

significado e, por isso, a semântica das construções envolve necessariamente associação com sua 
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pragmática. As propriedades discursivo-funcionais, por seu turno, orientam a constituição do 

frame, vinculando-se, desse modo, à dimensão semântico-pragmática. 

 Nesse sentido, optamos por incluir mecanismos de mudança e expansões contextuais 

como parâmetros da propriedade semântica e pragmática por entendermos que são ligados mais 

pontualmente ao uso relacionado aos contextos específicos em que se desenvolvem.  No que se 

refere aos parâmetros da semântica, entendemos que os princípios de Hopper (1991) se 

estabelecem, a priori, a partir de alterações de significado motivadas pela criatividade do falante. 

Nesta tese, analisamos mais detidamente o princípio de persistência. 

 Os fatores de análise delineados para cada propriedade têm por objetivo identificar os 

atributos que as caracterizam. Sabemos, contudo, que outras variáveis poderiam ser arroladas. 

Porém, para nosso objetivo, selecionamos aquelas que tornam a análise mais profícua. Buscamos 

indicadores de mudanças funcionais e os agrupamos de maneira mais didática, a fim de 

demonstrar, mais claramente, como baseamos nossas análises. Nesse sentido, a partir desse 

quadro de fatores de análise básicos, desenvolvemos fatores específicos para cada uma das 

microconstruções, expondo-as no capítulo de análises, nas respectivas seções. 

 

3.2.2 Sistematização das microconstruções nos níveis de esquematicidade 

 De acordo com o que defendemos nesta tese, as instanciações do esquema construcional 

VLocMD se distribuem através dos níveis de esquematicidade estabelecidos por Traugott (2008a), 

conforme quadro 11. A sistematização realizada tem por objetivo demonstrar a atuação das 

instanciações da hierarquia construcional da VLocMD como marcadores discursivos, que 

desempenham funções distintas, dependendo da configuração do pareamento de sentido e forma. 

 Temos ciência de que outras microconstruções poderiam ter sido arroladas na rede da 

VLocMD devido à produtividade do esquema para articulação da opinião, argumentação, 

posicionamento ou qualquer intervenção do falante, ou seja, para marcar o discurso. Porém, 

consideramos que as 11 que pesquisamos podem demonstrar a tipologia que está se 

desenvolvendo. Por ocasião da qualificação, foi nos orientado que reduzíssemos o número de 

combinações que a princípio eram 23. Acreditamos que esta redução, neste momento, 

proporcionou-nos aprofundar as análises do comportamento entre os nós type da rede da VLocMD. 

Na continuidade de nossos estudos, nosso projeto é analisar outros marcadores que podem ser 

anexados à tipologia aqui estudada. 
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 Nesse sentido, temos números de ocorrências distintos para cada um dos marcadores da 

VLocMD. A frequência é um dado importante em análises funcionais baseadas no uso, embora 

concordemos com Traugott e Trousdale (2013:5) quando afirmam que “Nós associamos 

“frequência suficiente” com replicação e convencionalização no registro textual”.  

Tencionamos demonstrar que as microconstruções cuja frequência é menor ensejam usos 

mais recentes ou que se especializaram em expressões idiomáticas ou, ainda, os usos que podem 

estar em obsolescência. Por outro lado, aquelas cuja frequência é alta representam usos mais 

antigos ou mais convencionalizados, assumindo a preferência dos usuários da língua. Ou, ainda, 

as sequências tipológicas e os gêneros discursivos mais frequentes em nossas práticas 

comunicativas, que expressam a realidade sociocultural de uma comunidade linguística, podem 

favorecer o uso mais alto de uma ou outra microconstrução. Nesse sentido, uma microconstrução 

pode exercer mais de uma função e atuar em mais de um contexto. Ressaltamos todas essas 

características em nossas análises. 

Consideramos que a configuração de cada combinação também motiva usos mais 

frequentes, uma vez que algumas formas verbais que as constituem são mais recrutadas para 

diversos usos linguísticos, inclusive já tradicionalmente adotadas em marcadores discursivos tais 

como olhar e ver.  

Quadro 11: Distribuição da macroconstrução VlocMD em níveis de esquematicidade 

Nível de 
esquematicidade  

TIPO DE CONSTRUÇÃO 

MACRO VLocMD 

MESO59 Elementos Verbais 

Locativos Perceptivos  

VmovimentoLoc 

marcador deslocador-opinativo  

V relcircLoc 

marcador localizador-

opinativo  

VprocLoc  

 marcador suspensivo-opinativo  

V percepLoc marcador 

repreensivo-opinativo  

MICRO vá lá, vamos lá [vamlá, 

vanlá], vem cá  

está aí [taí]  espera aí [peraí], 

espera lá  [pera lá]  

escuta aqui,  

olha aí [olhaí], olha 
aqui, 

olha lá,  

vê lá  

 

  

                                                
59  As siglas referem-se, respectivamente, às seguintes mesoconstruções:  VmovimentoLocativo 

VrelacionalcircunstancialLocativo,  VprocessoLocativo,  VpercepçãoLocativo. 
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A taxonomia elaborada a partir dos níveis de esquematicidade espelha a hierarquia 

construcional VLocMD, também definida como rede de marcadores discursivos VLocMD. Na 

verdade, as nomenclaturas distintas da taxonomia que estamos pesquisando comportam pontos de 

vista distintos sobre o mesmo objeto.  

O nível micro apresenta os 11 marcadores pesquisados e, nesse nível, as construções são 

complexas, substantivas e procedurais, e sobre elas recai nosso foco de análise. O nível de 

mesoconstruções apresenta configuração morfossintática delimitada pelo tipo verbal pareando 

macrofunções, agrupando microconstruções que definem particularidades de acordo com o 

pareamento específico. Essa característica é própria desse nível, conforme observamos na 

taxonomia de Traugott (2008a). O nível macro é bem mais esquemático e funciona como um 

guarda-chuva que abarca as microconstruções agrupadas em mesos, sendo de um lado alimentado 

por novas micros, o que o torna mais produtivo e, de outro, motivando a incorporação de outras, 

o que o torna mais esquemático. 

A macrofunção de cada meso refere-se a sua atuação no discurso. Como, nesse nível, 

estamos lidando com funções mais amplas, a nomenclatura de cada uma das quatro visa a 

permitir a identificação de padrões de uso menos restritos. As diferenças de usos de cada uma das 

micros foram ressaltadas a cada descrição realizada nas análises. Assim, no capítulo de análise 

apresentamos a nomenclatura de cada um dos marcadores, ao discutirmos as descrições dos usos 

em seus contextos.  

Como analisamos a tipologia da construção VLocMD, levantamos todas as ocorrências das 

11 microconstruções em nosso banco de dados. Consideramos vem cá o ponto de partida para a 

formação da hierarquia construcional e a escolha dessa microconstrução obedeceu a três critérios 

básicos:  

1) Configuração mais básica: i) a forma verbal vem indica deslocamento de um lugar para 

o outro, em um movimento de aproximação, sendo, portanto, natural que atue junto a pronomes 

adverbais locativos.  A combinação articula o centro dêitico do verbo, que se desloca de um 

ponto distante do faltante para um ponto próximo deste, associando ao de cá, que sinaliza o ponto 

de chegada do deslocamento; ii) configuração modo-pessoal: o modo imperativo e a 2ª. pessoa do 

discurso são característicos de usos intersubjetivos e iii) o sentido de chamamento de vem aliado 

ao de proximidade de cá, que, na verdade, é o sentido básico dos marcadores: chamar a atenção 

do interlocutor para o que será dito na sequência. Esses fatores podem ter estimulado ou gerado 
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incompatibilidade de forma e sentido no contexto, que, por sua vez, motivou o parsing e, 

consequentemente, resultou a neoanálise da combinação vem cá como MD. 

2) Produtividade da forma verbal: vem é muito recrutada no uso linguístico. 

Consideramos que o verbo “vir” representa o protótipo dos verbos de movimento que indiquem 

aproximação, funcionando como “coringa” da língua, o que motivaria a opção de escolhê-lo. A 

segunda pessoa do discurso oferece a interatividade necessária para as trocas intersubjetivas.  

3) Frequência do marcador vem cá: a combinação vem cá surgiu pela primeira vez no 

século XVI, já atuando como marcador discursivo.  

Entendemos que os dois primeiros critérios concorrem para a criação do novo marcador 

discursivo e para que houvesse, por consenso social, a convencionalização do exemplar, 

constituindo, assim, a construção marcadora discursiva VLocMD. Em nossas análises, discutimos 

mais apropriadamente tal postulado. 

 

3.2.3 Fatores de análise dos micropassos da mudança: tipos de contextos  

A0 longo das análises verificamos os tipos de contextos que marcaram os micropassos das 

mudanças linguísticas aqui estudadas.  A análise dos contextos é de fundamental importância 

para que possamos capturar tais micropassos e verificarmos as motivações e os mecanismos que 

os subjazem. Dessa forma, a partir das características atribuídas por Diewald (2002, 2006), 

conforme quadro 12, desenvolvemos fatores de análise que pudessem capturar as trajetórias de 

mudança e a formação da hierarquia construcional da VLocMD, descritas no quadro 13.  

Quadro 12- Tipologia dos contextos envolvidos na mudança linguística, segundo Diewald (2002) 

Tipologia dos contextos envolvidos na mudança linguística 

ESTÁGIO 0 Uso normal Contexto Fonte
60

 

ESTÁGIO 1 Implicaturas conversacionais, opacidade semântico-pragmática Contexto Atípico 

ESTÁGIO 2 Sentido fonte se perde, nova distribuição morfossintática, opacidade estrutural, 

opacidade semântico-pragmática 

Contexto Crítico 

ESTÁGIO 3 Favorecem uma leitura em detrimento de outra, significado de origem não está 

mais implicado/associado, o significado alvo está aberto a maior manipulação: 

livre de restrições contextuais que deram origem a ele. Dependendo da 

microconstrução pode ser uma fase de curta, média ou longa duração.  

Contexto de 

isolamento (ou 

específico61) 

 

 

 

                                                
60  Optamos pelo adjetivo “fonte” para caracterizar o contexto de onde os marcadores discursivos da VLoc se 

originam. Consideramos que, para expressar esse objetivo, o termo “fonte” já está consagrado na literatura do FL.  
61 O termo “específico” tem sido usado por nós em publicações, a exemplo do que o faz Traugott (2003). 
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Quadro 13 – Fatores de análise para cada tipo de contexto: nível geral 

 Parâmetros dos tipos de contextos 

Fonte Atípico Crítico Isolado 

F
A

T
O

R
E

S
 D

E
 A

N
Á

L
IS

E
 

  

Estrutura: 

Predicado transitivo 

circunstancial ou 

relacional circunstancial. 

Verbo de deslocamento, 

processo, relacional 

circunstancial, percepção. 

Configuração 

morfossintática da forma 
verbal dependente da 

referência temporal do 

predicado. Locativo CCi 

do verbo. 

Estrutura: Predicado. 

Sujeito pode ser 

inferido do cotexto62 ou 

vir antes ou depois do 

verbo ou estar oculto 

ou, ainda, ser atípico, 

(genérico, abstrato). A 

combinação está 

localizada dentro da 
estrutura oracional . 

Locativo pode estar 

acompanhado de 

elemento circunstancial 

que o complemente ou 

fazer referência 

endofórica. 

 

Estrutura: Predicado. 

A combinação verbo e 

locativo apresenta-se 

mais frouxa 

sintaticamente, ora 

com pausa marcada 

por vírgula, ora ao 

lado de elemento de 

conexão. O sujeito 
pode funcionar como 

vocativo, ou ser 

inferido do contexto 

ou posposto, pode ser 

ou não ser , 

inanimado, não 

volitivo. 

Estruturas de predicado e 

marcador isoladas, sendo a 

última constituída apenas 

da combinação verbo e 

locativo. Pausas marcadas 

por sinal de pontuação. 

Marcador discursivo pode 

atuar em qualquer posição 

ou ser removido da 
sentença.  

Semântica: falante 

ordena, pede que o 

interlocutor se desloque 

espacialmente para onde 
se localiza; frame de 

movimento. Falante 

ordena, pede que o 

interlocutor se mova 

espacialmente para 

perceber auditivamente, 

visualmente, 

identificando algo ou 

alguém; frame  

percepção visual /auditiva 

no espaço. Falante 

informa/constata 
localização de 

algo/alguém; frame de 

localização  

Semântica: frame 

situacional ou de 

localização ou 

deslocamento físico 
concreto ou virtual ou 

textual; locativo mais 

abstrato ambiguidade 

entre referência 

espacial e textual 

Semântica: provoca 

adesão do 

interlocutor. 

Localização não é 
espacial, mas pode 

conter elemento 

espacial: físico-virtual 

ou textual; frame 

situacional/intencional

; Inferência fórica de 

observação, exame, 

constatação, 

vagacidade, 

positividade, 

descomprometimento 

Semântica: convoca 

atenção do interlocutor, 

com fins de advertir, 

consentir, constatar, 
exortar, indagar, 

interromper, intimidar, 

prevenir, provocar, 

recomendar, temporizar 

uma situação / opinião. 

Frame não espacial 

Pragmática: interações 

entre falante e 

interlocutor, mesmo que 

em narrativas ou falas 

reportadas. Contexto de 

deslocamento 

/localização/percepção 

espacial. Sequência 

argumentativa, descritiva, 
expositiva, injuntiva, 

narrativa. 

Pragmática: interações 

entre falante e 

interlocutor, mesmo 

que em narrativas ou 

falas reportadas.  

Contextos menos 

espaciais, localização 

virtual. Sequência 

injuntiva/argumentativ
a 

Pragmática: interações 

entre falante e 

interlocutor, mesmo 

que em falas 

reportadas; 

circunstâncias de 

exortação, / 

localização 

situacional, / 
observação / exame 

e/ou imposição.  

Pragmática: interações 

injuntivas entre falante 

que se encontra em 

posição superior igual ou 

inferior ao interlocutor; o 

deslocamento está 

relacionado à mudança de 

ponto de observação, de 

exame, de 
mudança/afastamento de 

posição/intenção anterior; 

                                                
62 De acordo com Traugott (no prelo b), o cotexto se refere ao conjunto de cláusulas que antecede e sucede os 

objetos em análise. Segundo a autora, numa perspectiva centrada no uso, a metodologia qualitativa ganha relevância, 

e, por tabela, as interpretações e análises que levam em conta as relações associativas envolvidas na interação. 
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Sequência 

injuntiva/argumentativ

a 

a localização está 

relacionada à 

identificação/destaque de 

argumentos ou 

subordinada à / 

temporização / 

interrupção. Sequência 

injuntiva/argumentativa 

 

Como podemos observar, foi possível, com base nos quatro grupos de parâmetros 

contextuais elaborados por Diewald (2002, 2006), relacionar tais usos com a sequência textual 

articulada. Assim, em contextos fontes, os constructos tendem a ocorrer tanto em trechos 

expositivos, argumentativos quanto injuntivos, mas também em narrativos ou descritivos. Ao 

iniciar a migração semântico-pragmática para a classe dos marcadores, as microconstruções 

passam a ocorrer mais regularmente em sequências injuntivas e argumentativas com teor 

exortativo, sendo que as primeiras prevalecem. Tal tendência destaca os fatores (inter)subjetivos 

nos usos atípicos e críticos, respectivamente, consolidando o status da VLocMD no contexto 

isolado, o último da trajetória.   

Conforme mencionamos para os fatores de análise das propriedades das construções, 

também para os contextos tais fatores têm por objetivo identificar os atributos que os 

caracterizam. Dessa forma, julgamos que diferentes fatores poderiam ser enumerados. Mais uma 

vez, tencionamos eleger aqueles que viabilizam uma análise aprimorada da mudança linguística e, 

nesse sentido, organizamos de maneira mais didática, podendo, portanto, agrupá-los nas análises. 

Ressaltamos que, a partir do quadro mais geral, definimos fatores específicos para analisar os 

contextos em que cada uma das microconstruções se desenvolveram e as apresentamos no 

decorrer do capítulo de análises, nas respectivas seções. 
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4.  A hierarquia construcional
63

 da construção VLocMD  

A construção VLocMD é muito produtiva nas trocas interativas em várias situações de uso. 

Como marcadores discursivos, as instanciações atuam em uma categoria pragmática consolidada 

na comunicação, contribuindo para a construção textual interativa em tempo real ou não, sendo 

predominante em textos falados ou em textos escritos intersubjetivos.  

Optamos por organizar nossas análises a partir dos contextos fonte, atípico, crítico e 

isolado, para delinearmos os micropassos da trajetória de mudança da combinação verbo e 

locativo que, iniciada na VTranCircLocPTC, culminou na VLocMD. Na próxima seção, visto que 

exibimos as ocorrências de nosso corpus por tipo de contexto, arrolamos todas as 11 

combinações que resultaram em marcadores. Como defendemos que vem cá é o exemplar da 

categoria dos marcadores da VLocMD, de acordo com os três critérios básicos dispostos no 

capítulo de metodologia, optamos por apresentá-lo sempre no início das subseções. A fim de 

melhor demonstrar como os constructos se distribuem por contexto
64

, em nosso corpus, 

apresentamos a tabela 04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Estamos considerando hierarquia construcional, nos termos de Trousdale (2008a), por tratarmos a VLocMD em 

níveis de esquematicidade. Tal hierarquia é entendida como categoria, a partir do conceito de tipologia, ou rede 

construcional, a partir da abordagem construcional da gramática. Dessa forma, a VlocMD é uma i) hierarquia 

construcional de marcadores discursivos, ii) categoria de marcadores discursivos e iii) rede construcional de 

marcadores discursivos.  
64 Os totais de constructos reunidos sob as siglas FO, AT, CR, IS representam o número de ocorrências de cada uma 

das microconstruções em contextos fontes, atípicos, críticos e isolados. 
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Tabela 04 –Constructos no CP distribuídos por tipo de contexto 

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13

14

15

16

17

18

19 1 1 20.990 10 10 387.502 6 6 158.961

20 1 1 1 3 6 169.755 3 2 24 29 394.522

1 2 1 3 13 0 2 24 0 0 0 6

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13

14

15

16 14 14 320.695 1 1 53.408

17 2 2 88.018 3 3 85.127

18 1 1 2 25.048

19 133 14 10 6 163 3.418.996 1 1 17.054 2 2 76.623

20 64 61 32 19 176 1.835.632 4 1 4 9 141.795 2 1 7 10 268.644

214 75 43 25 5 1 4 6 1 0 9

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13

14

15 3 3 397.705

16 2 2 211.006 2 2 65.767

17 1 1 16.965 2 2 5.241

18 1 1 35.593

19 5 1 16 22 707.479 22 1 1 51 75 1.940.630 56 8 3 86 153 2.672.337

20 6 2 6 14 307.314 12 1 5 20 38 857.895 27 1 2 26 56 798.779

11 4 0 22 37 2 6 71 90 9 5 112

Cont Pala Cont Pala Cont Pala

13 2 2 75.184 2 2 75.184

14 0 0

15 4 4 283.258 7 7 680.963

16 15 2 1 5 23 709.161 34 2 1 5 42 1.360.037

17 2 1 3 130.178 9 1 1 11 325.529

18 1 1 6.044 2 1 1 4 66.685

19 4 24 19 47 1.266.621 155 6 14 175 2.955.772 386 49 20 200 655 13.622.965

20 3 11 4 18 436.689 44 1 6 51 1.052.990 166 79 43 119 407 6.264.015

7 35 0 24 222 3 7 26

S
É

C
U

L
O

TOT

S
É

C
U

L
O

TOT

FO AT CR AT

37 116 216

66 258

CONSTRUCTO

FO AT CR IS
TOTAL

258

CR IS FO

116 3.045.124 216 3.939.829

FO AT CR IS

IS FO

vem cá

37

TOTAL
CONSTRUCTO

66 1.709.354 5.206.543 606 131 65 1.128

16

vê lá

CONSTRUCTO
TOTAL

CONSTRUCTO
TOTAL

CONSTRUCTO
TOTAL

olha aqui

10 158.849 16 483.802

7 39 6

357 10

AT

FO AT CR IS

39 782.024

TOTAL
CONSTRUCTO

olha aíestá aí

6 158.961

357 5.688.389

CR ISCR IS FO

TOTAL
CONSTRUCTO

TOTAL
CONSTRUCTO

FO AT CR IS

FO ATIS

escuta aqui espera aí espera lá

TOTAL

FO AT CR IS

CONSTRUCTO

S
É

C
U

L
O

TOT

olha lá vá lá

TOT 7 190.745

CONSTRUCTO
TOTAL

CONSTRUCTO

S
É

C
U

L
O

vamos lá

AT CR IS

1.031.758

TOTAL

FO AT CR

22.395.378326

TOTAIS

CONSTRUCTO

FO AT CR IS
TOTAL
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Como podemos observar na tabela 04, além de vem cá, constructos com a combinação 

está aí surgem em contexto fonte a partir do século XVI, em contexto atípico no século XVII e 

em contexto crítico no século XVIII. Os constructos com vá lá e vamos lá também aparecem em 

contexto fonte no corpus diacrônico, contudo somente nos séculos XIX e XX começam a migrar 

para outros contextos. Consideramos que as formas verbais de base locativa por articular 

referência de lugar no espaço, independente de como essa referência se estabeleça, são 

naturalmente mais produtivas na combinação verbo e locativo e, por essa razão, são as mais 

producentes em contexto fonte.  

No total dos constructos dos séculos XIX em relação ao XX, escuta aqui, espera aí, está 

aí, olha aí, olha aqui aparecem em número superior no segundo. Já as combinações espera lá, 

olha lá, vá lá, vamos lá, vê lá e vem cá se apresentam em número superior no primeiro. 

Consideramos que a variação dos números está de acordo com a função que cada combinação 

vinculada ao tipo de contexto exerce, quais sejam: fonte (fazendo parte de um predicado), atípico 

(primeiro estágio da mudança), crítico (segundo estágio da mudança) e isolado (fazendo parte da 

classe dos marcadores discursivos) e, por conseguinte, vinculada à sequência tipológica, em nível 

estrito, e ao gênero discursivo, em nível lato.  

Outra questão importante é o domínio discursivo dos textos do século XIX, trata-se do 

domínio literário ou ficcional com um total de 7.321.890 palavras para os brasileiros e 2.686.732 

para os portugueses, totalizando 10.008.622. Os marcadores discursivos da VLocMD são 

elementos procedurais que atuam no âmbito da pragmática, tais elementos são bastante 

recrutados em trocas interativas intersubjetivas e, desse modo, são muito produtivos em textos 

desse domínio em que se apresentam diálogos entre os personagens. Já no século XX, a base de 

dados do CP se constitui de textos do domínio ficcional e também dos domínios jornalístico, oral 

e acadêmico. O número de palavras se distribui em 3.028.646, 3.346.988, 1.078.586 e 2.816.802, 

respectivamente, totalizando 10.271.022 palavras.  

Estamos convencidos de que a mudança nas relações sociais e culturais aumentou a 

produção e circulação de textos em outros domínios e, é claro, tal fato repercute em corpus 

eletrônico disponibilizado on-line. Dessa forma, consideramos que retratar tal realidade faz parte 

das pesquisas que têm por objetivo estudar a língua em uso e, diante desse fato, como afirmamos 

no capítulo de metodologia, não desprezamos quaisquer ocorrências do CP uma vez que nossa 
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pesquisa tem, principalmente, cunho qualitativo com levantamento quantitativo, conforme 

preceituam Traugott e Trousdale (2013: 5).   

Como estamos tratando de uma família de construções, é natural que, dependendo do 

corpus montado, tenhamos flutuações quantitativas. A escolha do CP pautou-se principalmente, 

no grande número de palavras, conforme expomos na tabela 2, página 122, o que representa, sem 

dúvida alguma, uma variedade bem produtiva de textos.  Entendemos que tal flutuação não 

impede que verifiquemos o fenômeno de mudança em andamento. Temos plena convicção de que 

o falante, em busca pela expressividade de sua subjetividade utiliza, de acordo com sua intenção, 

mais ou menos marcadores da família VLocMD nos ambientes intersubjetivos. Além disso, 

pautamo-nos em Traugott e Trousdale (2013) quando postulam que, no ciclo de vida das 

construções em uma rede, o movimento de aumento, obsolescência e reconfiguração é natural e 

esperado.  

Os autores (2013: 62) consideram que esse ciclo se constitui da entrada de uma nova 

construção “nas margens dentro de um esquema, a permanência nas margens e a obsolescência 

(...).” Ao tratar da continuidade desse movimento, os autores (2013: 65) informam que “quando 

um esquema já existe, seus membros e, na verdade, o próprio esquema, está potencialmente 

sujeito ao declínio e à perda (...)” , portanto podem sofrer reconfigurações dos links.  No decorrer 

das seções de análise, fazemos as observações que tornam evidentes tais relações.   

Outro ponto a ser destacado com relação à entrada de novas construções é o caso da 

microconstrução vê lá, que surge como marcador discursivo no século XVIII. Tal fato sugere que 

a mudança linguística se processou por meio da analogização. Discutimos mais detalhadamente 

nossa interpretação nas análises dos contextos de mudança desse marcador. As combinações em 

seus respectivos constructos estão arroladas nas subseções dos tipos de contextos, conforme se 

apresentam no corpus. 

Dividimos este capítulo em duas seções, a primeira (4.1) trata da descrição da trajetória de 

predicado a marcador pela qual as combinações verbo e locativo transitam. A trajetória parte do 

século XIII, demonstrando as mudanças construcionais e a construcionalização, com seus 

respectivos processos, vinculadas aos distintos ambientes contextuais. Na segunda (4.2), a partir 

da macrofunção de cada um dos quatro mesoníveis, descrevemos tanto as funções específicas dos 

11 marcadores discursivos como a importância dos itens de cada uma das combinações para a 
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constituição do elo de correspondência simbólica; finalizamos com a análise das correlações 

entre as microconstrução de cada grupo de mesos.  

 

4.1. De predicado a marcador: micropassos da mudança linguística  

Fundamentados por Bybee (2010), consideramos que, do variado conjunto de 

microconstruções integrantes da categoria VLocMD, apresentadas no quadro 11, página 136, há 

algumas mais exemplares ou prototípicas. Observamos que o constructo formado por verbo de 

movimento, vir, articulador de frame espacial, foi o primeiro a ser recrutado para a nova função. 

Consideramos que a motivação é a mais básica possível, já que tal verbo seleciona circunstancial 

de lugar. Além disso, na interação, o deslocamento espacial geralmente é ponto de partida para o 

textual e, na sequência, para o intersubjetivo.  

Defendemos que os processos de neoanálise e analogização, como formulados por 

Traugott (no prelo a) e Traugott e Trousdale (2013), bem como relações contextuais intra e 

extralinguísticas, são responsáveis pelos novos usos. Assumimos, ainda, que a macroconstrução 

VLocMD deve ser concebida, de acordo com Bybee (2010), como instância categorial, 

caracterizada por gradiência e prototipicalidade. Assim entendida, VLocMD é instanciada por 

microconstruções mais e menos exemplares, no sentido de que há padrões de uso que são 

considerados, por critérios de frequência ou com base em parâmetros cognitivos ou por consenso 

social, como modelares em relação aos demais membros da categoria.  

Defendemos que vem cá é um desses exemplares, um dos padrões mais representativos e 

prototípicos de instanciação da VLocMD, uma vez que tem base original locativa, integrada por 

verbo de deslocamento (vem) e seu complemento circunstancial (cá).  Como o movimento de 

aproximação designado por vem é o mesmo que o falante precisa para que a atenção do 

interlocutor se volte para ele, consideramos que é esta a forma verbal que melhor traduz sua 

intenção. O locativo cá, por sua vez, ao indicar um ponto aproximado do falante, convoca e 

direciona a atenção do interlocutor para o que será disposto na sequência. A partir desses fatores 

e, conforme os três critérios estabelecidos por nós, já mencionados anteriormente, estabelecemos 

que o marcador vem cá é o exemplar da classe macroconstrucional VLocMD. 

Numa perspectiva histórica, na captura de trajetórias de gramaticalização da VLocMD, 

hipotetizamos que a direcionalidade pode ser flagrada justamente na rota do uso exemplar, 

daquele mais básico e que prototipicamente representa a categoria, como vem cá. Quanto aos 
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membros marginais, como os constructos formados por verbos perceptivos, como escuta aqui, se 

considerados como produto de relações analógicas, na base da reduplicação de um modelo já 

formulado e fixado na língua, em grande parte, podem não registrar a trajetória unidirecional 

clássica da gramaticalização, uma vez que passam diretamente de uma classe a outra, sem a 

ocorrência de clines rumo à nova categoria. Por tal razão, nos coadunamos com o conceito de 

direcionalidade, mais afeto ao tratamento construcional.  

O pressuposto, segundo o qual nem toda mudança categorial por gramaticalização pode 

ser detectada historicamente pela mera falta de pequenos passos rumo à mudança, além de lançar 

novo olhar e redimensionar o processo de analogização nesse contexto, tem implicação de ordem 

teórico-metodológica na pesquisa funcionalista centrada no uso. Nesse sentido, rotas de mudança, 

consideradas etapas previstas na trajetória de mudança linguística, devem ser detectadas com 

base na fixação dos continua de exemplares categoriais, dos membros que mais prototipicamente 

representam a categoria, e não em todo o conjunto de membros da categoria.  

Como mudança é mudança em uso (CROFT, 2000), alterações pontuais observadas em 

contextos particulares se traduzem em sucessivos micropassos que podem levar a 

convencionalizações. Para capturar esses passos, analisamos processos como analogização, 

neoanálise que envolvem, por sua vez, inúmeras etapas com (inter)subjetivação, ativação 

espalhada, inferência sugerida, princípio do melhor encaixe, priming, parsing, pensamento 

analógico, que podem fomentar tais alterações. 

Nesse sentido, como visto no capítulo de fundamentação teórica, o contexto de uso torna-

se extremamente importante, na captura de nuances de sentido que possam levar a leituras 

distintas. Dessa forma, utilizamos a classificação de Diewald (2006; 2002) para identificar, nos 

contextos, como as referidas trajetórias vão se constituindo. A fim de estabelecer critérios 

metodológicos para nossa pesquisa, inspirados na classificação da autora, e com base na análise 

dos nossos dados, fixamos fatores para identificar as derivações de sentido e forma, de acordo 

com os tipos de contexto. Tais fatores estão expostos no quadro 13, página 139, em nível geral e, 

a partir das subseções a seguir, descrevemos como cada um deles se desdobra para cada 

microconstrução. 
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4.1.1 Contextos Fontes 

Na formação do pareamento forma-sentido da VLocMD, os itens verbo e locativo são de 

extrema importância para a análise dos constructos. Na perspectiva construcional, o pareamento 

articula um único sentido convencionalizado em um contexto de uso específico, porém há 

vestígios do significado original. Para demonstrar a mudança linguística que defendemos, 

expomos, primeiramente, a trajetória do constructo vem cá, que, segundo nossa pesquisa, é um 

dos exemplares que serve de modelo para outras instanciações da VLocMD. No corpus, seu 

surgimento foi registrado no século XIII, na VTranCircLocPTC e, no século XVI, na VLocMD, 

nessa trajetória, a combinação verbo e locativo passou por uma crescente desvinculação do 

predicado verbal rumo ao marcador discursivo.  

A forma verbal de base locativa, vem, indica certo ponto do espaço a partir de um 

movimento de aproximação. Já o locativo assinala o nível de proximidade dessa localização, 

partindo do falante que é o centro referencial dêitico da interação. Assumimos ser esta inferência 

semântico-pragmática uma das principais motivações para o recrutamento dos itens em uma 

determinada forma morfossintática e fonológica. Nesse sentido, hipotetizamos que o verbo foi 

recrutado tanto por seu significado como por sua configuração modo-temporal, uma vez que a 2ª 

pessoa do singular do modo imperativo se adequa aos usos intersubjetivos da interação injuntiva. 

Do mesmo modo, o locativo cá, ao lado de vem, também serve a propósitos determinados, seja 

pelo traço de sentido do locativo, seja pela referência textual que faz.  

A pesquisa dos contextos de uso de vem cá aponta distinções, que permitem defender a 

escalaridade e o gradiente de sentido e forma envolvidos. Os fragmentos (36) e (37), a seguir, são 

as primeiras ocorrências encontradas no CP em que figuram a combinação vem cá, já no século 

XIII, no contexto fonte: 

 

(36) (...) Fazem semelhança de o séérem e nõ o sam. e os que ham as lingoas agudas ë mal dizer. e os que 

ham senpre võotade de mal fazer. E tu porque gravemëte pecaste sofrerás estas penas. E desapareceo-lhe entõ o 

angeo. E os dyaboos tomarõ a alma e derõ com ella ante a besta que a comesseL. E a besta engoly-a logo e sofreo 

aly muitas penas L. E desi a cabo de pouco aquella besta deitou-a de ssy ë fundo do lago. E ella assy padecendo 

grandes dolores veo o angeo . e disse-lhe . Vem aca amíga que jamais nom sofrerás desta pena. E tírou-a entõ 

dantre as outras que hy jaziam e disse-lhe. penssa de me seguir. E entom começou de andar avante per muy piores 

logares que ante avia andado. E indo per hûa carreira muy estreyta que decendya pera fundo como se fossem de hûu 

mõte muy alto. e semelhava que se deitavom per elle a fundo. E quanto mais per elle descendiã quanto mais pouco 

viã per hu aviã de tornar.  
Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense, de fr. Hilário de Lourinhã, seq. Injuntiva, Século 13 

 



149 

 

Como podemos observar em (36), numa sequência de base narrativa, o trecho injuntivo 

Vem aca amíga que jamais nom sofrerás desta pena constitui um pedido/convite do anjo para 

que a pecadora o siga e seja retirada do fundo do lago. Trata-se de um contexto fonte, em que o 

falante pede ao interlocutor que se desloque espacialmente do lugar em que se encontra para 

próximo de onde está o locutor. Esse sentido básico do verbo vir pede um complemento 

circunstancial que indique proximidade. Dessa forma, o locativo cá, designador deste local, foi 

recrutado. A cena que se apresenta é o resgate feito pelo anjo. O frame instaurado por esse 

personagem ancora leitura de ajuda, auxílio, caridade, salvação. Tal configuração, reforçada pela 

injunção sob a forma de pedido, atenua o caráter impositivo mais básico do chamamento. Nesse 

constructo, vem aca tem tipicamente sentido de convite a deslocamento espacial. Os trechos 

penssa de me seguir e começou de andar avante confirmam que o anjo continuou instruindo a 

pecadora a se deslocar próximo a ele.  

Estruturalmente, o verbo vir, no imperativo, e a posposição do substantivo amiga e da 

oração explicativa que jamais nom sofrerás desta pena, concorrem para a instauração do frame 

espacial e do uso de vem aca como típico predicado verbal do português. Em termos semântico-

pragmáticos, o deslocamento e a injunção veiculada pela sequência tipológica injuntiva, aliados 

às interações assimétricas que exprimem a condição de maior experiência do personagem anjo 

em relação a sua interlocutora, a pecadora, ratifica a função de predicado de vem aca.  

Assim como no fragmento (36), a ocorrência de (37) descreve uma sequência de base 

narrativa, o trecho injuntivo Vem acá, meu fillo constitui um pedido do pai para que seu filho o 

siga. 

(37) E cavalgou logo sen demorança e foi a seu fillo con esperança, e viu-o estar u fazian dança a gente da 
vila, qu' esteve muda, Santa Maria senpr' os seus ajuda... Que non disse nada quand' o chamava: « ven acá, meu 

fillo», e poi-lo deitava depos si na besti' e que o levava per meya a vila, de todos viuda. Santa Maria sempr' os seus 

ajuda... 

Cantigas de Santa Maria 1, sequência injuntiva, século XIII 

 

Trata-se de um contexto fonte, em que o autor narra o feito de um pai que vai procurar seu 

filho. Ao encontrá-lo, o pai pede que o filho se desloque do lugar onde se encontra (junto à dança 

da gente da vila) para próximo de si. Tanto o verbo como o locativo encontram-se em seu sentido 

pleno, o frame instaurado pela atividade narrada trata da movimentação ocorrida na vila enquanto 

o pai resgata seu filho. Também nesse constructo, vem aca tem tipicamente sentido de convite a 
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deslocamento espacial. Os trechos poi-lo deitava depos si na besti e o levava per meya a vila 

confirmam que a libertação foi consumada.  

Estruturalmente, o verbo vir encontra-se no imperativo, na 2ª pessoa do singular, o sujeito 

meu fillo está posposto ao verbo, como é típico das orações cujo verbo atua nesse modo. O 

locativo cá completa o sentido do verbo transitivo, indicando um lugar aproximado do pai. Em 

termos semântico-pragmáticos, a situação retrata claramente o deslocamento do filho em direção 

ao pai e a injunção de pedido está em conformidade com a cena comunicativa. A sequência 

tipológica de base narrativa fundeia o trecho injuntivo que se instaura pelo pedido do pai que se 

encontra em condição de maior saber e experiência em relação ao filho. Todos esses fatores 

retratam a função de predicado de vem acá.  

No século XIV não encontramos ocorrências de vem cá no CP. Como mencionamos no 

capítulo de metodologia, entendemos, como Traugott e Trousdale (2013: 5), que o registro escrito 

é frequentemente mínimo no trabalho histórico, portanto o fato de não encontrarmos ocorrências 

nesse século não invalida a pesquisa ora empreendida, uma vez que vinculamos produtividade e, 

portanto, “‘frequência suficiente’ com replicação e convencionalização no registro textual”.  

Na sequência, apresentamos uma das quatro ocorrências do século XV em que vem cá se 

apresenta em contextos fontes.  

(38) E depois sairom todos tres de aquela çella e hiam falamdo por o comvemto e sobre huum lugar de hum 
fraire, que emtam dizia as matiinas em no coro com os outros fraires, spreverom estas palavras: Vem aca, fraire. E 

emtam o dito frey Joham pregumtoulhes por que aviam aly sprevidas aquellas palavras mais que em outro lugar. 

Crônica histórica, Título Crónica da Ordem dos Frades Menores, seq. Injuntiva, século XV 

 

Neste século, novamente estamos diante de textos de base narrativa em que vem cá se 

apresenta em uma sequência injuntiva. O gênero crônica histórica favorece essas sequências 

tipológicas e, como veículo narrativo de fatos históricos ou ficcionais, retrata a maneira de falar 

de determinada época, comunidade, cultura. Portanto, apresenta o registro da língua portuguesa.  

O fragmento apresenta frame espacial em que alguém pede ou ordena que seu interlocutor 

se desloque de onde se encontra para o local em que o falante indica. Todos os trechos 

apresentam elementos que ancoram a cena de movimento no espaço. Em (38) um grupo de freis 

pede que o frei Joham se desloque de onde está para as proximidades da cela da qual eles saíram. 

Os elementos “aquela çella”, “falamdo por o comvento”, “huum lugar de hum freire”,  “aly”, 

“outro lugar” permitem que enquadremos a cena nesse frame.  
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Nesse constructo, a combinação vem cá integra a estrutura argumental do predicado 

transitivo circunstancial do qual faz parte o próprio circunstancial como complemento (ou 

argumento interno) e o sujeito como argumento externo, traduzindo a estrutura típica de 

predicado. O verbo e o locativo, portanto, apresentam-se em seu sentido lexical, pleno com um 

grau maior de composicionalidade e analisabilidade, além de nenhuma esquematicidade já que a 

há, nesses usos, fronteiras nítidas de sentido entre os itens lexicais. 

No século XVI, a combinação vem cá figura em outros contextos além do fonte. Nesse 

século, como no XVII e XVIII, a maioria das ocorrências se apresentam em contextos fontes. 

Para o XVI são quinze ocorrências, para o XVII são duas, para o XVIII nenhuma ocorrência foi 

registrada. Ressaltamos que o número reduzido nos séculos XVII e XVIII pode estar relacionado 

à perda de material que salientamos no capítulo de metodologia. Selecionamos, então, uma 

ocorrência tanto do século XVI como do século XVII.   

(39) PET. -- Todo estremeci ouvindo aquele nome; de la deve de vir; assi com ele na boca a quero chamar. 

Sargenta! Sargenta! SAR. -- Ui!!aquele é nosso amo! Se me ouviria?, mas ele não ouve ja muito bem. PET. -- Vem 

ca, Sargenta, chega-te mais a mim que te quero preguntar donde vens. SAR. -- E logo te o coração disse donde? PET. 

Que maravilha! 

Teatro, Estrangeiros de Sá de Miranda, sequência injuntiva, pedido, século XVI 

 

 

(40) A outra couza que não poderemos remediar he a queixa dos estrangeiros; porque cada hum delle vem 

ca tendo-nos por ignorantes, e entendendo que os avemos de adorar como a redemptores; e o peor he que ainda que o 

façamos, e lhes demos quanto temos, nunca se contentão, e nos não podemos mais. 
Cartas de Marquês de Sande, sequência expositiva, século XVII 

 

Em todas as ocorrências observamos que a combinação vem cá é parte do predicado 

transitivo circunstancial, sendo o verbo de movimento vir o núcleo da oração e o CCi locativo cá 

seu argumento interno. Com relação à configuração morfossintática da combinação: há 

dependência modo-temporal do predicado, ou seja, não há cristalização dessa estrutura uma vez 

que os itens são plenos, lexicais, em contraponto ao sentido abstrato, gramatical. Assim, pode 

existir uma pausa entre os itens, típica de indicação de fronteira de sentido. A posição do sujeito é 

típica desse tipo de predicado, podendo vir antes ou depois do verbo, expressar-se por meio de 

um vocativo ou mesmo ser inferido do cotexto. O locativo cá atua em função prototípica, 

indicando um lugar próximo ao falante, mas sem precisão. Nesse sentido, em todas as ocorrências 

analisadas anteriormente, o trecho em que se encontra a combinação vem cá poderia estar 

configurado de maneira diversa sem que o sentido fosse prejudicado.  
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Na dimensão do sentido, por sua vez, a semântica da combinação é típica da função 

discursiva de predicado transitivo circunstancial em um frame de deslocamento, em que os itens 

mantêm sua individualidade lexical com integridade de sentido. Na sequência injuntiva (39), o 

falante ordena, pede que o interlocutor se desloque espacialmente para onde se localiza. Nesses 

casos, a forma verbal vem encontra-se na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo. Já na 

expositiva (40), o falante expõe os fatos relacionados ao deslocamento espacial de outrem. Vem, 

nesses casos, apresenta-se na 3ª. pessoa do singular do presente do indicativo. Trata-se de 

interações entre falante-autor e interlocutor-leitor ora ligadas à exposição de ideias, ora a 

prescrições.  

No corpus sincrônico, vem cá aparece em 155 ocorrências no século XIX e em 44 no 

século XX. Na sequência, reproduzimos um fragmento de cada século para exemplificarmos 

como, os mesmos fatores dos séculos anteriores, organizam-se no corpus sincrônico. 

Consideramos que no caso de vem cá, por se tratar de uma combinação que se fixa em contextos 

intersubjetivos veiculando algum tipo de chamamento, é mais bem empregado em textos do 

domínio ficcional, uma vez que existem muito mais interações diretas em diálogos. 

(41) - Vais sair? - Vou. - Por que não te demoras um pouco? Faze-me um bocado de companhia.. - Não, 

filha, preciso sair. Adeus. - Escuta: foste sempre ao baile? - Fui. - Divertiste-te muito? - Sim. - Namoraste? - Adeus. -

 Vem cá. Ele se aproximou dela com má vontade. 

Romance, O Coruja de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

. 

(42) (...) há pouco tempo ele estava na praia - lá em Boa Viagem com duas - agora eu passei não vi porque 
eu sou distraído demais - lá eu passo ele me chama "S. vem cá” eu digo "que é” -” como vai você S. eu quero 

apresentar aqui a esposa - não coisa" - é - aí eu digo "como vai? 

Entrevista-inquérito do projeto NURC, Linguagem Falada: Recife: 266, sequência injuntiva, século XX 

 

Nas duas ocorrências, observamos um chamamento para um movimento de aproximação 

solicitado pelo falante e executado pelo interlocutor i) diretamente em (41), retratado pela 

sequência injuntiva, tendo em vista que se compõem de um pedido, através de um diálogo e ii) 

indiretamente em (42), representado pela sequência expositiva, considerando que se trata da 

apresentação dos fatos ocorridos entre o entrevistado e seu interlocutor em que o primeiro, no 

momento da menção de vem cá, traz para o presente.  Tais contextos por se tratarem de 

constructos cuja combinação vem cá atua numa estrutura argumental requerem variação do verbo 

em consonância com a interação.  
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Com relação aos fatores de análise da combinação no predicado, como estamos diante de 

uma estrutura argumental, os itens vem e cá são utilizados em seu sentido lexical, pleno 

indicando o deslocamento de algo ou alguém para um local próximo ao falante. Não há qualquer 

evidência de um sentido outro que pudesse descaracterizar a pragmática básica da situação: um 

chamamento para um movimento de aproximação. Conforme vimos nos demais séculos, os 

fatores estão totalmente vinculados à expressão dessa situação e a função discursiva da 

combinação coaduna com sua pragmática bem como sua morfossintaxe.  

O verbo e o locativo, dessa forma, apresentam-se em seu sentido lexical, pleno com um 

grau maior de composicionalidade e analisabilidade. Com relação aos fatores esquematicidade e 

produtividade, o predicado transitivo circunstancial encaixa-se na definição de esquema de 

Traugott e Trousdale (2013), portanto dispõe de outras combinações para indicar o movimento de 

aproximação de algo/alguém em determinado ponto no espaço. Nesse sentido, outras 

composições podem ser formadas para atuar nessa função. 

Tanto vir como ir, esperar e estar são verbos de base locativa, uma vez que os contextos 

fontes das combinações vem cá, vá lá, vamos lá, está aí, espera aí e espera lá partem, de um lado, 

em nível estrito, de predicados verbais cuja referência de lugar é sinalizada de acordo com o 

significado do verbo. De outro lado, em nível amplo, tais predicados se inserem em frames 

espaciais seja indicando um movimento no espaço seja assinalando uma localização em que se 

encontra ou se espera no espaço. Dessa forma, consideramos ser natural que ocorram junto a 

locativos, uma vez que, de um modo ou de outro, designam referência a um lugar no espaço 

físico.  Nesse sentido, optamos por apresentar tais contextos das combinações referidas na ordem 

disposta anteriormente. Após este bloco, apresentamos as demais combinações em que os tipos 

verbais indicam percepção. 

No CP, a combinação vá lá surge em contexto fonte, no século XVI, em duas ocorrências, 

e, no século XVIII, em uma. No corpus sincrônico, identificamos a combinação vá lá em 22 

ocorrências no século XIX e em 12 no século XX. Em (43), reproduzimos a do século XVI, 

conforme estabelecido no quadro 08, página 123.  

 

(43) E per cõseguinte tera açuda como sëpre teue së outra ënouaçam së ëbargo de se nã se declarar na 

Justificaçã do foral E quanto ha cascalheira abaixo della mãdamos ao Corregedor da comarca que va la a custa das 

partes E o que achar per ãtigas testemunhas Juramëtadas së sospeita isso faça escreuer na fym deste foral 

Textos notariais, Forais manuelinos, autor Notarios, sequência injuntiva, século XVI  
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Estamos diante de contexto fonte cujo predicado transitivo circunstancial é expresso em 

sequência injuntiva. O frame espacial indica movimento de afastamento em relação ao falante, 

que é o centro dêitico da interação. O verbo de movimento ir indica o deslocamento de um lugar 

para outro, afastando-se e encontra-se flexionado na 3ª pessoa do singular do imperativo 

afirmativo, agregando sentido de ordem ou determinação. Em (43), a 3ª pessoa é o Corregedor da 

comarca. Além da flexão verbal se adequar temporalmente à interação, esse tipo de contexto 

refere-se a elementos do mundo concreto, com sujeitos animados, e aponta para lugares físico-

concretos: em (43) lá se refere a terra onde o corregedor da comarca foi ordenado a ir.  

Tanto no corpus diacrônico como no sincrônico, o verbo ir encontra-se, na maioria dos 

contextos, no imperativo. A partir do frame espacial, o pronome locativo lá aponta um lugar 

físico-concreto que se encontra distante do falante e do interlocutor, no espaço de granulidade 

vasta (Batoréo, 2000). O pronome adverbial locativo funciona como dêitico espacial, um CCi 

locativo que completa o sentido do verbo transitivo circunstancial ir, marcando circunstâncias 

espaciais no enunciado, referindo-se /apontando a/para determinada localização. 

A estrutura argumental do predicado apresenta um sujeito ora presente, ora inferido do 

contexto, a exemplo do que ocorre do modo imperativo. O verbo depende temporalmente da 

interação expressa pela sequência tipológica injuntiva e, portanto, como se tratam de interações 

entre falante e interlocutor, o sujeito da oração é que determina a flexão verbal.  

O contexto fonte exibe o sentido pleno dos itens lexicais, preservando a fronteira 

semântica entre os elementos. A cena comunicativa retrata, basicamente, a mesma situação: 

interações entre falante e interlocutor em que o primeiro sugere/solicita/ordena que o último se 

desloque fisicamente para algum lugar distante de ambos. A sequência é predominantemente 

injuntiva, mesmo que estruturalmente se trate do modo subjuntivo, como vimos em outras 

ocorrências do corpus. Nesse último caso, a relação hipotética está relacionada ao 

desejo/solicitação expresso na cena comunicativa.  

Com relação aos fatores de análise da combinação atuantes no predicado verbal, 

consideramos que se trata de uma estrutura argumental prototípica de predicado transitivo 

circunstancial cujo verbo não perde propriedades, seleciona argumento circunstancial, depende 

temporalmente da interação; sujeito vem antes do verbo, seja ele presente/oculto/recuperável do 

cotexto; locativo com função prototípica, indicando lugar distante do eixo falante-interlocutor e, 

em alguns casos, há outro circunstancial de lugar, atuando como reforço situativo-comunicativo. 



155 

 

Pode existir pausa entre o verbo e o locativo, indicando fronteira de sentido, porém não é feita 

codificação bem como pode haver inserção de elemento entre verbo e locativo ou existir 

circunstancial de negação. 

Na dimensão do sentido, destaca-se a semântica objetiva atrelada à situação comunicativa 

do mundo psico-bio-físico, há predominância expressiva de sequência injuntiva em cujas 

interações refletem a assimetria entre falante, que se considera com maior grau de conhecimento, 

experiência ou papel social, e seu interlocutor, que é levado a falar algo na sequência ou agir de 

determinada maneira. 

A combinação vamos lá surge em contextos fontes, no CP, no século XV com três 

ocorrências e nos séculos XVI e XVII com duas ocorrências em cada um deles. No século XVIII, 

não há ocorrências da combinação. No corpus sincrônico, a combinação apresenta-se com 56 

ocorrências no século XIX e 27 no século XX. Em (44), destacamos a ocorrência do século XV, 

conforme consta no quadro 08, página 123.  

(44) (...) & quer-se hir de todo pera sua terra, caa tem elle gramde esperamça naqueste filho que a-de ser 
gramde capitão, porque ho vee argulhoso comtra nos outros. E porque eu sey que se nõ há-de ter aquelle avisamemto 

na çidade que o velho tynha, quero que vamos laa hû destes dias. E que não curemos de gemte de pee, por nos não 

empachar (...) 

Crônica, Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, sequência injuntiva, século XV 

 

 

O contexto fonte da combinação vamos lá é um predicado verbal. Como verbo transitivo 

circunstancial, ir solicita um complemento locativo para compor o sentido da atividade que se 

desenrola. Estruturalmente, o contexto fonte se apresenta em uma estrutura argumental em que o 

verbo requer um argumento externo, um sujeito, e um argumento interno, o CCi locativo. O 

sujeito pode vir antes do verbo ou se encontrar oculto/recuperável do cotexto, o verbo está 

flexionado na 1ª pessoa do plural do presente do indicativo em conformidade com a cena 

comunicativa quer se apresente em uma sequência argumentativa, descritiva, expositiva, injuntiva 

ou narrativa. O frame de deslocamento no espaço comporta uma cena comunicativa em que um 

falante sugere ao interlocutor que se desloque juntamente com ele para algum outro lugar distante 

de ambos.  

Nas ocorrências do corpus, independente da sequência tipológica, temos um sujeito 

agentivo, humano que se desloca espacialmente afastando-se junto a outra(s) pessoa(s), esteja ou 

não subentendido na oração. No fragmento (44), esse padrão se repete. O CCi locativo lá ou se 

relaciona a algum(ns) elemento(s) espacial(is) localizado(s) no frame mantendo, assim, a 
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referência de lugar em foco, como em  (44), ou vem acompanhado de algum outro CCi que o 

ancore, uma vez que a referência espacial não se manifestou anteriormente no frame.  

Com relação às propriedades de forma e sentido da combinação no predicado verbal, na 

dimensão da forma, o verbo ir na 1ª pessoa do plural do presente do indicativo, mantém suas 

propriedades, selecionando i) argumento circunstancial locativo com função prototípica que 

indica lugar distante do eixo falante-interlocutor e, em alguns casos, há outro circunstancial de 

lugar, atuando como reforço situativo-comunicativo e ii) sujeito volitivo, agentivo, humano.  

Nesse sentido, pode existir pausa entre os itens, inserção de outro elemento entre eles, 

circunstancial de negação, indicando fronteira de sentido entre os elementos da combinação. Ou, 

ainda, o locativo pode variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com circunstancial 

de negação.  

Na dimensão do sentido, mantém-se o sentido original dos itens ancorados no frame de 

deslocamento espacial, atrelado à situação comunicativa: verbo lexical e pronome adverbial 

locativo, ambos com integridade de sentido, atuando em seus sentidos mais prototípicos e 

concretos/objetivos. As interações entre falante-autor e interlocutor-leitor são jungidas à cena 

comunicativa, mesmo que em narrativas ou falas reportadas: sequências tipológicas 

argumentativa, expositiva, injuntiva, narrativa. A função discursiva do predicado transitivo 

circunstancial encontra-se dentro da sintaxe da norma padrão: falante-autor 

indica/convida/ordena a alguém que se desloque espacialmente junto com ele, para que ambos se 

afastem em direção a um local impreciso e distante do falante e do interlocutor-leitor a fim de 

falar/agir algo na sequência.  

Decidimos apresentar os contextos fontes de espera aí e espera lá concomitantemente, 

uma vez que apresentam a mesma forma verbal. Desse modo, tornamos mais claro como a 

semelhança do verbo e as diferenças entre os locativos atuam na cena comunicativa, no frame, na 

estrutura argumental. Entendemos que essa apresentação dos contextos fontes contribui para 

analisar a atuação das combinações como marcadores discursivos após o processo de 

construcionalização. 

As combinações espera aí e espera lá atuam em predicados transitivos circunstanciais em 

que um verbo de processo se liga a um locativo para indicar que algo ou alguém aguarda por 

outrem em determinado lugar.  Nesse sentido, também estamos diante de um contexto fonte cujo 

verbo é de base locativa já que a atividade de esperar, expressa pelo predicado transitivo 
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circunstancial locativo, supõe que esse alguém se localize em algum lugar para aguardar. Uma 

vez que a atividade de esperar é a mesma nas duas combinações, o local onde se aguarda ancora a 

diferença entre as duas.  

Em contextos fontes, espera aí surge no CP com 10 ocorrências no século XIX e três 

ocorrências no século XX. Como não consta ocorrência alguma de espera lá nesse tipo de 

contexto, no CP, trouxemos o único exemplo captado no site Google, conforme disposto no 

capítulo de metodologia. Nossa decisão se pautou na certeza de que o contexto fonte é corrente 

no PB, apenas não figurando no site.  

 

(45) Lola (Abraçando Eusébio) - Não, Eusébio, meu querido Eusébio! Não.. Eusébio (Sem dar ouvidos a 

Lola) - Pois não sai, não sai, desgraçado! (Desvencilhando-se de Lola) Espera aí sentado, que eu vou buscá teu 
dinheiro! (Sai arrebatadamente) 

Teatro, A Capital Federal de Artur Azevedo, sequência injuntiva, século XIX  

 

(46) Margateh foi atrás do Pezão. Ao passar por mim, falei baixinho para ela: - Eu e o gordo vamos esperar 

por você lá embaixo. Ela me olhou espantada. - Como assim? Eu quero dormir! - A gente espera lá embaixo. - Não 

estou te entendendo. 

Conto, As Insanas Aventuras De Nando & Pezão de Julio Cesar Bianchi Furtado, disponível em 

http://books.google.com.br/books,  acessado em 02/12/2014, sequência expositiva 

 

Como indicamos anteriormente, as combinações espera aí e espera lá fazem parte de uma 

estrutura argumental em que atuam em um predicado transitivo circunstancial. A cena 

comunicativa retrata uma interação cujo falante informa/pede/ordena que se aguarde em 

determinado local. Nesse caso específico, esperar é um verbo de processo que, no predicado, é 

complementado por uma circunstância de lugar. Essa é a função discursiva da combinação nesse 

contexto, sendo expressa em um frame de localização. 

Em (45), Eusébio sai de perto de Lola e ela ordena que ele espere onde se encontra, a fim 

de que ela possa buscar o dinheiro dele. Nos constructos, aí representa um local mais próximo do 

interlocutor, atuando como um dêitico espacial no espaço físico-concreto.  

Já na ocorrência de espera lá, a combinação indica o processo de esperar em um ponto do 

espaço que está distante do falante e do interlocutor, operando também como um dêitico espacial 

no espaço psico-bio-social. Em (46), o falante informa à Margareth, de forma ameaçadora, que 

espera por ela lá embaixo, utilizando-se do outro CCi locativo para especificar o espaço indicado 

por lá. Apesar de o sujeito “a gente” requisitar um verbo flexionado na 3ª pessoa do singular, 

sabemos que a ideia expressa é de um sujeito composto, nesse caso por “eu e o gordo”.  
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A configuração da estrutura argumental, entretanto, é usual no PB mesmo que não 

represente a preferência da norma culta da língua. Consideramos que a oração “a gente espera lá 

embaixo” reforça o tom de intimidação que o falante pretende dar a sua declaração, já que 

Margareth é veemente em sua réplica. Dessa forma, o autor mantém a ideia e não repete o sujeito 

“eu e o gordo” escrito anteriormente.  A despeito de apresentar sintaticamente aquela pessoa do 

discurso, preferimos manter o exemplo do contexto fonte em (46), com o intuito de trazer para 

pesquisa um dado real de uso, uma vez que, como usuários da língua, sabemos que uma 

configuração como “ele espera lá” ou “ele espera lá embaixo” ou ainda “você espera lá” é 

corriqueira no PB e perfeitamente passível de codificação. 

Com relação às características do contexto fonte, em termos estruturais, semânticos e 

pragmáticos, consideramos que ambas as combinações fazem parte de uma estrutura argumental, 

dentro da sintaxe padrão, da qual fazem parte um sujeito, o verbo e seu complemento.  Nos 

exemplos de espera aí, o sujeito é recuperável do contexto como comumente se formaliza nos 

casos de verbo no modo imperativo. Em termos semântico-pragmáticos, o falante ordena (45) ao 

interlocutor que permaneça no local onde se encontra espacialmente a fim de executar alguma 

atividade na sequência. Nesse sentido, o frame de localização indica a atividade de estar à espera, 

aguardar em algum lugar até que outra coisa aconteça. Nas ocorrências as interações são 

assimétricas, uma vez que o falante se encontra em posição superior em (45), portanto são as 

sequências tipológicas injuntivas que melhor conformam tal pragmática. 

 Na ocorrência (46) de espera lá, a estrutura argumental se formaliza a partir do verbo no 

indicativo. O sujeito é agentivo, humano e volitivo e, além de seu argumento externo, a estrutura 

se compõe do verbo com seu argumento interno, o CCi lá, acompanhado de outro CCi que o 

especifica. Consideramos que essa especificação é necessária, uma vez que na cena comunicativa 

há uma intenção explícita de reforço e, antes da primeira menção de “lá embaixo”, não há outro 

elemento espacial que ancore o frame espacial. Apesar de a configuração morfossintática ser 

distinta nas duas ocorrências de espera aí, a semântica e a pragmática do contexto fonte é similar, 

apenas diferindo a localização de onde o falante informa que está esperando.  Por se constituir de 

uma sequência expositiva, é natural que o verbo se apresente no modo indicativo, embora a 

interação entre o falante e sua interlocutora seja assimétrica, já que caracteriza uma advertência. 

Com relação aos fatores de análise da combinação espera aí e espera lá em constructos de 

predicado verbal, na dimensão da forma, as seguintes características podem ser arroladas: o verbo 
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mantém suas propriedades, selecionando argumento externo e interno e está atrelado 

temporalmente à interação. Os locativos aí e lá se encontram em função prototípica, o primeiro 

indicando local preciso e próximo ao interlocutor e o segundo, local distante tanto do interlocutor 

quanto do falante e, em alguns casos, há outro circunstancial de lugar, atuando como reforço 

situativo-comunicativo. Pode existir pausa entre os itens, indicando fronteira de sentido, porém 

não é feita codificação. Nesse sentido, é possível que haja inserção de elemento entre verbo e 

locativo (circunstancial de negação ou outro elemento) ou, ainda, o locativo possa variar de 

posição com o verbo ou outro elemento, portanto não há cristalização da estrutura.  

Com relação à dimensão do sentido convencional, há manutenção do sentido original 

ligado ao frame de localização para esperar. Tal sentido está atrelado à situação comunicativa, o 

verbo lexical e pronome adverbial locativo, ambos com integridade de sentido, atuam em seus 

sentidos lexicais, plenos, de conteúdo. A função discursiva é de predicado transitivo 

circunstancial, dentro da sintaxe do PB, expressando uma atividade em processo que o 

interlocutor executa em um local próximo a ele, aí, ou em local distantes dos interlocutores, lá.  

A combinação está aí surge no corpus diacrônico, em um contexto fonte, no século XVI 

com 14 ocorrências, no XVII com duas e no XVIII com uma. No sincrônico, está aí figura em 

133 ocorrências, no século XIX e 64, no XX. Assim como vir, ir e esperar, estar é um verbo de 

base locativa, dessa forma consideramos ser natural que ocorra junto a locativos cujas 

combinações fazem, de acordo com a intenção do falante, uma referência a um lugar no espaço 

físico.   

O predicado fonte de está aí é o relacional circunstancial que indica a relação existente 

entre o sujeito e o CCi locativo, a partir de um frame espacial-localizacional. Nesse sentido, está 

aí refere-se à localização de algo ou alguém em um lugar próximo ao interlocutor. Consideramos 

que, no contexto fonte, os itens mantém sua integridade de sentido, ou seja, o conteúdo semântico 

é pleno, lexical, observando fronteira clara entre eles. Conforme disposto no quadro 08, página 

123, ilustramos o contexto fonte de está aí com o século XVI.  

 

(47) (...) parte ao leuante com casas d'apousentadoria da çidade e ao ponente com adega da hordem que 

trazia nuno vaaz e ao norte com azinhaga e ao sul com a dicta Rua // Leua de longo dez varas e oito de largo. e tem 

hûu arco no meyo e estaa hi hûu lagar com sua tulha e poço e xiij talhas e hûu pote e dous tinos e hûua fornalha. 

Textos notariais, Tombos da Ordem de Cristo, sequência descritiva, século XVI 
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Em (47), em uma sequência descritiva, o autor do tombo descreve os bens imóveis com 

todas as demarcações do local inventariado. Dessa forma, inúmeros circunstanciais de lugar 

tomam parte do texto. Quando o autor utiliza a combinação está aí faz referência a um local já 

mencionado em que há “hûu arco no meyo” e indica que neste local se encontra um lugar “com 

sua tulha e poço”, relacionando “o que = hûu lagar” com o “onde = hi”.  

 Como em (47), em todos as ocorrências do corpus temos uma situação comunicativa em 

que alguém localiza um objeto/pessoa em algum lugar em um espaço próximo ao interlocutor ou 

em um espaço de interlocução ou a algum objeto que sirva de referência espacial para o locativo. 

Tais situações são típicas desse tipo de predicado, cujos locativos funcionam como dêiticos 

espaciais exofóricos, ligados, particularmente, às informações concretas do mundo psico-físico-

social e configuradas estrutural, semântica e pragmaticamente de acordo com esse tipo contextual 

(Diewald, 2002), conforme fatores de análise dispostos nos quadros 12 e 13, páginas 138 e 139.  

Com relação aos fatores de análise da construção, como organizado no quadro 10, página 

134, na dimensão da forma, no que diz respeito às propriedades sintáticas, está aí apresenta-se 

em uma estrutura oracional, com o verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo. O 

verbo não perde propriedades, relaciona o sujeito ao argumento circunstancial, depende 

temporalmente da interação. O locativo, com função plena, indica local preciso próximo ao 

interlocutor e, em alguns casos, há outro circunstancial de lugar, atuando como reforço situativo-

comunicativo. Como os itens da combinação mantém seus sentidos lexicais, pode existir pausa 

entre eles, indicando fronteira de sentido, porém não é feita codificação, nesse sentido pode 

existir inserção de elemento entre verbo e locativo bem como existir circunstancial de negação. 

Com relação às propriedades morfológicas, não há cristalização da estrutura, 

consequentemente o locativo pode variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação. Não há contrações: os itens preservam independência. 

Fonologicamente, não há redução de material fônico e, em determinados contextos, o locativo 

pode formar grupo de força ou conjunto fonético com o sintagma posterior.  

Na dimensão do sentido, mantém-se o sentido original ligado ao frame de localização. 

Não há renovação de categorias: o sentido objetivo está atrelado à situação comunicativa com 

verbo lexical e pronome adverbial locativo, ambos com integridade de sentido, atuando em seus 

sentidos mais prototípicos e concretos/objetivos. Em alguns casos, nota-se função textual 
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endofórica do locativo ou presença de outro circunstancial de lugar, atuando como reforço da 

indicação espacial.  

Pragmaticamente, estamos diante de interações entre falante-autor e interlocutor-leitor 

objetivas, ligadas à situação comunicativa, mesmo que em narrativas ou falas reportadas: 

sequências tipológicas argumentativa, descritiva (47), expositiva e injuntiva, narrativa, portanto 

não há predominância expressiva de determinada sequência. A função discursiva é a de predicado 

relacional circunstancial, dentro da sintaxe da norma padrão.  

Neste último bloco, apresentamos o contexto fonte das combinações compostas dos 

verbos de percepção escutar, olhar e ver junto aos locativos aqui, aí e lá. Estamos considerando 

que as combinações escuta aqui, olha aqui, olha aí, olha lá e vê lá fazem parte de um predicado 

transitivo circunstancial, inserido em um frame de percepção no espaço que se estabelece quando 

algo/ alguém escuta, olha ou vê algo/alguém em um determinado ponto no espaço. 

Primeiramente, exibimos o contexto fonte de escuta aqui com a ocorrência do século XX. 

Na sequência, transcrevemos os fragmentos das demais combinações como segue: olha aí, século 

XVI; olha aqui, século XVI; olha lá, século XIX; vê lá, século XIX, conforme disposto no 

quadro 08, página 123. Como as combinações olha aqui, olha aí, olha lá são compostas da 

mesma forma verbal, decidimos apresentá-las como o fizemos com espera aí e espera lá.  

(48) Não quero mais pensar em você, hei de te arrancar de meu coração "Não desejava que me vissem de 
olhos inchados, precisava molhar o rosto; a caminho do banheiro, topei com Beto no corredor: saíra do gabinete de 

papai, um livro na mão: "Escuta aqui, princesa, fala comigo” Não lhe dei atenção, entrei no banheiro, bati a porta. 

Toma, moleque! Beto não se mancava? Esperou que eu saísse, insistiu:” Escute.. me diga, princesa, não se aborreça, 

não me leve a mal “Olhei firme para ele, dei uns passos, não queria ouvi-lo, queria ir embora. 

Crônica: Crônica duma Namorada, de Zélia Gattai, sequência injuntiva, século XX 

 

O frame que se estabelece em (48) é de percepção auditiva, que se concretiza em 

determinado ponto do espaço. Julgamos que o locativo aqui é o CCi que melhor complementa o 

sentido do verbo escutar na situação comunicativa, já que, na cena, tal atividade demanda 

aproximação estreita. A cena é pontilhada de referências de lugar dado o deslocamento dos 

interlocutores, marcados no fragmento com o sublinhado, portanto, ao pedir para a princesa 

escutar aqui, Beto também quer ela pare e ouça o que ele tem a dizer.  Consideramos ser esse o 

contexto fonte, porque a ação de escutar é ancorada pelo comentário da “princesa” ao dizer que 

“não queria ouvi-lo” bem como pelas referências de lugar que demonstram o deslocamento 

espacial do casal. 
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Como fatores estruturais, semânticos e pragmáticos desse tipo de contexto, destacamos 

que: a estrutura argumental do predicado transitivo circunstancial se caracteriza por um sujeito 

inferido do contexto, a configuração típica do predicado cujo verbo se encontra no imperativo, o 

CCi locativo complementa o sentido do verbo. A combinação expressa um pedido de Beto para 

que sua interlocutora se desloque até ele a fim de escutar o que tem a dizer, representando, então, 

uma interação assimétrica entre falante e interlocutor, explicitada pela sequência injuntiva. 

Com relação aos fatores de análise da combinação do predicado, na dimensão da forma, 

contamos com um verbo na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo, que não perde 

propriedades, seleciona argumento circunstancial, depende temporalmente da interação, pois não 

há cristalização da estrutura. O sujeito “tu” está subentendido pela pessoa verbal e o locativo 

apresenta função prototípica, como um dêitico espacial, indicando local preciso e próximo ao 

falante. Pode existir pausa entre os itens, indicando fronteira de sentido, porém não é feita 

codificação. Na dimensão do sentido, o sentido original ligado ao pedido/ordem do falante para 

que o interlocutor se desloque espacialmente até onde se localiza a fim de que escute o que será 

dito é mantido. As interações entre falante e interlocutor são objetivas, ligadas à situação 

comunicativa e a função discursiva da combinação está ligada ao predicado verbal.  

Conforme mencionamos anteriormente, exibimos as ocorrências do CP em contextos 

fontes de olha aí, olha aqui e olha lá conjuntamente. Como consideramos que os predicados 

transitivos circunstanciais têm a mesma estrutura argumental, com o verbo de percepção “olhar”, 

seu CCi locativo, como argumento interno e um sujeito, como argumento externo, é mais 

produtivo verificar de que maneira o frame espacial se estabelece, uma vez que destacamos as 

semelhanças e ressaltamos as diferenças entre eles. 

(49) Está muito boa. - - Não é patuscada, não, senhora; eles estão gritando: - - Morra o Dr. Bacamarte!! o 

tirano! dizia o moleque assustado. - - Cala a boca, tolo! Benedita, Olha aí do lado esquerdo; não parece que a costura 

está um pouco enviesada? A risca azul não segue até abaixo (...) 
Conto: O alienista, de  Machado de Assis, sequência injuntiva, século XIX 

 

Em (49), a sequência em que a combinação olha aí se encontra em um diálogo. 

Verificamos que o pedido ou o convite feito pelo falante nesses predicados aponta para um local 

próximo ao interlocutor, funcionando como um dêitico espacial. Elementos como “do lado 

esquerdo” e “abaixo” indicam, mais especificamente, o local de aí para onde o interlocutor deve 

olhar, estabelecendo uma referência que instaura um frame espacial.    
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Em todas as ocorrências de olha aqui, independente do século, observamos elementos que 

compõem um frame espacial, indicando um apontamento para um local próximo ao falante. O 

pedido, o convite, a ordem do falante é para que seu interlocutor olhe para um espaço próximo 

dele, que está ao seu alcance.  

Como analisamos em outras combinações, os elementos espaciais podem vir antes, antes e 

depois ou imediatamente depois do locativo, o que permite uma leitura ligada ao mundo concreto, 

apontando para um espaço físico onde o evento ocorre ou o objeto se localiza. Esse recurso é 

típico das cenas com dêiticos de lugar, uma vez que na interação temos outros suportes visuais 

para sustentar a referência locativa. De todo modo, os elementos indicativos de espaço instalam o 

frame espacial e sinalizam qual leitura deve ser feita.  

(50) Avistava-se, para dentro da vila, o movimento de cavaleiros que chegavam para a missa da festa, que 

ninguém perdia. No ar azul, estalava a fumacinha escura dos foguetes. (...) Vestiu-se com vagar, e pichosamente, 

com o auxílio de duas escravas e de uma vizinha. E olha lá por aqueles mundos (...). No cabelo, um coque volumoso, 

e cachos bilaterais adiante, e a risca ao meio. Chegaram as outras companheiras, para irem juntas. 
Romance: Dona Guidinha do Poço, Autor Manoel de Oliveira Paiva, sequência injuntiva, século XIX 

 

Nas ocorrências em que olha lá se encontra, observamos um pedido com menos (50) ou 

com mais veemência. Trata-se de sequências injuntivas e algumas delas se resumem, basicamente, 

ao predicado. Dessa forma, em alguns fragmentos, como (50), a sequência narrativa é 

interrompida para que a injuntiva se inicie e, na sequência, seja retomada. Consideramos que esta 

estratégia tem por objetivo direcionar a atenção do interlocutor, dando destaque à situação e 

mantendo o foco daquele no momento e no lugar em que a cena se desenrola. Para que esse 

expediente ocorra, o verbo olhar é flexionado no imperativo e a sequência é injuntiva.  

Em todas as ocorrências de olha lá, estamos diante de um frame espacial que é 

estabelecido por elementos indicadores de localização, aos quais sinalizamos nos fragmentos. 

Esses elementos permitem que identifiquemos o locativo “lá” como um dêitico espacial que 

aponta para um lugar específico, localizado em um espaço distante do falante e do interlocutor. 

Em alguns fragmentos, observamos outro CCi locativo que dá a dimensão da grande distância em 

que o olhar deve alcançar.  

Como podemos observar, o local onde o olhar deve recair e, portanto, a posição em que o 

objeto ou a pessoa em referência se encontra difere em razão do CCi locativo que complementa o 

verbo olhar.  A orientação espacial, conforme informa Batoréo (2000), é realizada a partir do 

centro dêitico, que tem o falante como ponto de orientação na cena comunicativa. Dessa forma, 



164 

 

aqui, aí e lá compõem um contínuo de localização que se inicia próximo ao falante, continua 

próximo ao interlocutor e finaliza distante de ambos.  

Além dos fatores estruturais, semânticos e pragmáticos do contexto fonte de olha aqui, 

olha aí e olha lá referidos nas análises, destacamos as seguintes: frame de percepção visual no 

espaço, estrutura argumental de predicado verbal, sujeito, na maioria das vezes, vem inferido do 

cotexto, “tu”, falante solicita por meio de uma ordem, de um pedido, de um convite que o 

interlocutor posicione o olhar em direção: i) precisa e próxima àquele em olha aqui; ii) próxima 

ao interlocutor em olha aí e iii) distante dos interlocutores em olha lá. As interações entre falante 

e interlocutor ocorrem em diálogos ou falas reportadas, com destaque para as sequências 

injuntivas.  

Com relação aos fatores de análise das combinações no predicado, destacamos mais 

algumas não mencionadas nas análises. Na dimensão da forma, a partir de uma estrutura do 

predicado transitivo circunstancial, o verbo olhar está flexionado na 2ª pessoa do singular do 

imperativo afirmativo, não perde propriedades, seleciona argumento circunstancial, depende 

temporalmente da interação; locativo com função prototípica e, em alguns casos, há outro 

circunstancial de lugar, atuando como reforço situativo-comunicativo; pode ter pausa entre os 

itens, indicando fronteira de sentido, porém não é feita codificação assim como inserção de 

elemento entre verbo e locativo e circunstancial de negação, portanto não há cristalização da 

estrutura.  

Na dimensão do sentido, o sentido de percepção visual de algum ponto específico no 

espaço é mantido, atrelado ao frame de localização. Tal sentido está relacionado à situação 

comunicativa: verbo lexical e pronome adverbial locativo, ambos com integridade de sentido, 

atuando em seus sentidos mais prototípicos e concretos/objetivos. A diferença de sentido fica a 

cargo do CCi locativo que circunscreve espaços distintos para os quais se deve olhar. No que se 

refere à pragmática, as interações entre falante-autor e interlocutor-leitor são ligadas à situação 

comunicativa, em muitos constructos do CP, sequências narrativas, descritivas são suspensas a 

fim de se estabelecer uma injunção que dê destaque à cena. É na sequência injuntiva que se insere 

a combinação. A função discursiva do predicado transitivo circunstancial está dentro da sintaxe 

canônica do português: falante-autor solicita/ordena/pede a alguém que perceba/examine 

visualmente em local específico. A diferença na função está associada ao ponto de observação 

indicado pelo locativo. 
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 O contexto fonte da última combinação pesquisada é o de vê lá e fecha o bloco dos 

verbos de percepção. Como os anteriores, também a consideramos parte da estrutura argumental 

do predicado transitivo circunstancial. Segundo a GT, o verbo ver pode ser transitivo direto, 

como em “Ele a vê” e “Ele vê que nosso amigo concluiu o trabalho”, transitivo indireto e direto, 

com em “Vê nela algo especial”, pronominal, como em “Ela se vê” e intransitivo, como em “Eu 

vejo”.  No CP, encontramos quatro ocorrências da combinação no século XIX e duas no século 

XX. 

(51) Consegui que fumasse um cigarro, depois outro, e afinal fumou-os às dúzias, sem acabar nenhum. Às 

três horas tratava do modo de fugir ao Rio de Janeiro, - não logo, mas daí a dias, no primeiro vapor. Tirei-lhe essa 

idéia da cabeça unicamente no interesse dele próprio. - Ainda se fosse útil, vá, disse-lhe eu; mas ir sem certeza de 

nada, ir dar com o nariz na porta, porque a mulher, se não gosta de ti, e te vê lá, é capaz de perceber logo o motivo 

da tua viagem, e não te recebe. - Que sabes tu? - Pode receber-te, mas não há certeza, acho eu. Crês que ela goste de 

ti? - Não digo que sim, nem que não. 

Conto, Eterno de Machado de Assis, sequência expositiva, século XIX 

 

Em (51), a referência de local expressa por lá é instaurada com o CCi “ao Rio de Janeiro” 

no início da cena. Nessa situação, a combinação vê lá é mobilizada para indicar que se “a 

mulher” vê-lo no local onde mora pode perceber o motivo de o interlocutor ter se deslocado até lá.  

Nesse caso, o CCi lá aponta para o local em que o interlocutor não deve ir de forma que a mulher 

não o veja. A estrutura argumental se configura em argumento externo – o sujeito “mulher”, os 

argumentos internos – OD “te” e CCi “lá” e o verbo transitivo “ver”.   

Com relação aos fatores de análise do contexto fonte de vê lá, além das já citadas nas 

análises dos constructos, ressaltamos as seguintes: sujeito humano vem antes ou depois do verbo, 

podendo se encontrar oculto/recuperável do cotexto. O falante ordena, pede que o interlocutor se 

mova espacialmente para ver algo a certa distância do local onde ambos se encontram 

espacialmente, frame percepção visual no espaço. Interações entre falante e interlocutor, mesmo 

que em diálogos ou falas reportadas, em que as sequências tipológicas se apresentam expositivas, 

quando o verbo é utilizado na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo e, injuntiva, quando 

o verbo se encontra na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo e a interação se constitui 

num pedido, ordem, convite. 

Para finalizar, destacamos os fatores de análise da combinação no predicado. Na 

dimensão da forma, que o verbo não perde propriedades, seleciona (também) argumento 

circunstancial, depende temporalmente da interação, o locativo se encontra em função prototípica, 

indicando lugar distante do eixo falante-interlocutor e, em alguns casos, há outro circunstancial 
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de lugar, atuando como reforço situativo-comunicativo. A estrutura pode conter pausa entre os 

itens, indicando fronteira de sentido, porém não é feita codificação, assim há a possibilidade de 

existir inserção de elemento entre verbo e locativo ou CCi de negação. 

Associadas à dimensão do sentido, a semântica se mantém ligada ao mundo físico-psico-

social ligada à situação comunicativa: verbo lexical e pronome adverbial locativo, ambos com 

integridade de sentido, atuando em seus sentidos mais prototípicos e concretos/objetivos. Nas 

interações entre falante-autor e interlocutor-leitor, as sequências são predominantemente 

expositivas e injuntivas, em alguns casos nota-se função textual endofórica do locativo, porém tal 

referência se remete a um local no mundo concreto. A função discursiva é de predicado verbal, 

dentro da sintaxe canônica em que : falante-autor solicita/ordena/pede que alguém veja algo em 

local espacialmente sem precisão e distante do falante e do interlocutor a fim de falar/executar 

algo na sequência. 

Com relação aos fatores da arquitetura de construções, destacamos que, no contexto fonte, 

o verbo e o locativo sempre se apresentam em seu sentido lexical, pleno com um grau maior de 

composicionalidade e analisabilidade. Ressaltamos que tais fatores estão em consonância com a 

definição de esquema de Traugott e Trousdale (2013) uma vez que a estrutura argumental tanto 

do predicado transitivo circunstancial para vem cá, vá lá, vamos lá, espera aí, espera lá, escuta 

aqui, olha aqui, olha aí, olha lá, vê lá como do predicado relacional circunstancial para está aí, 

dispõem de outras combinações para indicar o movimento de aproximação, afastamento, espera, 

localização, percepção de algo/alguém em determinado ponto no espaço. Nesse sentido, outras 

composições podem ser formadas para atuar nessa função.  

 Trousdale (2014: 565) afirma que a “construcionalização gramatical envolve aumento na 

esquematicidade e produtividade e diminuição na composicionalidade”. Dessa forma, espera-se 

que tais fatores, nos contextos fontes, apresentem-se de forma inversa. É o que verificamos nas 

análises dessa subseção. Consideramos que nos contextos atípicos, críticos e isolados tais fatores 

permitem que identifiquemos as mudanças em andamento, nos dois primeiros, bem como a nova 

construção, no último. 
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4.1.2 Contextos Atípicos 

Segundo Diewald (2002: 109), neste tipo de contexto, feixes de características que não 

eram relacionadas costumeiramente a um uso típico passam a atuar através de implicaturas. 

Considerado pela autora o primeiro estágio da mudança, o contexto atípico congrega novas 

possibilidades semânticas e pragmáticas que são distribuídas em cenários diferentes 

independentemente uns dos outros, ou seja, o contexto atípico abarca mais de um tipo de 

composição ou disposição, conforme verificamos em nossas análises. Assim, micro-inovações 

começam a ser identificadas, gerando ambiguidade e polissemia. Essas extensões de sentido se 

inserem em situações de uso contingencial, associadas a intenções específicas. Contamos, então, 

com mudanças no componente semântico-pragmático da construção ou, em outras palavras, 

dispomos de mudanças construcionais. 

 Conforme estabelecemos anteriormente, organizamos esta seção como a anterior, 

iniciando nossas análises com o nosso exemplar vem cá. Na sequência, incluímos as combinações 

cujos verbos são de base locativa, começando pelos de movimento, depois os de processo e 

finalizando com o relacional circunstancial, depois listamos os de percepção.  

No CP, assim como no contexto fonte, vem cá é a combinação que surge em primeiro 

lugar no contexto atípico. Consideramos que tal fato confirma nossa hipótese de que vem cá 

inicia a mudança linguística que culmina na criação da VLocMD. Em todo o corpus, contamos 

com dois fragmentos no século XVI e um no século XX, dos quais transcrevemos um fragmento 

de cada século .  

 

(52) Felício Mais que a vida e o porquê porque minha alma outrossi mata a si e mata a mi tam profunda é 

minha fé. Eco É. Felício É polo merecimento daquela por quem me fino sentes tu que nam sam dino desta pena que 
consento. Eco Sento. Felício Sento-me estar nam sei onde vejo-me só acabar por isso quero ir buscar esta voz que me 

responde. Eco Onde? Felício Onde está minha alegria que sempre foge de mi vem cá nam faças assi que em ver-te 

descansaria. Eco Iria. Felício Iria lá mas foges mais ó tristes saudades minhas nestas montanhas maninhas que 

descanso é o que me dais? Eco Ais. Felício Ais leixai partir a vida e partir-vos-eis daqui tal estou triste de mi que 

nam sei se é já partida.  

Teatro, obra completa (N-Z), Gil Vicente, sequência injuntiva, século XVI 

 

Em (52), num predicado complexo, vem cá atua como súplica de Felício para que a 

alegria venha até ele e, assim, possa descansar. O sujeito alegria, do verbo imperativo vir, reúne 

traços não prototípicos ou atípicos, uma vez que é inanimado, não volitivo ou agentivo e se 

encontra distante do verbo a que se refere. Por outro lado, em termos estruturais, o constructo 



168 

 

vem cá ainda apresenta sintaxe típica, uma vez que se coordena à oração nam faças assi e à 

oração explicativa que em ver-te descansaria.  

Com relação ao componente semântico-pragmático, observamos inferência de 

deslocamento não espacial, uma vez que o sujeito inanimado não se move fisicamente. O 

deslocamento se dá na intenção do falante, através do desejo, da súplica a seu interlocutor, a 

alegria, para que venha até ele. Em uma cena centrada na lamentação de Felício por conta da 

separação daquela por quem me fino e no isolamento em que se encontra, tendo o Eco por sua 

companhia, o sentimentalismo motiva o uso mais abstrato dos elementos do frame.  

Assim, embora ainda represente movimento, ancorado por termos como onde, buscar e lá, 

o fragmento (52) permite leitura distinta da prototípica. A própria situação de comunicação 

define o uso atípico, sugerindo inferência inovadora, uma vez que o interlocutor é o Eco, a quem 

Felício toma como testemunha da sua tristeza. A sequência injuntiva centrada na súplica/pedido 

coloca o falante em posição inferior ao interlocutor, demonstrando a assimetria entre ele e a 

alegria.  

Com relação ao mecanismo que em (52) fomenta a mudança construcional aqui analisada, 

consideramos que a leitura mais abstrata, ligada às emoções emanadas da cena comunicativa, 

derivada de domínio concreto, como o de deslocamento físico, está plenamente licenciada. Esse 

mecanismo, motivado pelas relações contextuais, é acionado para dar conta de uma nova forma 

de dizer e atender à expressividade do uso linguístico.  

Observamos, neste tipo de contexto, ambiguidade semântico-pragmática e manutenção da 

sintaxe de predicado do constructo vem cá. Tais características são para Diewald (2006) 

indicações de um tipo de contexto que pode levar à mudança linguística, uma vez que o sentido 

de aproximação física no espaço se mescla ao de convocação. A convocação sugere um 

deslocamento na intenção, porque o que o falante deseja é enfatizar aquilo que é dito na 

sequência. Assim, vem cá pode ser entendido apenas como um marcador da presença do autor, a 

fim de destacar sua intenção e não como um pedido para seu interlocutor se deslocar fisicamente.   

 

(53) Já imaginou o peso de a pasta de o Dunga em os jornais e revistas? Acho que vou abrir um jornal 

Dunga News. Dunga News urgente! O Dunga tomou um suco de laranja! Rarará! Ah, quer ver outro fato inédito que 

a imprensa em peso fotografa? O Romário batucando! Rarará! Que enédito! Macaco Simão, ops Monkey Symon 

para a Copa Merreca 94! Deixa com mim que eu levo o Caneco! Aliás, agora eu exijo o Caneco. Vem cá Neco! José 

Simão, 50, é colunista de a Ilustrada. Sua coluna em a Copa é diária.  

Notícia, Folha de São Paulo,  Título FOLHA:3772:SEC:dês, sequência injuntiva, século XX 

 



169 

 

Em (53), o sentido de deslocamento está ancorado no trecho anterior “levo o Caneco!”. O 

“Caneco”, então, seria movimentado espacialmente de onde se encontra para próximo do 

colunista José Simão. A ambiguidade do fragmento fica por conta do deslocamento por 

aproximação em um espaço virtual com a chegada ao espaço hipotético designado por “cá”. Tal 

ambiguidade é acionada pelo comentário jocoso do colunista ao criticar a qualidade da Copa de 

94. A abstração do trecho baseada na virtualidade do espaço, no sujeito não agentivo, não 

volitivo também é considerada como inferência pragmática. Nesse sentido, a combinação vem cá 

passa a ser utilizada para designar outros lugares e outros deslocamentos além do físico-concreto. 

Apesar desse cenário virtual, devido à temática instaurada pela brincadeira do autor, a 

sintaxe do constructo é a canônica, com o sujeito posicionado após a combinação, típico de 

argumento externo do verbo flexionado no imperativo. Estruturalmente não há ambiguidade. 

O contexto atípico de vem cá sugere o início de uma trajetória de abstração. 

Conjecturamos que o sentido de aproximação de “vem” deriva o de chamamento do marcador e 

que esse traço de sentido persiste (Hopper, 1991) na forma construcionalizada. Com relação aos 

fatores de análise desse contexto, acrescentamos que o deslocamento espacial é físico-virtual ou 

textual, portanto o frame espacial é ambíguo podendo ser entendido como físico-virtual. A cena 

comunicativa veicula conteúdo mais abstrato, no sentido de que as interações entre falante e 

interlocutor se dão menos em um plano material do que no contexto fonte. 

Encontramos uma ocorrência no século XIX e outra no XX da combinação vá lá em 

contextos que consideramos atípicos. Conforme quadro 08 pagina 123, apresentamos uma 

ocorrência do século XIX. Tais contextos apresentam particularidades que não eram relacionadas 

comumente a um uso típico e que passam a atuar através de implicaturas semânticas e/ou 

pragmáticas. É o que observamos em (54). Salientamos que para esse tipo de contexto é 

necessário analisar fragmentos maiores para identificar onde se localiza a ambiguidade ou onde 

ela começa.  

 

(54) O primeiro anúncio da festa eram as Folias. Aquele que escreve estas Memórias ainda em sua infância 

teve ocasião de ver as Folias, porém foi já no seu último grau de decadência, e tanto que só as crianças como ele 

davam-lhe atenção e achavam nelas prazer; os mais, se delas se ocupavam, era unicamente para lamentar a diferença 
que faziam das primitivas. O que dantes se passava, bem encarado, não estava muito longe de merecer censura; 

porém era costume, e ninguém vá lá dizer a alguma velha desse tempo que aquilo devia ser por força muito feio, 

porque leva uma risada na cara, e ouve uma tremenda filípica contra as nossas festas de hoje. 

Romance, Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida, sequência argumentativa, 

século XIX 
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Em (54), estamos diante de um predicado transitivo circunstancial cujo verbo ir descreve 

afastamento para um local distante dos interlocutores. Neste fragmento, ir, além de indicar o 

sentido mencionado, vem acrescido de uma finalidade dada a esse deslocamento. É um emprego 

possível no PB e, nesse caso, essa finalidade vem configurada em uma oração reduzida de 

infinitivo começada por “dizer a alguma velha desse tempo (...)”. Concomitantemente, o OI “a 

alguma velha desse tempo” e mais precisamente o pronome indefinido “alguma” sugerem que 

não se trata de uma “velha desse tempo” específica e, portanto, essa(s) pessoa(s) pode(m) estar 

localizada(s) em qualquer lugar. 

Posto que a cena comunicativa veicula considerações do falante acerca de suas memórias, 

todo o conteúdo do fragmento é mais abstrato e, consequentemente, a referência locativa se dilui, 

porém ainda há um deslocamento mesmo que em um frame cujo espaço é o da memória, portanto 

virtual. Outra leitura possível a partir das memórias é a combinação ter sido usada para enfatizar 

a “risada na cara” que poderiam levar se fossem até “lá” onde a velha pudesse estar. Nesse 

sentido, podemos considerar que há, então, uma inferência pragmática de ênfase que torna o 

contexto atípico. 

Além dessas observações, listamos alguns fatores de análise em relação à estrutura, 

semântica e pragmática desse tipo de contexto para a combinação vá lá, quais sejam: sujeito não 

prototípico genérico (54), abstrato ou oculto, frame de deslocamento virtual, indicando o lugar 

onde se deve ir para compreender a hipótese/argumento/memória. O locativo refere-se à situação, 

já denota alguma vagacidade, porém a estrutura é oracional e o constructo encontra-se preso a ela.  

A terceira e última combinação de base locativa com um verbo de movimento é vamos lá. 

No CP, no contexto atípico, essa combinação surge no século XIX com oito ocorrências e no 

século XX com uma. Destacamos a do século XIX, conforme quadro 08, página 123.  

(55) Mas em cérebro eclesiástico, a linguagem é a das Escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? 

Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma, como acontece com o thaler ou o dólar, o florim ou 

a libra que é tudo o mesmo dinheiro. Portanto, vamos lá por essas circunvoluções do cérebro eclesiástico, atrás do 

substantivo que procura o adjetivo. Sílvio chama por Sílvia. Escutai; ao longe parece que suspira também alguma 

pessoa; é Sílvia que chama por Sílvio. 

Conto, O Cônego ou Metafísica do Estilo de Machado de Assis, sequência injuntiva, século XIX 

 

Em (55), o frame não é de deslocamento físico, trata-se de um local virtual, mesmo que 

remeta a uma parte física do cérebro humano, uma vez que não é possível adentrar lá. Todo o 

trecho é mais abstrato, em virtude do teor reflexivo de todo fragmento. Estruturalmente, a 

combinação faz parte do predicado transitivo circunstancial e o trecho que se inicia em “por essas 
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circunvoluções (...)” acrescenta a ideia mais precisa para “lá” e se configura no local para onde se 

tem de ir para entender todo o pensamento do padre. A inferência semântica e pragmática está 

ligada, portanto, à situação comunicativa, o que pode levar à leitura como marcador dada a ênfase 

que o autor dá ao “deslocamento” de sua intenção.  

De outro lado, a conjunção conclusiva “portanto” e o trecho “por essas circunvoluções 

(...)” interrompem a sequência explicativa e “vamos lá” pode ter sido utilizado para instaurar uma 

injunção ancorada na exortação de se deslocar para a próxima atividade a ser realizada. Nesse 

caso, teríamos uma inferência de deslocamento entre os tópicos, o que sugere o encaminhamento 

para um marcador, ou, ainda, indicando o próximo passo a ser dado, encaminhando para uma 

leitura mais abstrata ligada ao desenrolar da atividade que se deve ter em foco. 

Para finalizar as características levantadas em termos de atipicidade contextual de vamos 

lá, sinalizamos alguns fatores de análise ligados a sua estrutura, bem como sua semântico-

pragmática que consideramos serem relevantes para o encaminhamento da mudança linguística. 

O sujeito oculto sugere uma diluição da referência do agente, apesar de a estrutura se configurar 

em um predicado transitivo circunstancial: verbo transitivo circunstancial no presente do 

indicativo ou no imperativo afirmativo seguido de seu complemento locativo. Outros elementos, 

como a conjunção “portanto” e o trecho que se segue à combinação, permitem que a 

interpretemos como uma estrutura de predicado complexo.  

Com relação à semântica do contexto, consideramos que o sentido mais abstrato de lá 

deve-se a inferência semântico-pragmática de movimento no texto (endofórico) ou 

vagacidade/futuridade-posteridade/positividade indicada pela interação. O frame é ambíguo, ora 

ancorando uma leitura de deslocamento físico-concreto no espaço, ora um deslocamento virtual, 

indicando o lugar onde falante e interlocutor precisam/devem ir para compreender a 

hipótese/argumento/atividade que se segue. O locativo refere-se à situação, já denota alguma 

vagacidade, porém a estrutura é oracional e se encontra ligada à combinação dentro do fragmento.  

Não encontramos as combinações espera aí e espera lá em contextos atípicos no CP. 

Consideramos que as trajetórias de mudança de tais combinações são casos especiais devido a 

algumas características singulares. Em primeiro lugar, analisando todos os constructos do CP, o 

número de ambas as ocorrências capturadas é acanhado. Julgamos que espera aí e espera lá são 

utilizadas em contextos específicos, basicamente em interações on-line da fala informal com 
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funções bem circunscritas, já que atuam em situações comunicativas intersubjetivas em que há 

certa exasperação.  

Em segundo lugar, nossa hipótese é a de que tais combinações podem ter sido alvo de 

mudança rumo ao uso como marcador, em função de um processo de analogização. A 

combinação vem cá, como exemplar da VLocMD, pode ter servido de atrator para a incorporação 

de espera aí e espera lá à macro, através de sanção total, uma vez que é totalmente consistente 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) com a VLocMD. Dessa forma, constitui-se uma 

mesoconstrução que amplia o leque da atuação da VLocMD e que consolida um grupo de 

marcadores com função bem particular, disponibilizando novos elementos de marcação de 

discurso aos usuários da língua para situações peculiares.  

Acreditamos que, na medida em que as relações sociais, culturais, profissionais entre os 

indivíduos da comunidade linguística mudam, novos recursos para a comunicação são 

necessários. Assim, o material que temos disponível na língua é recrutado para auxiliar a troca 

comunicativa e sustentar a necessidade de expressividade dos falantes. Tal hipótese é ratificada 

no corpus quando observamos como as combinações se apresentam nos demais contextos que 

apreendem a mudança linguística.   

A última combinação cujo verbo tem base locativa é está aí. No CP, encontramos 14 

constructos em contexto atípico, no século XIX e 61 no século XX. De acordo com o quadro 08, 

página 123, ilustramos esse tipo contextual com o fragmento do século XIX.  

 

(56) Jó esperava que ele falasse. - Vieste confiar-me um segrêdo, filho; eu escuto, disse afinal o velho. - 

Vim para ver-te, Jó… respondeu o mancebo com uma reticência. - Eu conheço os pensamentos dos homens, como tu, 

filho, conheces as manhas do gado barbatão. Teu passo era de quem vinha impaciente de chegar; e o motivo que te 

trazia assim pressuroso está aí dentro, e tu o escondes. Já duas vezes te veio aos lábios.  

Romance, O Sertanejo de José de Alencar, sequência expositiva, século XIX 

 

Em (56), a combinação está aí faz parte de um predicado relacional circunstancial que 

relaciona o sujeito “o motivo” ao locativo “aí”, indicando sua localização. Em termos estruturais, 

não há alterações, nesse caso existe outro circunstancial de lugar que especifica o locativo como 

sucede com constructos em contexto fonte. Nesse caso, “dentro” enfatiza o local onde o mancebo 

guarda o segredo, já que em diálogos, em geral, não se utiliza um especificador.  

Julgamos que a primeira inferência semântica é essa e está atrelada ao espaço virtual onde 

o sujeito imaterial se encontra. O especificador “dentro”, por sua vez, pode ser acompanhado de 

um gesto de apontar, uma vez que o que está aí está dentro do mancebo, em sua mente e/ou seu 
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coração. Outra característica deste tipo de contexto é o sujeito imaterial, não volitivo, não 

humano, que pode motivar uma inferência de exposição além da informação de localização, ou 

seja, evidenciar o que está aí.  

Nessa situação comunicativa particular, numa conversa íntima entre Jó e o Mancebo em 

que um segredo está prestes a ser revelado, há comoção e suspense, que pragmaticamente se 

instauram com ênfase e certa dose de exagero, configuradas por elementos como: a comparação 

entre o conhecimento dos pensamentos humanos – por parte de Jó – e as manhas do gado 

barbatão – por parte do Mancebo e “tu o escondes”. 

Além dos fatores que ressaltamos nas análises, avaliamos que o uso do locativo junto à 

forma verbal “está”, quando não expresso em interações on-line ou outras similares que possam 

subsidiar uma leitura dêitica espacial concreta, carrega semântica e pragmática de dêitico textual 

já estabelecida de “aí”. Nesse sentido, o sujeito não humano torna o contexto ainda mais 

suscetível a ambiguidades semânticas, mesmo que estruturalmente possamos analisá-lo como 

pertencente à sintaxe padrão.  Assim, o frame pode ser interpretado ora como situacional ora 

como de localização virtual, dependendo de como se processam as interações entre falante e 

interlocutor na cena comunicativa.  

O último bloco de contextos atípicos é o das combinações cujo tipo verbal é de percepção. 

Ressaltamos que, dependendo da acepção de cada um dos verbos desse bloco, a GT os caracteriza 

como transitivos diretos ou intransitivos. Trata-se de exemplos de escuta, olha e vê alguma coisa 

ou alguém, e, acessoriamente, tal coisa ou pessoa está em algum lugar: aí, aqui, lá. Julgamos que, 

em nossos dados, a circunstância de lugar não sugere ser algo acessório para a situação 

comunicativa, por isso concebemos o contexto fonte também como transitivo circunstancial e 

transitivo direto, em algumas situações, ou somente transitivo circunstancial.  

Os verbos de percepção são comumente utilizados para a marcação do discurso nas 

línguas de um modo geral. Traugott (2011: 12), ao tratar de pragmática e mudança linguística, 

afirma que “Desde o século XVIII, 'look' tem sido utilizado não só com a reivindicação de 

atenção, mas também para expressar agressão, especialmente na frase 'look here'.” Neste mesmo 

texto, a autora destaca que (2011: 12): 

Em alguns casos, se o significado intersubjetivo for considerado uma GIIN [inferência 

sugerida generalizada]65 ou se se tornar codificado, pode ser que em função de análise do 

linguista e, na medida em que se associa com slots sintáticos, seja considerado como uso 

                                                
65 Aparte nosso. 
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determinante. Mas, em outros, parece haver semanticização incontestável de significados 

intersubjetivos porque a forma mudou também. Look (< look you/thou, com pronome de 

segunda pessoa de acordo com Brinton 2008) e o italiano guarda 'look' (Waltereit 2006) 

originários de imperativos e, portanto, eram originalmente intersubjetivos. Eles, no 

entanto, adquiriram funções intersubjetivas adicionais em usos parentéticos quando não 

há nada para se olhar.  

 

Nesse sentido, torna-se evidente que a troca interativa, apreendida pelos contextos de 

mudança – atípicos e críticos -, é o estopim para que a percepção se torne uma forte candidata à 

marcação do discurso. Mais ainda quando as formas verbais são imperativas, essencialmente 

intersubjetivas, ou, ainda, quando a situação comunicativa gira em torno de temas argumentativos, 

persuasivos, contestativos ou polêmicos, já que essas combinações fazem alguma repreensão, 

seja branda ou não. 

No CP, encontramos as seguintes ocorrências, distribuídas por combinação e século em 

contextos atípicos: um para escuta aqui no século XIX e uma no XX; olha aí, nenhuma em 

século algum; olha aqui, uma no século XX; olha lá, uma no século XVII, uma no XIX e duas no 

XX e vê lá, 24 no século XIX e 11 no XX.   

Observamos uma discrepância acentuada entre as combinações acima não só nesse tipo de 

contexto mas também no contexto crítico. Como discutimos na subseção 1.1.1, páginas 28 e 29, o 

número de acepções de ver é bem superior ao de olhar, mesmo que o último faça parte de mais 

combinações do que o primeiro.  Consideramos que o locativo lá, mais frequente em 

combinações nos século XIX e XX, conforme tabela 04, página 142, ao se unir à forma verbal vê 

implica um uso menos volitivo, independente de se configurar em uma forma verbal imperativa. 

Já o verbo olhar, ao lado dos locativos aí e aqui, assume um sentido mais volitivo e, ao lado de lá, 

rivaliza com vê lá.  

 Optamos por apresentar as ocorrências do CP na ordem descrita anteriomente e, a fim de 

melhor discorrer acerca dos elementos que ancoram diferenças, deixamos para a seção 4.2 o 

contraponto entre olha lá e vê lá. Tal opção se baseia no fato de estarmos diante de contextos 

isolados e, portanto, padrões de uso dos marcadores de uma mesma mesoconstrução. Dessa 

forma, ilustramos com os fragmentos (57) e (58), de acordo com o que apontamos no quadro 08, 

página 123. 

(57) FÁBIO - Tão profunda sensação!..(Úrsula estremece) ah! já compreendo: receias que ele venha destruir 
a minha obra.. ÚRSULA - É isso mesmo.. adivinhaste. FÁBIO - Ora.. enriqueceu muito, negociando no Rio da Prata; 

mas por último arruinou-se em uma grande e desastrosa especulação: li há poucos dias cartas, em que ele se 

lastimava do seu infortúnio: pobre como chega não pode salvar Adriano, e por pouco que me auxilies, Helena 
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abandonada pelo marido.. ÚRSULA (Em pé) - Escuta aqui mesmo e já. (Olhando em torno) Meu único irmão, meu 

único amor na terra, tenho-te amado com fraqueza de mãe.. pobre e ocioso, jogador e libertino tens achado alimento 

para teus vícios na riqueza que herdei de meu marido.. FÁBIO - É melhor deixar esse sermão velho lá para casa. 

Teatro: Remissão dos pecados, de Joaquim Manuel de Macedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

O fragmento (57) apresenta tanto o verbo quanto o locativo com sentido mais abstrato. A 

advertência ríspida e impaciente "já" de Úrsula, ao mesmo tempo em que impele à seleção de um 

verbo que denote sentido de atenção, também requer indicação de proximidade dado que é 

preciso falar baixo, "olhando em torno". Neste contexto, o sentido de escutar congrega essas duas 

funções e, além delas, soma-se a inferência de repreensão que permite uma leitura ambígua de 

'escutar e ser repreendido', licenciada pela fala de Fábio "É melhor deixar esse sermão velho lá 

para casa.".  

O locativo aqui tem leitura ambígua, podendo representar um dêitico espacial em 

contraste com "lá pra casa" e em consonância com "(em pé)" e, junto de escuta, pode favorecer a 

assertividade, rispidez e pontualidade da cena comunicativa. O advérbio "mesmo”, também 

indicando realce, auxilia a pontualidade de aqui e o advérbio “já” reforça a impaciência de Úrsula. 

A inferência semântico-pragmática de repreensão permite uma leitura menos referencial de toda a 

sequência injuntiva. Por outro lado, a combinação escuta aqui ainda faz parte de um predicado 

que conta também com dois elementos circunstanciais.  

O frame pode ser interpretado vinculado à repreensão, mas o trecho “mesmo e já. 

(Olhando em torno)” sugere que há um deslocamento mesmo que mínimo, já que estando bem 

próximos não corriam o risco de serem ouvidos. Cabem, portanto, duas leituras para o enquadre 

da cena comunicativa. 

(58) Dessa vez, com o meu livro, tenho feito diferente, separei uma cota para enviar aos amigos de longa 

data como você, e o resultado inicial tem sido mais interessante do que eu poderia pensar, olha aqui eu dando uma 

entrevista para você e lendo sua resenha! DESDE JÁ LHE AGRADEÇO O ESPAÇO!!! 
Entrevista, Br:oral:entrevista Web com Edgar Franco, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (58), estruturalmente, a combinação faz parte de um predicado complexo em que 

Edgar Franco convida seu interlocutor para que olhe a situação da entrevista a fim de verificar de 

que maneira o “resultado final tem sido mais interessante do que eu poderia imaginar”. A cena 

comunicativa se desenrola em um espaço físico concreto em que entrevistado e entrevistador 

conversam acerca do novo livro de Edgar. O autor discute acerca de sua estratégia que lhe rendeu 

a entrevista, o que suscita uma leitura semântico-pragmática ambígua de olha aqui.  
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De um lado, podemos observar que a forma verbal olha já caminha para um sentido mais 

abstrato, uma vez que pode ser interpretado como um pedido para que se constate determinada 

coisa. De outro lado, tal constatação, apesar de inferência semântica de percepção, ainda se 

relaciona a um fato concreto, uma cena real, o que poderia também ancorar uma leitura mais 

concreta ligada ao ato de olhar, utilizando o sentido da visão, direcionado para um determinado 

lugar: aqui. O locativo, por sua vez, ainda guarda o sentido dêitico espacial uma vez que se 

traduz numa conversa on-line e, assim, aqui tende a se referir ao lugar no espaço em que ambos 

se encontram.   

Sendo assim, o frame pode ser interpretado como situacional, direcionando o foco para o 

que será dito na sequência, respaldado pelo trecho “Desde já lhe agradeço o espaço” em que 

“espaço” pode ser analisado virtualmente ou fisicamente. Se analisado fisicamente, a percepção 

visual no espaço físico se fundamenta no ambiente da interlocução em que o autor está “dando 

uma entrevista” para seu interlocutor. Temos, então, ambiguidade pragmática baseada em 

ambiguidade semântica, uma vez que todo o fragmento é baseado na subjetividade do 

entrevistado em virtude de girar em torno de seu agradecimento por estar “mais interessante do 

que eu poderia pensar”.  

(59) Soldado - Graças são graças, e não indulgências... Pois à fé que não é tão longe do Rossio ao Terreiro 

do Paço, para que não saibais. Lá, como cá, se negoceia. Não vedes o que diz o nome, donde está, antes que "Paço", 

"Terreiro"? Parece que ignoras o costume. Fonte Velha - E qual costume é esse? Soldado - Pagar entradas e saídas, 

como portas de Argel. Fonte Velha - Maldito seja quem tais a-la-modas nos trouxe à terra! Soldado - Mulher, olha lá 

como amaldiçoas: não toques no campanário! Fonte Velha - Ainda me não arrependo de trocar pragas por injúrias, 

porque o dar agradecimentos por agravos mais pertence aos lisonjeiros que aos prudentes. Já disse um discreto que a 

fidelidade do cão toda consistia em muito interesse e pouca-vergonha, porque sofrem o pau a troco do pão; e aquele 

que, a poder de afrontas, vos não desampara, vos deixa logo o primeiro dia que lhe não dais que roer. 

Teatro, Apológos Dialogais de Francisco Manuel de Melo, sequência injuntiva, século XVII  

 

 

Em (59), o contexto atípico denota ambiguidade marcada pela imprecação de “Fonte 

Velha” e a repreensão do “Soldado”, que configuram a cena comunicativa. Porém, o constructo 

ainda se encontra preso na estrutura sintática, em razão da oração modal “como [tu] amaldições”, 

na sequência, que remete à situação em que “Fonte Velha” foi advertida. Assim, todo o trecho 

que se segue à combinação é uma repreensão; consideramos que tal inferência semântico-

pragmática pode ter sido o ambiente de que resultou o marcador.  

O verbo olhar já se encontra mais abstrato, por ser um verbo de percepção e sugere o 

sentido de perceber/entender/observar/compreender sempre relacionado à interlocução, 



177 

 

delegando injuntivamente essas atitudes ao interlocutor. Nesse sentido, talvez apenas o marcador 

olha lá não fosse suficiente para expressar a repreensão uma vez que há uma informação a mais a 

ser esclarecida: a maneira de se amaldiçoar. 

 

(60) Não sei que parecerás aos folgazões com essa cara de carpideira de velório! E, à proporção que se 

adiantavam, iam já sentindo com efeito avultar-se no ar um quente rumor de festa que ferve ao longe; ao passo que 

em torno deles vinha, do fundo negrume daquela noite sem estrelas e sem lua, um monótono coaxar de charco e um 

agoureiro corvejar de aves sinistras. Os dois amigos chegaram defronte da bela chácara do comendador. O mais 

velho bateu no ombro do outro: - Vê lá como te portas, hein.. E, embrenhando-se pelo empavezado jardim, galgaram 

depois uma escadaria de granito, que dava para sombria e vasta varanda, trasbordante de roseiras em flor; transposta 

a qual, se acharam eles num luzido salão, ainda quente de estrondoso banquete que aí ardera durante a noite. 
Romance, A condessa Vésper de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

A combinação vê lá é bem particular, consideramos que a atipicidade de seu contexto está 

baseada no sentido de percepção de ver como exemplar da categoria e da vagacidade possível de 

lá. Juntos reforçam o sentido virtual, abstrato um do outro e, nesse caso, a combinação somente 

ainda não é considerada um marcador porque se prende a uma estrutura oracional.  

Em (60), a leitura de vê é basicamente ligada à de “6. Observar, notar, advertir. 7. Reparar, 

tomar cuidado em”
66

, portanto, estamos diante de ver como “perceber a situação”. Esta 

interpretação é baseada, principalmente, na oração modal “como ter portas”, na sequência, que 

remete à situação em que os interlocutores estão prestes a participar “como se portar na chácara”. 

Podemos, ainda, atribuir uma leitura de ver a partir da advertência do falante e, nesse caso, a 

combinação poderia significar o desejo do falante de que seu interlocutor passe a olhar seu 

próprio comportamento lá na chácara a fim de não causar algum transtorno. Nesse sentido, 

teríamos uma interpretação mais concreta.  

Tal ambiguidade instaura dois frames: um de advertência, em que vê lá funciona no 

domínio da “chamada de atenção”, e outro de percepção visual no espaço, em que vê lá é 

utilizada a partir de uma advertência que encerra um comando para que o interlocutor cheque 

visualmente seu comportamento na chácara. Entendemos que a ambiguidade pragmática se 

realiza a partir da advertência do falante que, na interação, delega injuntivamente ao interlocutor 

um comportamento adequado. Nesse sentido, talvez apenas o marcador vê lá não fosse suficiente 

para chamar a atenção por meio de uma repreensão, uma vez que há uma informação a mais a ser 

esclarecida através da oração modal presa à combinação: a maneira de se portar.  

                                                
66  Acepções do verbo "ver", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/ver [consultado em 12-12-2014]. 
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Além dos fatores apontados no decorrer das análises dos constructos, entendemos que a 

atipicidade contextual, como primeiro estágio da mudança, contempla micropassos que 

invariavelmente seguem uma trajetória de abstração dos itens do predicado. Nesse sentido, a 

ambiguidade, em muitos casos, fica por conta da subjetividade do falante, que constrói seu texto 

a partir de elementos já existentes no léxico, cujos traços semânticos da forma original do verbo e 

do locativo persistem (Hopper, 1991) em um enquadre atípico que pode sancionar uma nova 

leitura ou manter a original.  

As inferências sugeridas, como uma espécie de ativação espalhada, que disparam a leitura 

semântica e/ou pragmática ambíguas em todos os constructos do contexto atípico, fundamentam-

se na subjetividade em prol da intersubjetividade nas sequências que analisamos. Segundo 

Traugott e Trousdale (2013: 54), esse mecanismo neural “é uma característica do conhecimento 

individual e, portanto, pode estar presente no desenvolvimento de inovações”. Dessa forma, a 

situação comunicativa é o palco do novo que se sucede pela busca do expressivo e, nesse sentido, 

entendemos como Traugott e Trousdale (2013: 54) que “ativação espalhada e priming estão 

ligados porque priming fornece uma motivação para que nós numa rede sejam ativados em 

eventos particulares de uso”. Ou seja, numa interação, a orientação do melhor caminho de 

interpretação pode partir tanto do priming quanto das implicaturas e inferências feitas e aceitas 

pelos participantes do discurso, uma vez que no evento de uso, cognição e contexto atuam 

simultaneamente.  

Como vimos em nossas análises, fatores cotextuais e contextuais ajudam a formatar a 

interpretação de enunciados dados, alguns dos quais se relacionam ao processamento cognitivo e 

alguns deles se relacionam mais imediatamente às estratégias analíticas discursivas de 

interpretação do significado no contexto. Segundo Traugott e Trousdale (2013: 55): 

“Crucialmente, esses temas dependem de falantes estabelecendo links entre forma e significado e, 

portanto, tanto  aspectos formais quanto de significado do discurso que os envolvem estão 

suscetíveis de desempenhar um papel” na inovação.  

Como processos graduais, as mudanças partem de inovações que, por sua vez, nada mais 

são do que enunciados produzidos por um falante que podem ser entendidos de mais de uma 

maneira. Portanto, baseadas na interação e na negociação de sentido entre falantes e ouvintes, as 

inferência sugeridas envolvidas na (inter)subjetificação enriquecem o significado além do que se 

entende. Tais inferências surgem de um uso particular de um falante acerca de um constructo e 
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podem permitir ao ouvinte analisar o enunciado de uma maneira particular, inovadora, para a 

qual ainda não exista uma construção existente que sancione tal constructo. 

Com relação aos fatores da arquitetura da construção em contextos atípicos, consideramos 

que há um grau mínimo de esquematicidade para as combinações compostas de verbo de 

movimento, processo e relacional circunstancial, uma vez que o sentido ainda é referencial. Já 

para as combinações com verbos de percepção, dependendo do constructo, como em (60), há um 

maior grau de abstração.  

A partir das análises, consideramos que tais verbos, por se referirem às sensações ligadas 

ao corpo, aliados aos locativos que têm como centro dêitico o falante, tendem a ter mais papéis 

no discurso, uma vez que estão ligados à compreensão de mundo através da percepção de si. 

Assim, ver, por exemplo, em determinados contextos, está mais relacionado ao ato de enxergar e, 

em outros, ao ato de distinguir, observar, verificar.   

De acordo com o fator produtividade, quanto mais uma construção tem seus usos 

estendidos, mais produtiva ela é. Nesse sentido, a partir das inferências semântico-pragmáticas 

inerentes aos contextos atípicos, as combinações estudadas veiculam sentidos inovadores em 

situações de usos distintas aumentando, assim, seu número de ocorrências, o grau de 

produtividade de todas as combinações é maior.  

A composicionalidade trata do grau de transparência de ligação entre forma e significado. 

Como estamos tratando de contextos atípicos, é natural que a transparência comece a se dissolver, 

dado que a construcionalização dos marcadores da VLoc se realiza através de uma trajetória de 

abstração. Portanto, se considerarmos a leitura menos prototípica, ligada ao frame não espacial ou 

espacial virtual, o grau de composicionalidade é menor.  

Por outro lado, se nos fixarmos na leitura de deslocamento, espera, localização e 

percepção sensorial, no espaço concreto, o grau de composicionalidade da combinação diminui. 

Em nossos dados, quanto menos composicional e analisável uma combinação é, mais próxima de 

um marcador ela está. Dessa forma, os contextos atípicos são o lugar das incompatibilidades que 

podem gerar ou dar seguimento às mudanças aqui estudadas. 

   

 

4.1.3 Contextos Críticos 
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O contexto crítico é definido por Diewald (2006: 4) como desencadeador de 

gramaticalização
67

, em virtude de se constituir não somente de inferências semântica e 

pragmática, mas também de estrutural. Dessa forma, neste tipo contextual há múltipla opacidade, 

“convidando, assim, várias interpretações alternativas, entre elas o novo significado gramatical. O 

contexto crítico funciona como uma espécie de catalisador; verifica-se apenas durante a fase II e 

desaparece no desenvolvimento posterior”. 

Essa espécie de catalisador ao qual a autora se refere estimula e acelera o processo de 

mudanças linguísticas, uma vez que congrega todas as possibilidades do estágio anterior, o 

contexto atípico, além de uma estrutura altamente ambígua devido à complexidade 

morfossintática. Dessa forma, ao contrário das distintas possibilidades do contexto atípico, 

contamos com um acúmulo dessas alternativas em um contexto crítico específico, daí 

entendermos que esse tipo de contexto é uma estrutura altamente ambígua, que também pode 

admitir o novo sentido gramatical.  

Por essa razão a autora (2006: 4) explica que “a existência do contexto crítico é restrita a 

um período de tempo razoavelmente estreito na história e não existe antes ou depois desse 

período crítico”.  Traugott (no prelo b) informa, a partir de seus dados, que tais contextos 

sugerem curta duração. Acerca dessa curta duração, consideramos que o componente estrutural 

deve ser, de fato, o último a se alterar, uma vez que apenas detalhes podem distinguir um novo 

signo no contexto crítico do isolado. Portanto, nesse sentido, tal estágio pode implicar um tempo 

realmente inferior. Tencionamos examinar como essa característica se apresenta em nossos dados 

a fim de contribuir com esses estudos. 

As implicaturas semântico-pragmáticas do contexto atípico da combinação vem cá se 

traduzem em micro-inovações geradoras de ambiguidade e polissemia. No contexto crítico, 

continuam existindo extensões de sentido decorrentes de situações de uso contingenciais, 

                                                
67 Estamos utilizando o conceito de contexto crítico não só para o processo de gramaticalização, entendido por nós 

como se refere Traugott (no prelo, b) em alusão a definição de Croft (2006: 366)  como o processo pelo qual a 

gramática é criada, mas também para mudanças linguísticas gerais que geram novos signos linguísticos, 

compreeendidas como construcionalização. Conforme explanamos no capítulo de fundamentação teórica, nesta tese, 

a gramaticalização também é examinada sob o guarda-chuva do macroprocesso de construcionalização gramatical. A 

gramaticalização é entendida aqui como um processo que congrega alterações nas propriedades da forma e do 

significado que reduz o escopo – GR – e num movimento posterior e complementar – aumenta série de colocações e 
expande as funções – GE. Tais processos junto da neoanálise e da analogização são analisados em conjunto aos 

outros que advém da abordagem construcional da mudança – ativação espalhada, princípio do melhor encaixe, 

sanção, entrincheiramento, bem como os fatores da arquitetura de construções composicionalidade, esquematicidade 

e produtividade que ao final resultam em um novo signo procedural, gramatical em oposição ao lexical.  
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associadas a intenções específicas, porém, além de alterações de ordem semântico-pragmático na 

construção, detectam-se mudanças também no componente sintático, portanto, outro tipo de 

mudança construcional. O que distingue o contexto atípico do crítico é a ocorrência, neste, de 

alterações no nível formal. Pelo fato de, no contexto crítico, ainda estar licenciada leitura típica, 

não estamos nessa fase diante de uma microconstrução, no sentido de que ainda não foi efetivada 

uma mudança gramatical.  

A primeira combinação a surgir no CP, ainda no século XVI, é o nosso exemplar vem cá, 

com uma ocorrência. Na sequência, no século XIX, contamos com sete ocorrências. Trata-se do 

que observamos no fragmento (61), do primeiro século destacado, e em (62), do século XIX, 

ilustrados a seguir: 

 
(61) SAR. -- hûa pouca de nevoa e vento. PET. -- Dai se levantam as vezes grandes torvoadas; mas que 

entendeste dela? SAR. -- Muitos sisos e muitas virtudes. PET. -- De quem, Sargenta? SAR. - De Lucrecia. PET. -- 

Assi faze, nomea-ma muitas vezes. SAR. -- Nunca se tal graça viu, nem tal siso. PET. -- Tal assento, nem tal 

fermosura. SAR. -- O que todo mundo ve para que é dizer-te mais? PET. -- Ora vem ca, Sargenta, que te quero 

agora preguntar por um ponto, cousa em que te nunca falei Ouviste algûa hora falar num mancebo espanhol, que 

segundo dizem, anda aqui perdido de amores por ela SAR. -- Qual? Um capa em colo, que a primeira parecia algûa 

cousa, ja agora não tera que despender e parece que caiu da forca? PET. -- Ah! Ah! Ah! Como o pintaste tam bem! 

SAR. -- Cousa é isso para te somente lembrar? 

Teatro Estrangeiros de Sá de Miranda, seq. Injuntiva, Século 16 

 

O fragmento (61) resume-se numa conversa maldosa entre Petrônio (PET) e Sargenta 

(SAR), que fazem comentários críticos sobre Lucrécia. A cena comunicativa permite implicaturas 

inovadoras, uma vez que não há movimento espacial. Os personagens, a princípio, não estão se 

deslocando no espaço, uma vez que a cena aparenta ser estática. Petrônio propõe um diálogo mais 

confidencial à Sargenta, a fim de questioná-la sobre uma fofoca envolvendo Lucrécia e um 

“mancebo espanhol, que segundo dizem, anda aqui perdido de amores por ela”. Esse propósito 

discursivo motiva deslocamento na intimidade, que pode ser observado pela sequência em que 

vem cá está inserido.  

Nesse sentido, há inferência semântico-pragmática em razão do sentido básico de 

chamamento da construção, porém como inferência distinta. Mesmo que todo o trecho apresente 

uma cena estática, no contexto do fragmento (61), existe movimentação corporal que aproxima os 

interlocutores da cena comunicativa. O tom de fofoca e de segredo impresso nesse contexto 

sugere que há um deslocamento espacial mínimo entre Petrônio e Sargenta, enquanto o primeiro 

faz o comentário seguido da pergunta. Tal inferência de movimento corporal, sugerida pela 
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situação de confidencialidade, pode ser depreendida através do trecho “que te quero agora 

preguntar por um ponto, cousa em que te nunca falei”.  

Para Diewald (2006; 2002), o contexto crítico requer que as ambiguidades sejam também 

do nível estrutural, assim devemos levantar essas marcas nos contextos atípicos dessa 

combinação, a fim de justificar nossa classificação. Em (61), observamos que o constructo vem 

cá tem pouca vinculação sintática na sequência em que se insere, se entendermos que: i) 

“Sargenta” atua como efetivo vocativo e ii) a interjeição “ora” reforça o sentido de chamamento, 

intensificando e marcando pausa enfática, que corrobora a marca injuntivo-pragmática da 

sequência. Ao mesmo tempo, podemos entender que a oração “que te quero agora preguntar por 

um ponto” licencia a leitura de predicado complexo, concorrendo para a leitura fonte de vem cá.   

Podemos identificar as inferências como um tipo de ativação espalhada, motivando o 

parsing no entorno co(n)textual, em busca de uma nova análise que possa viabilizar uma solução 

para a incompatibilidade. Assim, esse recurso atua como mecanismo promovedor da mudança 

contextual ilustrada em (61), junto à abstração de sentido já apontada no contexto atípico. No 

fragmento (61), pelos parâmetros críticos elencados, teríamos mudança nos componentes 

sintático, semântico e pragmático, ou seja, estamos diante de um nível mais avançado rumo à 

construcionalização gramatical.  

No fragmento (62), do século XIX, observamos os mesmos fatores de análise de (61), 

conforme exemplificamos em (62): 

(62) Tenho deferido. Tomásia já não estava boa, agarrou nas abas da niza que seu marido vestia e, 

obrigando-o a voltar o rosto para ela, gritou-lhe na cara: - Ouviste.. quero que se dê um sarau! quero! compreendes-

me bem.. E dizendo isto cruzou, como fizera Venâncio, as mãos atrás das costas, e se pôs a passear por sua vez; e o 

marido, que estava completamente por terra, foi quem teve então de acompanhá-la, dizendo-lhe com toda a 

humildade: - Vem cá, mulher impaciente; não sabes que eu sou um empregado sem exercício, que o meu ordenado e 

todos os nossos rendimentos não chegam a dois contos de réis, e que por conseqüência não tenho dinheiro para dar 

saraus.. - Pois tivesse: há de haver sarau. - Não sabes que, sem necessidade e só por tua vontade, aluguei uma quinta, 
de cujo aluguel já devo seis meses.. - Pois não a alugasse: há de haver sarau.  

Romance, O Moço Loiro de Joaquim Manuel de Macedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

No fragmento (62), o episódio de rebeldia de Tomásia e a discussão entre o casal 

movimenta a cena comunicativa. Ao agarrar as abas da niza de Venâncio e fazê-lo “voltar”, por-

se “a passear”, provocando o marido, “que estava completamente por terra”, a ter de 

“acompanhá-la”, a sequência traduz o deslocamento de ambos em um determinado lugar. A partir 

desses elementos, a leitura é de movimento no espaço concreto, o que motivaria a utilização de 

vem cá pelo marido com a função de pedir que Tomásia se aproximasse dele.  
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De outro lado, o desejo de chamar a atenção da mulher, a fim de que ela dê atenção ao 

que ele tem a dizer, corresponde a uma inferência semântico-pragmática de marcação discursiva 

imperativa, via pedido, uma das características dos marcadores da VLocMD. Além disso, o fato de 

o narrador informar que foi Venâncio “quem teve então de acompanhá-la, dizendo-lhe com toda a 

humildade” indica que, na verdade, foi o marido quem se aproximou. Essa inferência pragmática 

sugere que a combinação tenha sido utilizada apenas para marcar o discurso, o que, de certa 

maneira, pode ser confirmado com a opção de retirar a combinação sem que houvesse alguma 

alteração substancial do sentido e da estrutura do trecho. A ambiguidade estrutural é realçada 

pelo vocativo “mulher impaciente”, enfatizada pela pausa marcada pelas vírgulas e acentuada por 

todo trecho subsequente permite uma leitura intimidativa, mesmo que tenha sido dito “com toda a 

humildade”. 

Com relação às motivações, mais uma vez estamos diante de inferências que ativam todo 

o entorno e induzem interpretações. Nesse estágio, consideramos que é o mecanismo do parsing 

que tenta resolver a incompatibilidade entre forma e sentido, acionando a mudança contextual 

explicitada em (62), permitindo a neoanálise demonstrada pela segunda leitura.  

No que se refere ao parsing, entendemos, como Traugott (no prelo a: 14), que esse uso 

contingencial na cena comunicativa pode ter favorecido o recrutamento, pelo falante, de vem cá, 

a fim de enfatizar seu discurso e, no outro lado da díade comunicativa, esse fato pode ter induzido 

o interlocutor a interpretá-lo como marcador discursivo, uma neoanálise. Reconhecemos que essa 

leitura inovadora, presumivelmente ativada por esse tipo de motivação, pode ter permitido o 

alinhamento com o esquema dos marcadores de discurso pragmáticos que funcionam como 

convocadores da atenção do interlocutor. 

Por fim, ressaltamos que a condição de vida curta desse tipo de contexto, pautada na 

tênue diferença entre a fase crítica e a de isolado, se confirma em nossos dados, na medida em 

que apenas o rompimento da estrutura sintática tornaria a leitura como marcador discursivo 

exclusiva. Observamos que, fonologicamente, alguns dados de contextos críticos podem ser 

interpretados como de isolamento, se tomarmos por base a entoação na fala, mas, ainda assim, o 

frame de movimento ou elemento espacial do contexto mesmo que virtual é uma característica 

que nos permite classificá-lo como crítico. 
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Detectamos o contexto crítico da combinação vá lá, no CP, no século XIX, com uma 

ocorrência, e XX, com cinco. De acordo com o quadro 08, página 123, apresentamos o fragmento 

a seguir.  

(63) Margarida, na rede do alpendre, pregava os olhos na boca da vereda onde devia apontar o primeiro 

mensageiro. No despedir-se, o Secundino parecia não dar pela presença do... amante (vá lá o termo com os diabos!) 

atenta como estava para o doloroso caso do Machico. Pobrezinho do Machico, o braço direito do pai, o vaqueiro 

destemido, o herdeiro, não da fortuna, que isso nunca virá à família dele, mas dos encargos e pensões! Naquele 

momento, do coração pútrido da adúltera, nascia, pelo nenúfar do pântano, o sublime, que, louvado seja Deus, de 

todo não desaparece nunca da alma feminina. Ressurgia a antiga protetora dos retirantes. Mandou ao preto velho, o 

Samangolé, assim mesmo de pés inchados, ir para a vereda tocaiar passantes e perguntar pelo Machico... 

Romance: Dona Guidinha do Poço, de Manoel de Oliveira Paiva, sequência expositiva, século XIX 

 

Em (63), a combinação vá lá, utilizada em uma explicação situada entre parênteses, 

sugere a impaciência do falante ao ter de enunciar a palavra “amante”, assumindo, assim, a 

condição de adúltera de Margarida.  Considerando uma leitura típica, poderíamos interpretar “o 

termo” como sujeito, argumento externo da estrutura de predicado transitivo circunstancial. É 

esse fato, na verdade, que ancora o contexto fonte. A atipicidade se traduz na particularidade do 

sujeito não prototípico de caráter genérico, inumano, não agentivo, não volitivo em um 

movimento de afastamento expresso por “ir” que está condicionado à vontade do falante, ou seja, 

o falante é que pretende o deslocamento do sujeito. 

 O locativo, já mais abstrato, também está sendo utilizado atipicamente, já que se refere a 

um local distante da cena, assumindo valor menos ligado ao mundo psico-bio-físico e mais ligado 

à situação comunicativa. Tal fato é reforçado pela expressão “com os diabos”, que conduz a 

situação ao domínio da imprecação.  O frame, por sua vez, ainda é de deslocamento mesmo que 

em um espaço virtual. 

A inferência de descomprometimento ativa a adjacência contextual e se espalha pelo 

contexto, permitindo também que se faça uma leitura de “ir” como distanciamento da opinião do 

outro quanto o uso do termo "amante". Tal inferência, reforçada pela colocação do sujeito após o 

verbo e o CC locativo lá, é o que consideramos ter motivado o processo do parsing para resolver 

a incompatibilidade de forma e sentido do constructo, implicando a neoanálise de vá lá.  Embora 

essa última leitura seja possível, ainda não estamos diante de um marcador, uma vez que a 

combinação, mesmo que ambígua estruturalmente, ainda faz parte da estrutura do predicado. 

Consideramos que a combinação ainda atua em contexto crítico, e não isolado, apenas por 

estar presa a uma estrutura maior que impede a leitura como marcador. Nosso critério chave para 

tal interpretação é o posicionamento em uma estrutura frouxa, destacada de qualquer outro 
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elemento, independente da classe gramatical, permitindo ser retirada da estrutura perdendo em 

ênfase, porém mantendo o sentido do trecho. Consideramos que a ambiguidade estrutural 

característica deste tipo de contexto reside em uma linha tênue que ainda resiste, mas está no 

limite de se romper. Por essa razão, ratificamos, em nossas análises, a qualidade de curta duração 

a que Traugott (no prelo b) se refere em suas análises.  

No CP, encontramos três ocorrências de vamos lá em contextos críticos, no século XIX e 

duas no século XX. Além das atipicidades elencadas no contexto atípico, observamos a presença 

de um elemento ora coesivo ora interjetivo ou adverbial na sequência em que a combinação está 

inserida. Assim, instaura-se uma ambiguidade estrutural que torna ainda mais sutil a fronteira 

entre o predicado e o marcador, conforme podemos observar no fragmento (64).  

(64) Dá-me qualquer cousa. Uf! Melo Rosa serviu-lhe o grogue e, depois de acender um charuto, foi 

colocar-se ao lado dela. — Ora, vamos lá a saber em que pé se acham os nossos interesses!... — Está tudo pronto. 

Logo mais receberás um bilhete meu, que te marco o nosso encontro definitivo lá em casa, amanhã às quatro horas 

da tarde... — Em Laranjeiras? — Sim. — E daí? — Daí é que se torna indispensável que não deixes de ir! 
Romance, A condessa Vésper de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX  

 

Em (64), a cena comunicativa apresenta Melo Rosa e a Condessa fazendo um acordo. 

Após servir a mulher e acender seu charuto, Rosa desloca-se até a Condessa a fim de tratar dos 

detalhes do conchavo. É nesse momento que utiliza a combinação vamos lá e, apesar de o trecho 

exibir um movimento, “ora” marca o início de um novo momento, acrescentando uma pausa 

maior que corrobora a mudança de assunto. 

Em uma análise baseada na estrutura do constructo, o trecho "[para] saber em que pé se 

acham os nossos interesses" liga-se à forma verbal para indicar a finalidade do deslocamento ou 

pode ser interpretado como completando o sentido de vamos lá, uma vez que o locativo, por estar 

mais abstrato, passa a se referir cataforicamente à situação que se desenrolará na sequência e não 

mais um lugar físico concreto.  

Embora o frame seja de movimento, o verbo ir assinala a derivação espaço > tempo 

(HEINE et alii, 1991: 182), posto que manifesta o deslocamento entre dois momentos distintos: 

antes e depois de “saber em que pé (...)”. Na verdade, há movimento na intenção: passar de uma 

estado de desconhecimento para um de conhecimento em relação aos interesses dos 

interlocutores. Por tal inferência e o sentido mais abstrato de lá, que remete ao passo mais adiante, 

o próximo passo do "conhecimento" que está distante de ambos, pode-se encaminhar a leitura do 

constructo como marcador. 
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(65) eu tinha: avisado inclusive que hoje não poderia chegar na hora - éh dos dias anteriores - não é? eu 

tinha dito que chegaria às oito - quer dizer éh lamentavelmente cheguei meia hora mais tarde oito e meia - mas: éh: - 
vamos lá - com as nossas considerações de hoje - nós: - temos hoje como: - tema - o problema do:: banditismo e 

cangaceirismos - na música 

Entrevista-Inquérito NURC Recife 270, sequência injuntiva, século XX 

 

O fragmento corresponde a uma entrevista-inquérito em que um entrevistador e 

entrevistado conversam sobre a temática do banditismo e cangaceirismo na música. Apesar de se 

tratar da mesma entrevista, a combinação foi utilizada em dois momentos distintos. Em (65), 

vamos lá tem atuação semelhante ao exemplo (64): toda a sequência que antecede o elemento 

coesivo denota movimento físico-concreto.  Na primeira sequência de (65), a entrevistadora se 

desculpa pelo atraso, demonstrando que acabara de entrar na sala, provavelmente sentando-se 

para dar início à entrevista. Ao pronunciar o trecho “mas: éh: - vamos lá”, passa-se ao movimento 

virtual em que se objetiva fazer “considerações”. A conjunção “mas” tem o mesmo papel de 

“ora” em (65) indicar uma mudança na conversa.  

O sentido está vinculado à situação comunicativa que, por sua vez, ancora o movimento 

entre os conteúdos veiculados. A leitura mais ligada à marcação do discurso se assemelha à troca 

de turnos conversacionais, porém ainda não consideramos a combinação um marcador. Como 

expomos na seção 4.2, nessa função, vamos lá precede a troca/início de turno isoladamente, 

encontrando-se descolado da estrutura sintática, sem que haja necessidade de outros elementos 

que o auxiliem nessa tarefa.  

A ambiguidade contextual continua com o mesmo padrão do século XIX, apesar de a 

situação comunicativa divergir. Dessa forma, consideramos que as mesmas inferências atuam o 

que, segundo Diewald (2006: 4), é a essência da criticidade textual, porquanto “funciona como 

uma espécie de catalisador.” Como vimos em nossas análises, o acúmulo das inferências atípicas 

mais a ambiguidade estrutural culminam nesse contexto, “convidando, assim, várias 

interpretações alternativas, entre elas o novo significado gramatical”. 

O contexto crítico da combinação espera aí surge no século XX, em duas ocorrências. 

Como constatamos na subseção anterior, não encontramos espera aí em contextos atípicos, no 

CP. Dessa forma, nas análises das ocorrências abaixo, discutimos os fatores que consideramos 

atinentes à atipicidade contextual, além da ambiguidade estrutural própria daquele tipo de 



187 

 

contexto. Almejamos, assim, atender ao nosso objetivo de examinar os micropassos da mudança 

linguística. 

(66) Não tem CPI pro PTB porque não teve pro PT, é uma troca. Não tem. E o que aconteceu com o 

Roberto Jefferson? Ele começou a ver que estavam batendo muito. E estava ficando sozinho. O PT fazendo papel de 

vestal. Não, não temos que tergiversar, vamos duro, e tal. Ah, é assim? Então espera aí! E entregou o esquemão. 

Agora, se for procurar de onde vem o dinheiro.. O dinheiro não vem da plantação de amendoim da chácara do Lula. 

Vem dos beneficiários da política econômica. 
Entrevista, Or:Br:Intrv:Web com Roberto Requião, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (66), a cena comunicativa descreve a entrevista com Roberto Requião acerca da não 

realização da CPI que, segundo ele, deveria acontecer em virtude das denúncias do mensalão. 

Todo trecho traz o tom de exasperação e indignação e, dessa forma, tende a ser contundente. O 

segmento “não, não temos que tergiversar, vamos duro, e tal” traz uma noção de movimento, 

mesmo que abstrato, indicando que não se pode hesitar, é necessário ir adiante, deslocar-se da 

postura anterior. O período “Ah, é assim? Então espera aí”, na sequência, representa a represália 

de Jefferson diante dessa ação. Nesse sentido, ele rompe com o comportamento anterior para 

realizar outro: “e entregou o esquemão”. 

De um lado, apesar de não existir elemento espacial que ancore um frame de localização 

concreta, o locativo aí, remetendo-se à situação comunicativa, indica um espaço virtual em que se 

deve esperar - um processo que demanda determinado intervalo de tempo - até que se realize 

outra ação. Consideramos que esta é a inferência semântico-pragmática que caracteriza a 

atipicidade contextual. Por outro lado, a estrutura ainda conta com um sujeito “tu” oculto , 

também diluído na medida em que se refere ao partido. O advérbio “então”, com sentido de “em 

tal caso”, está preso à combinação no período, mas também ajuda na ênfase da atitude de Roberto, 

marcando uma pausa maior que empresta à combinação a afetação e o realce típicos de um 

marcador. Ainda com relação à ambiguidade estrutural, a posição de espera aí anterior ao 

advérbio e a não realização do objeto configuram uma nova estrutura que caminha para um 

marcador. 

A combinação espera aí, em contextos críticos, antecedida (66) por elemento que acentue 

pausa, colaborando com o sentido de expectação inerente a espera, veicula significação muito 

próxima ao contexto fonte, seu uso típico. A atividade de esperar é um processo que demanda 

imobilidade e temporização, e é o que observamos tanto no contexto fonte como no crítico e, 

certamente no atípico. Já que o frame do predicado transitivo circunstancial compreende um local 
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físico, um dos fatores que favorece a criticidade contextual é a opacidade dessa localização, 

observada nos dois exemplos.  

É exatamente o sentido de acinesia de espera, aliado ao de localização intermediária de aí, 

que pode ter motivado o falante a utilizá-los juntos, em contextos mais abstratos ligados, 

geralmente, a cenas comunicativas em que há quebra de expectativa com acréscimo de alguma 

informação que redirecione o que antes foi exposto. Tal inferência semântico-pragmática 

associada à ambiguidade estrutural são as possíveis razões para a mudança linguística ter sido 

iniciada. O potencial intersubjetivo da combinação aumenta em decorrência de o verbo estar 

flexionado na 2ª pessoa do imperativo afirmativo junto ao pronome locativo vinculado a 2ª 

pessoa do discurso, em sequências tipológicas injuntivas.  

A vida curta desse contexto, de acordo com a análise desses fatores, é notória não só pelo 

número reduzido da combinação no CP mas também pela peculiaridade das cenas comunicativas 

que a acionam e, nesse sentido, capturá-las em um corpus é mais complexo. Entretanto, tal fato 

não impede que verifiquemos, mesmo que de forma indicial, os micropassos da mudança de 

espera aí. Por ser tênue o limite entre o contexto crítico e o isolado, como vemos na próxima 

subseção, avaliamos que a trajetória que se desenha nessa combinação confirma o postulado de 

Traugott (no prelo, b) para o papel do contexto crítico.   

Se observarmos a tabela 04, página 142, a combinação espera lá, além de se apresentar 

em número reduzido, polariza-se em contexto fonte e isolado, ou seja, no início e no final da 

trajetória de mudança. Esse comportamento pode indicar que a motivação se processou através 

do pensamento analógico que, segundo Traugott (no prelo, a) e Traugott e Trousdale (2013), 

dispara a mudança via princípio do melhor encaixe com um exemplar. Em nosso caso, como se 

trata de um verbo de base locativa junto a um pronome adverbial locativo, julgamos que o 

exemplar é o marcador vem cá. Analisamos mais detidamente esses dados a partir dos contextos 

isolados na subseção seguinte. 

A combinação está aí apresenta-se no CP, em contextos críticos, no século XVIII, com 

uma ocorrência, no XIX com 10 e no XX em 32 ocorrências. A abstração do verbo e do locativo 

perpassa toda a trajetória da combinação, partindo do espaço físico concreto para o virtual, 

voltando-se cada vez mais para o espaço da situação comunicativa. Conforme mencionamos 

anteriormente, inúmeros estudos de “aí”, entre eles o de Tavares (2006: 207-208), ressaltam que 
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o locativo percorre etapas que têm início em uma função dêitica espacial, seguido da anáfora 

espacial, da discursiva, da introdução de efeito, da sequenciação.  

Essa última função vincula-se ao que a autora (2006: 207-208) afirma acerca da conexão 

de partes do discurso que possuem “como propriedade em comum o apontamento para a 

informação prévia e para a informação subsequente, criando-se um laço coesivo que dispara, no 

interlocutor, a busca por inter-relações mais específicas”. É essa inferência semântico-pragmática 

que, junto à de fazer relação atribuída a está, em nosso caso com uma circunstância, torna a 

combinação está aí suscetível a pressões estruturais. Tais pressões advêm, basicamente, das 

situações comunicativas que, cada vez mais impregnadas de subjetividade, objetivam prover 

relações intersubjetivas, conforme observamos no exemplo (67): 

(67) M. Que coisa é Que? D. É preposição, ou advérbio, segundo se disse no Capítulo sexto da Sintaxe 

simples em razão de que aqui cai sobre a coisa comparada, como logo veremos. M. Que coisa é O? D. Aqui O não é 

artigo, ou ao menos serve de preposição, porque há um Idiotismo muito embaraçado nestas palavras. Com melhor 

saúde, que o ano passado. M. E onde está aí o Idiotismo? D. Nas palavras. O ano passado. M. E como conheceis que 
há aí Idiotismo? D. Conheço-o, porque as tais palavras não aparece em que caso estejam, nem Verbo, ou preposição, 

que as reja, nem fazem sentido sem se lhes entenderem outras muitas palavras. 

Gramática, Regras da Língua Portugueza de Jerónimo Contador de Argote, sequência injuntiva, século 

XVIII 

 

Em (67), a obra de Jerónimo revela sua orientação moderna ao tratar das regras 

gramaticais sob a forma de diálogo, com o Mestre e o Discípulo, a fim de refletir acerca dos 

temas que apresenta. A formatação inusitada, por sua vez, favorece a abstração da referência de 

localização do frame, passando a textual-virtual com os elementos “no Capítulo sexto”, “Aqui”, 

“nestas palavras”, “Nas palavras”, “tais palavras”, “há aí”.  Embora a referência se realize de 

forma abstrata, o predicado relacional circunstancial segue a sintaxe com o verbo “estar”, seu 

sujeito “o Idiotismo” e o CCi “aí”. A conjunção aditiva “e” e o pronome interrogativo “onde” 

compõem o período. 

Neste contexto, além de convergirem a inferência semântico-pragmática de apresentação, 

com forma verbal preenchida por sujeito não prototípico, e o locativo, remetendo-se à situação 

comunicativa, acrescenta-se a sequência argumentativa, desdobrada em perguntas e respostas, 

que torna o propósito comunicativo particular e, por conseguinte, favorece a intersubjetividade do 

constructo. A opacidade estrutural decorre dessas inferências e culmina na posposição do sujeito, 

o que permite uma interpretação mais enfática da combinação está aí. Essa alteração conjugada à 

inferência possibilita uma leitura diferente da prototípica, na medida em que está aí se torna cada 

vez mais ligado a uma função de ênfase, caminhando para a marcação discursiva. Em outras 



190 

 

ocorrências do corpus, o sujeito abstrato encapsula toda a exposição anterior, evidenciando a 

argumentação do falante.  

Observamos em todas as ocorrências um grau menor de composicionalidade entre está e 

aí. Atribuímos esse fato à própria função do verbo “estar” como relacional circunstancial e a 

função discursiva de “aí”. À medida que o verbo atua como um elemento que liga uma porção a 

outra, seu conteúdo é mais opaco, apesar de sua acepção de “achar-se em determinado lugar” 

corroborar a função da combinação. O número de ocorrências de está aí no contexto crítico é 

bem mais alto que o das demais combinações; consideramos que o uso crítico, como definimos 

em nossos fatores de análise, é extremamente útil nas sequências expositivas e argumentativas 

em que se destacam fatos, argumentos para evidenciar uma opinião.   

O último conjunto de combinações em contextos críticos é o dos verbos de percepção. No 

CP, encontramos as seguintes ocorrências: uma para escuta aqui no século XX, uma para olha aí 

no século XX, nenhuma ocorrência para olha aqui, olha lá e vê lá.  

(68) Ela o acha orgulhoso por puro despeito. Queria ver se ele lhe desse confiança.. Ele é, isso sim, esquisito, 
não gosta de muita conversa. Recebeu o Western, todo mundo ficou preocupado, mas ele se calou, os curiosos que se 

danem.. Nem estudei direito naquele dia, preocupada. Seria o pai chamando o filho de volta? Vire essa boca para lá! 

Deus me livre! ao chegar do colégio encontrei Ricardina me esperando no portão; ao ver-me, correu ao meu encontro 

toda excitada: - Escuta aqui, Gê, tenho muita novidade. - Com ar de mistério, verdadeiro Sherlock, olhou 

discretamente para os lados.. nada, ninguém nos espreitava: - Logo depois que o Beto saiu, teu pai entrou no quarto 

dele. Espiei pela janela e vi doutor Afrânio fuçando tudo. 

Crônica,  Crônica duma Namorada de Zélia Gattai, sequência expositiva, século XX 

 

O fragmento (68) se inicia com as elucubrações de Gê enquanto voltava do colégio para 

casa acerca da esquisitice de Beto. Compondo o frame de movimento espacial, os elementos de 

localização iniciam quando Gê chega do colégio e encontra Ricardina “no portão”. A partir daí, a 

cena ora pode ser interpretada com alguma movimentação, ora não. A opacidade de sentido se 

inicia quando Ricardina pede que Gê escute “muita novidade” com “ar de mistério” e olhar 

discreto: o pedido pode se definir com uma aproximação para que ninguém mais possa escutar o 

que Ricardina tem a lhe dizer ou as duas já estavam juntas, uma vez que a amiga “correu ao meu 

encontro” antes de pronunciar “escuta aqui”.  

A inferência de confidencialidade, exortação e impositividade, somada à inserção de um 

vocativo, estruturalmente em início de sentença, e a inexistência de elementos espaciais e de 

movimento após a combinação permitem a ambiguidade semântica, pragmática e estrutural. 

Outra questão que influencia essa opacidade é a utilização já consagrada dos verbos de percepção 

com a função discursiva de dar conhecimento a algo. Quando utilizado ao lado de aqui, escuta 
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reforça o grau de proximidade e estaticidade já que “pôr-se a ouvir
68

” ou “prestar atenção para 

ouvir
69

” supõe que se esteja parado em determinado lugar. 

(69) Os acusados, presos na Coordenação de Polícia Especializada (CPE) da Polícia Civil, tomaram o café 

normal dos detentos, passaram a manha conversando e só receberam a visita do advogado Rommel Parreira Correa. 

O diretor da divisão de administração da CPE, Silvério Antônio Moita de Andrade, disse que a idéia inicial era 

colocá-los em celas comuns, mas desistiu em função da recepção dada pelos outros detentos. 'Olha aí os filhinhos de 

juiz, botem eles aqui na cela com a gente', gritaram os presos. Por medida de segurança, no início da tarde de ontem, 
os cinco rapazes foram transferidos para o Núcleo de Custódia da Penitenciária da Papuda.  

Notícia,  Matadores do índio estao na Papuda, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (69), a combinação olha aí se encontra na fala de um dos presos na CPE e é utilizada 

com inferência de observação, exame. Na verdade, não há um pedido ou ordem do preso para que 

um sujeito “tu” olhe para “os filhinhos de juiz” em uma localização intermediária entre ele e 

outro ponto distante dele. Diante do grupo que estava no local, a solicitação para que se olhem os 

acusados provavelmente seria direcionada para todos eles, levando o verbo olhar para o plural. 

Esse fato permite a leitura da combinação com o uso próprio de ênfase para chamar a atenção ao 

que será dito na sequência e sugere ambiguidade estrutural, reforçada pelo fato de olha aí ainda 

se encontrar presa ao OD em um predicado verbal.  

Ainda com relação à opacidade do fragmento, o frame contém os elementos de 

localização “CPE”, “aqui”, “na cela”. Nesse caso, a referência espacial de “aí” se realiza em 

contraponto com aqui, definindo o espaço intermediário, afastado de si. Por outro lado, seguindo 

a inferência de constatação, ao lado de olha a referência de aí se dilui e sugere confirmar a 

provocação da cena comunicativa, auxiliando no destaque da situação em si. A sequência 

injuntiva colabora com a intersubjetividade da cena e, assim, reforça o tom ameaçador da 

situação comunicativa. 

Consideramos que o número baixo de contextos críticos com combinações com verbos de 

percepção se deve não só à curta duração típica deste contexto mas também ao consagrado uso de 

verbos de percepção para atuar na marcação discursiva. Estudos como o de Rost-Snichelotto 

(2008), realizado em quatro línguas românicas, espanhol, francês, italiano, português, aponta para 

a produtividade dos verbos de percepção visual em enunciados de comando tendendo a derivar 

MDs.  

                                                
68  "escutar", disponível em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/escutar [consultado em 16-12-2014]. 
69  Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=escutar, acessado em 16-12-2014.  
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No percurso de mudança semântico-pragmática, torna-se claro que elementos 

designativos de espaço [+concreto] passam a ser usados como organizadores do universo 

discursivo [-concreto] (HEINE et alii, 1991). Dessa forma, o entrincheiramento dos verbos de 

percepção aos locativos que estamos detectando no decorrer dos contextos de mudança aqui 

analisados sofre pressões não só do exemplar vem cá como também de todos os MDs com base 

em verbos perceptivos ao longo da história, da cultura e da cognição espelhados no uso concreto 

em interações comunicativas.  

Por essa razão, estamos defendendo que a formação da mesoconstrução VpercepLocMD na 

macroconstrução VLocMD foi motivada pelo pensamento analógico, que resultou na analogização 

de escuta aqui, olha aí, olha aqui, olha lá e vê lá e sua consequente incorporação ao esquema do 

marcadores discursivos no PB. Tanto os números dos constructos no corpus como os fatores 

analisados na trajetória até o contexto crítico sugerem que a analogização foi o mecanismo de 

mudança linguística dominante desses marcadores discursivos da VLocMD. 

Com base em Traugott e Trousdale (2013), julgamos que os contextos críticos 

enriquecidos de inferências semântico-pragmáticas atípicas motivadas, por sua vez, por 

incompatibilidades inevitavelmente resultantes da interação e das escolhas que precisam ser feitas 

para a interpretação adequada, impactam na opacidade da estrutura. Considerando, como Furtado 

da Cunha (2006: 116), que a gramática é “o resultado da cristalização ou regularização de 

estratégias discursivas recorrentes, que decorrem de pressões cognitivas e, sobretudo, de pressões 

de uso”, é natural que a incompatibilidade estrutural seja a última barreira a ser superada, já que a 

opacidade estrutural se espelha no limite tênue entre o uso crítico do isolado.  Pressupomos, 

assim, que a etapa crítica seja de fato curta e que, em algumas situações, não seja encontrada ou, 

ainda, necessária.  

Nesta fase, as combinações se encontram mais entrincheiradas do que nos contextos 

atípicos e entendemos que esse processo é natural e previsível e até esperado na trajetória de 

mudança. Porém, algumas combinações apresentam graus de entrincheiramento distintos e, 

quanto a isso, dispomos de quatro justificativas baseadas em nossas análises e nas pesquisas já 

realizadas e apresentadas nesta tese:  

I. os verbos de base locativa vir, ir, estar já têm seus usos expandidos em outros contextos 

sintáticos e semântico-pragmáticos. Escutar, olhar e ver, além de atuarem em outros contextos 

com usos estendidos metaforicamente, já operam como marcadores discursivos, inclusive em 
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outras línguas. Tais observações corroboram um grau maior de entrincheiramento. Esperar 

guarda maior carga lexical, fato que o amarra a contextos bem específicos de atuação, implicando 

menor grau de entrincheiramento;   

II. os locativos aí, aqui, cá e lá atuam como coringas no plano espacial (físico e virtual), no 

temporal e no textual-discursivo e, portanto, na trajetória como marcador tendem a apresentar 

maior nível de entrincheiramento a verbos cuja fonte é transitiva circunstancial;  

III.  prototipicamente algumas formas verbais reclamam locativos específicos: a) vem encaixa 

com o locativo cá devido ao movimento de aproximação que o primeiro expressa e à ideia de 

lugar aproximado do falante, do segundo, b) vá e vamos encaixam com o locativo lá devido ao 

movimento de afastamento que as formas verbais expressam e à ideia de lugar distante do falante 

que o segundo traduz, c) espera e está, em contextos intersubjetivos, encaixam com o locativo aí 

devido à ideia de acinesia de ambos e à de lugar próximo do interlocutor de aí. Tais 

considerações corroboram maior grau de entrincheiramento e 

IV.  o uso reduzido de escuta aqui, espera aí, espera lá, olha aí, capturado no CP a partir do 

século XIX, sugere menor grau de entrincheiramento, se analisado até os contextos críticos, 

conforme tabela 04, página 142.  

O entrincheiramento, conforme Traugott e Trousdale (2013) apontam, se realiza na 

medida em que generalizações e similitudes se estabelecem em eventos específicos de língua em 

uso. Dessa forma, quanto maior o número de eventos similares, maior a probabilidade de as 

combinações se entrincheirarem, ou seja, se armazenarem como uma unidade, 

construcionalizarem-se, embora possam ser decompostas em partes individuais.  Esse movimento, 

então, está estreitamente ligado aos fatores de composicionalidade e produtividade da arquitetura 

das construções.  

Por sua vez, a esquematicidade é um fator que consideramos em paralelo ao grau de 

convencionalidade das combinações, ou seja, o grau de esquematicidade está relacionado ao grau 

de convenção da microconstrução. Assim, neste contexto, os constructos ainda comportam 

combinações, portanto contamos com um grau menor de esquematicidade.  
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4.1.4  Contextos isolados  

O modelo de tipos de contextos assumido em nossas análises (DIEWALD, 2002, 2006) 

define o terceiro estágio como aquele que consolida o processo de mudança, pois reorganiza e 

diferencia “os formativos gramaticais e o paradigma que é a categoria de destino do processo” em 

curso (DIEWALD, 2006: 5). Nesta fase, segundo a autora (2006: 5), “o novo significado 

gramatical é isolado como um significado distinto do significado mais velho, mais lexical”, ou 

seja, são contextos linguísticos específicos que favorecem uma leitura com a exclusão de outra.  

Mais uma vez é o exemplar da VLocMD, vem cá, que surge primeiramente em contexto 

isolado, no CP, já no século XVI. Como definimos no capítulo de metodologia, esse é o terceiro 

critério básico de escolha dessa microconstrução como ponto de partida para a formação da 

hierarquia construcional VLocMD. Os contextos isolados se distribuem em cinco ocorrências no 

século XVI, uma no XVII, 14 no século XIX e seis ocorrências no século XX.  

O constructo vem cá, como predicado, representa um chamamento, e esse sentido 

marcante perpassa todos os usos de sua trajetória. O deslocamento espacial de aproximação, 

como ilustrado nos contextos fontes, deriva deslocamento na atenção do interlocutor.Tal 

deslocamento é provocado pelo falante, marcado intersubjetivamente na troca interativa.   

No nível da microconstrução, podemos relacionar a conservação do sentido básico de 

chamamento de vem aliado ao de proximidade de cá ao princípio de persistência de Hopper 

(1991), uma vez que o verbo mantém o deslocamento ao trazer a atenção do interlocutor para o 

falante. Creditamos tal permanência à inferência semântico-pragmática assinalada nos contextos 

de mudança que desencadeou a neoanálise do predicado verbal em marcador discursivo, atestada 

por meio dos micropassos analisados.  

Selecionamos em (70) uma ocorrência cujo contexto classifica-se como isolado. Esta 

classificação descreve contextos em que a construção sofreu redistribuição categorial, ou seja, 

passou pelo mecanismo de neoanálise, como define Traugott (no prelo a: 9). Nesse estágio, 

entendemos que ocorreu construcionalização, uma vez que a partir dessas novas análises houve  

 
reanálises morfossintáticas e semânticas que foram compartilhadas entre falantes e 

ouvintes em uma rede social, permitindo que uma nova microconstrução fosse 

adicionada à rede, porque uma unidade convencional simbólica nova e, portanto, um nó 

de tipo novo, foi criado.70 

                                                
70 A tradução livre, por conta da estrutura em que foi inserida, sofreu algumas adaptações mínimas no texto original. 

“When there have been morphosyntactic and semantic reanalyses that are shared across speakers and hearers in a 
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A ocorrência do fragmento (70) é uma das primeiras a figurar no corpus já atuando como 

marcador discursivo. Esse fato permitiu que reconhecêssemos o constructo vem cá como 

exemplar, como o padrão que, em uma trajetória no tempo, motivou o surgimento da hierarquia 

construcional da VLocMD. A formação da rede VLocMD foi constituída pelos mecanismos 

envolvidos nas mudanças construcionais e na construcionalização gramatical, quais sejam: 

neoanálise, analogização, GR e GE, atuando conjuntamente e motivando-se reciprocamente.  

 

(70) CENA VI - AMENTE. CALÍDIO - AM. – Tu vês a que termo eu sou chegado, segundo as novas que tu düa 
parte e Devorante doutra me dais? Cuidei que tinha de ti algüa necessidade; mas pois as cousas assi vão, té a vida me 

sobeja: procura pola tua.CAL. -- VOS outros, mimosos, logo quereis morrer. AM. -- Não se ajuntaram embalde tantos 
males Q um tempo. CAL. -- Tam pouca confiança tens em Lucrecia? AM. -- Ah, Calidio! CAL. -- Que ah Calidio? AM. -- 

Que esperança tam fraca! CAL. -- Queres dizer como de foão. AM. -- E de foão e de foão. CAL. -- Naquilo tem razão, e 
mais nesta terra, em que o poerão mui asinha em cantar seciliano, como dizem. Vem ca, Amente, seras homem pera me 

ajudares a um feito? AM. -- Em tal desesperação, que posso eu arrecear? CAL. -- Ora bem ves que esta vinda de teu pai 
embaraça tudo, pelo qual aqui cumpre de acudir, se queres remedio. [ XXX ]. -- A maneira é a que não vejo. CAL. -- Dir-

to-ei. Façamos que não conhecemos teu pai, por mais Valenciano que fale.? CAL. -- Não gracejo, mas antes te dou um 
cavalo na batalha, se tu fores pera o tomar. AM. – E a meu Aio que lhe faremos? CAL. – Como quê? Diremos que esse é o 

que faz todas estas calabreadas, e que traz este velho falso aqui com nome de teu pai, e assi não recolheremos em casa um 
nem outro. AM. – Nisso bem vejo eu o erro, o remédio não o vejo. CAL. – Eu to direi. Podemos acudir ao negócio do 

casamento, como dantes, e, se cumprir, diremos duas palavras ao Doutor, que não sejam de libelos dar, nem lides 
contestar.  

Teatro, Estrangeiros de Sá de Miranda, sequência injuntiva, Século XVI 

 

Em (70), a cena comunicativa trata da notícia dada por Calídio sobre as novidades dos 

outros pretendentes de Lucrécia.  Dada a exasperação de Amente, Calídio propõe àquele um 

plano para que Amente possa driblar os outros dois. Na fala de Calídio, vem cá marca o discurso, 

concorrendo para o “deslocamento”, uma convocação da atenção de Amente em direção à 

proposta feita na sequência. Além de fazer uma proposta, em virtude da atitude de desalento de 

seu interlocutor, Calídio é, de outra parte, impositivo.  

A microconstrução vem cá funciona com o propósito de provocar uma mudança de atitude 

em Amente. Tal propósito se evidencia tanto por meio da sequência injuntiva e do caráter 

imperativo que persiste na forma verbal vem, quanto pelo traço de pontualidade articulado por cá, 

tomado como intimidade e impositividade. A pergunta que sucede ao marcador evidencia o 

contexto específico, ou convencionalizado, em que vem cá é recrutado, seras homem pera me 

ajudares a um feito?, uma vez que estabelece um esquadrinhamento sobre a posição do 

                                                                                                                                                        
social network a new micro-construction is added to the network, because a new conventional symbolic unit, and 

hence a new type node, has been created.” 
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interlocutor, realizado com menor impositividade. Toda essa configuração exclui qualquer outra 

leitura diferente, tornando o contexto isolado.  

Dessa forma, em (70), o deslocamento está relacionado às intenções no jogo comunicativo: 

o falante pretende conseguir a adesão do interlocutor a sua ideia, opinião, argumento. Portanto, o 

frame não é espacial, passando a enquadrar uma relação assimétrica típica de injunção, 

considerando-se Calídio com maior saber do que Amente.  

(71) Vamos á segunda couza. Que presidio poremos nas fronteiras? Vinte mil Portuguezes, diz o primeiro 

voto, e he o de todos. E de donde havemos nós de tirar vinte mil Portuguezes? Vem cá máo homem, naõ vês que se 

fizermos isso duas, ou tres vezes, que ficará o Reyno despovoado, e ermo? Quem ha de cultivar os campos? Quem ha 

de guardar os gados? Quem ha de trabalhar nas officinas de toda a Republica? E faltando isto, que has de comer, que 

has de vestir, e calçar? Que Naçaõ viste tu nunca, que fizesse guerra só com os seus naturais?  
Literatura de costumes, Arte de Furtar de Manuel da Costa, sequência injuntiva, século XVII 

 

O fragmento (71) apresenta um trecho da Arte de furtar. Esse texto objetivou inventariar 

“numerosas formas de roubos e desmascarar as múltiplas espécies de ladrões” 
71

 a fim de 

acautelar os leitores. Através da reflexão e do diálogo, o autor contra-argumenta acerca das 

soluções que considerou inoportunas.  

O segmento que antecede a sequência iniciada por vem cá contém questionamentos que 

levam o interlocutor ao apelo expresso na sequência injuntiva. A microconstrução, portanto, 

promove uma chamada para a realidade indicando, em toda a sequência posterior, o que de fato 

poderia ocorrer caso “máo homem” resolvesse realizar o que pretendia. 

Dessa forma, o autor convoca a atenção do leitor, destacando sua intenção. Tal estratégia 

enfatiza todo o conteúdo revelado através da inquirição que se segue, acentuando a 

intersubjetividade do texto e tornando o marcador um coadjuvante na construção textual-

interativa.  

(72) Manual de Souza - Como assim? Gabriela - Como assim? Castelo Branco - Não insistas, rapariga! 
Carlos - Muito simplesmente. Agora que o Capitão-General engoliu a pílula, convém que permaneçamos algum 

tempo no status-quo. Manual de Souza - Como no status-quo.. Queres então que eu fique sendo marido de tua 

mulher? Carlos - Decerto, isto é, oficialmente. Manual de Souza - Está visto: na salinha. Mas, vem cá, e minha 

mulher? Carlos - E tu a dares com tua mulher! Tua mulher! Confessar-lhe-emos tudo, e, logo que haja cá entre nós 

certa combinação, verás que vidinha..(...) Parece-me que me expliquei perfeitamente, apesar de falar mal o português. 

Vejamos! Manual de Souza é teu marido, é certo. 

Teatro, A Casadinha de Fresco de Artur Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

Em (72), ocorre um uso similar ao de outros constantes no corpus. A microconstrução 

vem cá é antecedida do marcador “mas”, que atua no plano discursivo mantendo a ideia de 

                                                
71 Informação disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_de_Furtar, acessada em 18/12/2014. 
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contraste, cotejo, adversidade. A sequência injuntiva assinala a objeção que visa a romper com a 

ideia anterior e, assim, vem cá traz a atenção para o falante e prepara a entrada de sua indagação. 

Podemos descrever o movimento da sequência como: cotejo, rompimento, chamamento, 

indagação que dá dinamicidade à cena e articula pragmaticamente a construção textual.  O 

marcador está mais frouxo sintaticamente, característica que lhe é atribuída devido à inserção 

apartada típica de seu uso. Esse atributo permite que o falante-autor posicione o marcador vem cá 

no trecho mais apropriado, a fim de interromper seu interlocutor.  

(73) Na ausência do patrão, abria os livros da escrita e estudava, com atenção concentrada, os lançamentos, 

os históricos, a natureza das mercadorias, acompanhando a trajetória contábil de cada uma, até que ela se perdesse no 

encerramento de uma conta. Foi tomando gôsto pelo negócio e uma tarde o Andrade surpreendeu-o examinando 

partidas. A escrita era complicada. - Tu não entendes disso, oh rapaz. - Entendo um pouco, sim senhor. - - Onde 

aprendeste? - Lendo. - Então vem ca: quais são os livros obrigatórios? Deucalião respondeu, radiante com a 

oportunidade que se oferecia. - Que é que entendes por uma fatura? Deucalião apanhou uma e falou sobre o 

documento. 

Romance, O Burro de Ouro de Gastão de Holanda, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (73), temos o mesmo padrão de uso, sendo que o elemento que antecede vem cá é 

“então”, que permite a retomada da atenção a partir do ponto de vista: i) da marcação, ênfase no 

segmento, se o considerarmos um marcador que abre um turno ou ii) da circunstância, indicando 

“em tal caso; assim sendo” ou “neste momento”.  Todo o fragmento e a própria presença do 

marcador vem cá logo após esse elemento torna o “então” ambíguo, porém não há dúvidas de que 

é um contexto isolado, uma vez que não há movimento espacial físico. Andrade deseja dar ênfase 

a sua indagação, fazendo isso por meio da marcação de seu discurso ao convocar a atenção de 

Deucalião para si, testando os conhecimentos do empregado. 

Em todos esses constructos vem cá atua em contextos isolados, são as seguintes 

características semântico-pragmáticas e discursivas, aliadas às morfossintáticas e fonológicas: i) 

pausa marcada por vírgula, sugerindo mudança na entoação; ii) anulação do argumento sujeito; iii) 

isolamento do marcador na estrutura sintática, atuando como um parênteses e iv) 

entrincheiramento semântico do verbo ao locativo, uma vez que o acesso é feito holisticamente, 

acarretando perda de sua transparência semântico-referencial e ganho de atuação pragmático-

discursiva na organização textual interativa. Tais características evidenciam a neoanálise 

semântico-sintática do constructo, na medida em que houve redistribuição categorial e 

realinhamento com uma função já existente – a de marcador discursivo. Criou-se, assim, novo 

signo procedural , gerado por meio da construcionalização gramatical.  
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A neoanálise que levou à leitura isolada de vem cá como marcador discursivo pode ser 

descrita em termos de GR e GE. Nesse sentido, primeiramente, o predicado passa pela perda de 

elementos em sua estrutura argumental. Como analisamos nos tipos de contextos precedentes, por 

volta do século XVI surgem os primeiros exemplos atípicos e críticos influenciados pelos 

cenários injuntivo e exortativo. Tal condição motiva, por conseguinte, que os contextos isolados 

sejam exclusivamente compostos por sequências injuntivas ou com teor exortativo, mesmo que 

somente o marcador ancore a injunção. 

A perda do argumento sujeito, reforçada pela presença de um vocativo, e a ambiguidade 

espacial que tornou a referência do locativo mais abstrata, voltando-se para a situação discursiva 

são características da redução de escopo da GR. Nesse momento, desenvolve-se a GE, descrita 

em termos dos três tipos de expansão postuladas por Himmelmann (2004: 32-33), quais sejam: a 

da classe matriz (host-class), uma vez que mais de uma colocação tornou-se possível para a 

combinação vem cá - predicado verbal e marcador discursivo; a da sintaxe, que pode refletir uma 

estrutura argumental para o verbo transitivo circunstancial e uma configuração de marcação do 

discurso; e a da semântico-pragmática, com dois sentidos e usos isolados.  

Assim, a microconstrução vem cá instaura a VLocMD e torna-se uma instância exemplar, 

passa a compor o esquema dos marcadores discursivos com características semântico-

pragmáticas particulares. Nesse último estágio, detectamos também o aumento de 

esquematicidade não só da microconstrução mas também da VLocMD, que passa a funcionar 

como um guarda-chuva atrator, recrutando outras microconstruções para sua categoria de 

marcadores. Consequentemente, a produtividade aumentou tanto no âmbito do esquema dos 

marcadores, como da própria combinação que concorre para usos mais particulares. Em termos 

de analisabilidade e composicionalidade, contamos com opacidade da compreensão individual de 

suas subpartes, uma vez que o acesso semântico-pragmático à unidade de sentido é holístico.  

Na sequência dos marcadores cujo tipo verbal é de movimento, apresentamos os 

contextos isolados de vá lá e vamos lá. Os dois surgem no século XIX, o primeiro com 51 

ocorrências e o segundo com 86. No século XX, vá lá aparece em 20 ocorrências e vamos lá em 

26.  No contexto isolado, optamos por apresentar os fragmentos com suas análises interpretativas 

na sequência e, ao final, expomos os fatores de análise deste tipo contextual. Os exemplos 

ilustrados aqui estão em conformidade com o quadro 08, página 123. 

(74) Houve, mas só de passagem. O que houve mesmo, de fato, foi a aprovação do primeiro turno da 

emenda da reeleição na Câmara. Dirão que depende do ponto de vista. Vá lá. Mas o que não é pura interpretação é a 
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vontade com que o senador Antônio Carlos assumiu seu posto no Senado. Mostrou as primeiras garras, que agradou 

muito à esquerda sem desagradar ao poder (...) 

Notícia, Br:Cur:Primeiros movimentos, sequência injuntiva, século XX 

 

Em todos os constructos em que vá lá ocorre observa-se uma concessão. As sequências 

injuntivas contribuem com um tipo de indicação-prescrição específico que confirma a exortação-

permissão do frame. Este tipo de enquadre deflagra uma interpretação isolada, rompendo com a 

ambiguidade e opacidade semântica, pragmática e estrutural dos tipos contextuais anteriores. 

Isolado da estrutura sintática, vá lá atende à explicitação do falante, marcando sua presença no 

discurso que profere. Esse isolamento estrutural é enfatizado pelas seguintes características: 

pausas, assinaladas por sinal de pontuação; elemento antecedente, geralmente a conjunção “mas”, 

que sinaliza movimento diverso do tópico anterior e possibilidade de remoção do marcador da 

sentença, impactando perda do realce que o caracteriza. 

Nesse sentido, a injunção optativa, expressando consentimento ou permissão, expressa a 

anuência do falante para que algo que ele tenha ou que saiba seja “movimentado” para outra 

esfera, em um deslocamento por afastamento. Assim, o falante permite que aquilo que é seu, de 

seu conhecimento, desloque-se para outrem ou outra situação. Em nossa análise, esse é o traço de 

sentido que persiste na microconstrução vá lá. O locativo, por sua vez, entrincheirado sintática, 

semântica e pragmaticamente à forma verbal, atua como afixoide, carreando o traço de 

vagacidade. Tal traço pode ser mais bem interpretado como a ratificação do descomprometimento 

que também está atrelado ao frame.  

Dessa forma, em todos fragmentos, independente do gênero discursivo, apresentam-se 

sequências tipológicas injuntivas, que consideramos ser o “palco” de atuação isolada do marcador. 

O desenho deste frame se inicia com uma informação trazida pelo falante, que é de sua 

“propriedade”, o marcador estabelece a dinâmica a partir da qual “cederá” a informação ao 

interlocutor e, finalizando, explicita sua intenção seja através de uma atitude, opinião (74) ou 

ainda, um fato, resposta, ideia atrelados à maneira como a informação é manifestada. As 

sequências injuntivas, portanto, apresentam o falante em posição superior ao interlocutor em 

situações comunicativas cuja subjetividade do primeiro tem sua expressão máxima na 

intersubjetividade junto ao segundo.  

Estruturalmente, o fato de o verbo ir encontrar-se cristalizado na forma verbal da 3ª 

pessoa demonstra um estágio mais gramaticalizado da combinação, já que neutraliza a expressão 
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de pessoa. No caso de vá lá, um comentário de consentimento ou concordância do autor (1a. 

pessoa) é proferido acerca de uma proposição estabelecida anteriormente por algum fato ou 

alguém (2ª ou 3ª pessoa).  O verbo no imperativo também se coaduna com a inferência em 

questão e demonstra a força coercitiva do contexto, pois traduz um caráter de permissão, 

aprovação, consentimento, determinação. Tais inferências referendadas pelo contexto isolado 

viabilizam a convencionalização da microconstrução.  

 No contexto isolado, detectamos os seguintes indicadores de construcionalização 

gramatical: a) fixação de posição na sentença ou uso parentético e, na maioria das ocorrências, 

uma pausa, sinalizada por sinal de pontuação, sugerindo uma entoação distinta do restante do 

período; b) relação entre o frame de deslocamento não espacial e a leitura com sentido único, 

mais abstrato, numa função particular. Quanto menor a presença de elementos que evocam frame 

espacial, maior é a incidência do marcador; c) tanto a forma verbal vá quanto o locativo lá não 

exprimem seus sentidos prototípicos. O sentido abstratizado da unidade está de acordo com seu 

alto grau de expressividade, quanto mais expressivo, mais abstratizado será o sentido; d) no 

contexto isolado, um determinado sentido se especializa numa determinada função. Consegue-se, 

ainda, perceber a persistência do traço de movimento do verbo ir, agora indicando um 

movimento na opinião, de uma atitude menos expressiva para uma mais expressiva; e) o locativo 

lá não configura seu sentido prototípico, pois não indica lugar, atuando semântica e 

pragmaticamente como afixoide.  

Para o uso de marcador no contexto isolado, não se aplicam os traços mais comumente 

associados à classe dos advérbios aos pronomes locativos, já que estes se encontram altamente 

integrados, formal e funcionalmente, ao verbo que acompanham. No caso de vá lá, passa pela 

neoanálise semântico-pragmática atuando como um clítico de "vá" em virtude de pressões 

cognitivas e contextuais. Devido ao grau de abstratização da sequência, o recrutamento desse 

locativo é favorecido, em razão de sua granulidade vasta (Batoréo, 2000) e, passa a atuar como 

afixoide. Tais pressões atuam no nível da convencionalização reforçada pelo mecanismo de 

subjetificação, uma vez que as perspectivas do falante em relação ao que é dito estão sendo 

codificadas na microconstrução e identificadas no contexto em que se isola.  

Além da questão da atitude e da propriedade cognitiva da linguagem advindas da díade 

falante-ouvinte, a pressão que se estabelece nos contextos discursivos para que as trocas 
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conversacionais sejam pautadas no princípio de informatividade ou relevância
72

 leva à 

convencionalização das implicaturas conversacionais, ou inferências sugeridas nos termos de 

Traugott e Dasher (2005), que se tornam, também pela frequência de uso, formas de expressão 

rotinizadas de uma comunidade linguística.  Assim, a partir desses dados, podemos observar a 

transição do conversacional para o convencional, favorecendo a construcionalização gramatical 

do verbo e do locativo como uma unidade acessada holisticamente. 

O contexto isolado de vamos lá é caracterizado basicamente pela leitura de estímulo que 

provoca um comportamento, um novo momento na interação, ou seja, um deslocamento na 

direção oposta a que se encontra, um afastamento para certa distância. Podemos perceber a 

persistência do traço de deslocamento de “ir” e o de distância além da díade comunicativa de lá, 

que se configura em vagacidade, implicando futuridade, posterioridade, positividade. A partir de 

nossas análises, ilustramos como identificamos o novo significado gramatical. 

 

 (75) E Ernesto apontou para um grupo de três mocinhas que se aproximavam de nós, muito risonhas, 

acompanhadas pela mamãe; e deitou a fugir como um louco em direção contrária, a gritar.- Livra! Livra!E foi-se. 

Não, Ernesto, vem cá. Senta-te aqui; conversemos tranqüilamente. Não comeces a gesticular como um louco e a 

dardejar paradoxos a torto e a direito! Ouve-me quieto e responde com bons modos, se não me queres ver tomar o 

chapéu e desaparecer pela porta da rua. - Vamos lá! - Foste ontem injusto e severo demais com as nossas patrícias. 

Concordo que nem todas as brasileiras mereçam a minha defesa; sei que há por aí muita mocinha impertinente e 

muita senhora insuportável, mas ninguém pode negar que a brasileira em geral é meiga, virtuosa e asseada. - Não foi 

disso que tratei! - Ouve. 

Crônicas, O touro negro de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

(76)  O senhor poderia dar um balanço de quantos ou quanto economizou com isso? Vamos lá: de 

informática, eu cancelei 450 milhões com várias empresas, inclusive a da prefeitura, que não é da prefeitura, uma 

empresa privada que substituiu o CPD, o Centro de Processamento de Dados da prefeitura.(...). Além desses, 

cancelei contratos da Copel. (...). Com a CIEN-Endesa (a CIEN é uma empresa brasileira controlada pela espanhola 

Endesa) tínhamos um contrato de 15 bilhões de reais. (...). E cancelei o pagamento da famosa Usina Termelétrica de 

Araucária, da El Paso, texana – mandei fazer algumas perícias, a usina não funcionava, mas nós estávamos no take 

or pay, pagando transporte de gás e pagando energia que não consumíamos, e nem precisaríamos. Cancelei isso, 

estamos numa disputa judicial, e a perícia judicial saiu a semana passada, dando razão de A a Z para o Estado, aliás, 

a perícia foi mais dura do que a nossa opinião. 

Entrevista com Roberto Requião, C.Amigos, sequência injuntiva, século XX 

 

                                                
72

 Segundo Loghin-Tomazi (2005), este princípio compreendido sob um ponto de vista contextualizado, é o fator capaz de (i) 

conduzir os falantes à maior clareza e especificidade, por meio de códigos gramaticais; e (ii) levar os falantes à seleção de 

interpretação mais informativa ou relevante, dentro de um dado contexto.  
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Nesses fragmentos de vamos lá observamos um frame estático, não há movimento no 

espaço físico, ainda que na microconstrução, o verbo ir conserve reminiscências do sentido 

original.  

No que diz respeito à abstratização de sentido, é importante ressaltar que a 

(inter)subjetificação também está presente em sua composição. Em vamos lá, a presença do verbo 

na 1ª. pessoa do plural evidencia um exemplo mais acentuado da transição e complementaridade 

dos mecanismos de subjetificação e intersubjetificação, já que o verbo nessa pessoa do discurso 

demonstra uma integração maior entre falante e ouvinte. Essa percepção se deve ao fato de que, 

no mecanismo de subjetificação, o falante demonstra e codifica suas perspectivas e, na 

intersubjetivação, as mesmas apontam para o ouvinte. A utilização do verbo ir nessa pessoa do 

discurso garante a intenção de compartilhamento de ideias e atitudes. Nesse sentido, o falante 

parece envolver o destinatário em sua posição, de forma que o faça tomar parte dela.   

A partir de inferências sugeridas, a reinterpretação contextual leva à polissemia da 

microconstrução, que se rotiniza e se convencionaliza codificando novos significados, fenômeno 

explicado mais adequadamente em termos de neoanálise semântico-pragmática. O verbo no 

indicativo expressa fatos reais ou que se têm por verdadeiros, portanto a cristalização do verbo ir 

na 1a. pessoa do plural demonstra que a gramaticalização dessa construção está inserida em 

contextos específicos, ou seja, a especificidade contextual propicia o recrutamento dos itens e sua 

combinação em um determinado sentido. A força coercitiva do contexto ou a pressão de 

informatividade estabelecem-se como mecanismo de metonimização, a par das relações de 

contiguidade de sentido advindas das trocas interativas.  

 É na interação, no uso da língua, que inferências sugerem  sentidos e na continuidade, na 

frequência e na aceitação da comunidade linguística que tal uso pode se consolidar e se 

convencionalizar. Observamos que os contextos isolados em que se insere a microconstrução 

vamos lá são indicadores de parceria, acompanhamento, companhia, interesse comum, comunhão. 

Além dessa inferência, observamos outras que, aliadas à primeira, particularizam os usos que 

aqui registramos. Dentre elas destacamos a atuação dos parceiros da interação e de propriedades 

cognitivas da linguagem que geram pressão de informatividade, conduzindo os falantes: i) à 

maior clareza e especificidade na codificação de seus textos e ii) à seleção de interpretação mais 

relevante ou informativa contextual. Essas condições permitem a incorporação do significado 

pragmático ao marcador.  
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Estruturalmente, o marcador aparece isolado na sentença, embora em algumas ocorrências 

vamos lá venha acompanhado de outros elementos. Tal fato nos reporta ao entrincheiramento dos 

dois elementos em uma unidade, que no contexto isolado se consuma. Assim, a combinação se 

cristaliza na forma vamos lá se descolando da referência modo-temporal e número-pessoal, 

deixando de selecionar o argumento externo sujeito. O descolamento da sentença permite a 

atuação como um parênteses, sendo marcado por uma pausa que o precede, geralmente 

codificado por vírgula, ponto, dois pontos e ponto de exclamação.  

No CP, os contextos isolados de espera aí surgem no século XX, com 24 ocorrências e 

espera lá no século XIX, com seis, conforme quadro 08, página 123. Observamos que no século 

XX não captamos ocorrências do marcador discursivo espera lá para o PB, no CP. Decidimos 

pesquisar no CP todas as ocorrências de espera lá a fim de verificar se essa microconstrução 

tende a se especializar no PE, em virtude de uma possível preferência de uso dos falantes dessa 

norma, entrando, assim, em obsolescência (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) no PB.  

Como usuários da língua, reconhecemos o uso de espera lá nesse tipo contextual no PB. 

Dessa forma decidimos também fazer uma pesquisa nas primeiras 15 páginas do site de busca 

Google. Organizamos as análises de espera aí e espera lá em contextos isolados, começando por 

espera aí, e, na sequência, o caso de espera lá, no século XIX. Desse modo, esperamos analisar 

satisfatoriamente as duas microconstruções.  

 

(77) E procurei uma história que explicasse meu interesse. Notei que o homem me considerava tarado, 

desses que costumam levar vacas e éguas para um barranco, hábitos do homem que vive no campo, não de um 

homem com carro, sapatos engraxados, o tipo urbano que sou. O operário me sondou, metade por raiva, metade por 

curiosidade: - Hem? O senhor gosta, não é.. Pois.. - Pera aí - interrompi. - Eu não sou o que o senhor está pensando! 

Percebi que a minha reação era cretina, parecia a donzela suburbana que é abordada na rua pelo velho que lhe mostra 

o maço de notas. 

Romance, O Piano e a Orquestra de Carlos Heitor Cony, sequência injuntiva, século XX 
 

 

O fragmento (77) apresenta as elucubrações do falante a respeito de sua conversa com o 

operário. No curto diálogo entre os dois, o homem utiliza “Pera aí” para redirecionar o tema da 

conversa já que seu desejo era de esclarecer o operário de seu verdadeiro propósito. Assim, o 

marcador interrompe a fala do operário e redireciona o tópico, imprimindo nova orientação ao 

discurso, visto que tende a indicar um novo caminho para a conversa.  

Nesse caso, a ênfase e a pausa se tornam claras através da informação do narrador 

“interrompi”. Nesse tipo de contexto, fica evidente que o falante não pede para esperar em algum 
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lugar, mas sim para que o interlocutor interrompa o que está imaginando e espere até que ele 

possa informar o que de fato está ocorrendo. 

Em (77), espera aí encontra-se destacado da estrutura sintática, cercado de pausas e/ou 

elementos que contribuem com a ênfase da interrupção. Nesse sentido, o exemplo (77) é 

emblemático, não há um elemento que prepare o movimento de interrupção, a própria situação 

comunicativa evidencia a parada enfática que é função do marcador.  

Além disso, a informação do narrador “interrompi” assegura a informação do tempo que o 

personagem reclama para redirecionar seu discurso. Ainda com relação à estrutura, o 

entrincheiramento do locativo se torna evidente, inclusive pela perda de material 

morfofonológico explicitada em (77). Atribuímos a escolha de aí às situações mais pontuais em 

que o falante requer uma parada estanque, sem possibilidade de réplica ou contestação, uma vez 

que o interlocutor deve permanecer aí, estático.  

O frame, portanto, não se configura como um enquadre espacial, mas sim institui uma 

suspensão temporária no discurso, em determinado ponto, até que o falante introduza brusca, 

modalizada ou brandamente, uma reformulação, retificação, encadeamento lógico ou 

redirecionamento de tópico. Em vista disso, o marcador atua exclusivamente em sequências 

injuntivas, sendo, muitas vezes, o único elemento da sequência. Creditamos essa característica 

não só ao fato de a forma verbal ter sido cristalizada no imperativo mas também à função do 

próprio marcador, que passa pela ordem, pelo convite ou pelo pedido.  

Por todas essas considerações, concluímos que nesse contexto apenas uma leitura é 

possível, inviabilizando ambiguidades que refletiriam opacidade, conforme apontado nos outros 

tipos contextuais. Apesar de a forma verbal espera não se encontrar esvaziada de sentido, 

consideramos que a atuação da combinação espera aí está atrelada somente ao discurso, portanto 

em outra instância de atuação. É exatamente esse traço de sentido que persiste e que define seu 

uso nas trocas interativas. Devido a essa particularidade de atuação, o marcador é recrutado para 

operar, principalmente, em contextos mais informais.  

De acordo com o que analisamos acerca da estrutura deste tipo de contexto, a combinação 

espera aí se descola do predicado verbal do qual fazia parte e, como marcador, trabalha na 

articulação textual-interativa. Portanto, seu argumento sujeito foi anulado, assim como qualquer 

outro complemento que no estágio inicial poderia fazer parte de sua estrutura argumental, 
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reduzindo, assim, seu escopo. Esse desenvolvimento gradual é característico da GR, que começa 

a ser acionada pelas inferências semântico-pragmáticas espalhadas pelo entorno co(n)textual. 

Com a convencionalização da microconstrução espera aí e sua participação em outros 

contextos em que um uso particular está instaurado, o processo de GE se consolida. Espera aí é 

um novo nó microconstrucional adicionado à rede VLocMD, funcionado com sintaxe de marcador 

discursivo, bem como semântica e pragmática idiossincrática que definem um uso distinto dentre 

as funções de marcação discursiva.  

(78) ANGÉLICA - Lá vai: O César Santos.. Aquele Que toda a tarde passeia No bonde das cinco e meia.. 

AMBROSINA - Sei quem é. RAMOS - Tu gostas dele? AMBROSINA - Eu não gosto nem desgosto.. ANGÉLICA - 

E foi também convidado Aquele outro namorado.. Quem é já sabes, aposto! RAMOS - Dize o nome! ANGÉLICA - 

Espera lá! Ou falas tu ou eu falo! RAMOS - Bom. ANGÉLICA - Aquele do cavalo? RAMOS (Fingindo que está 

montado a cavalo) - Hein? Patati, patatá! AMBROSINA - O Benjamin? ANGÉLICA – Justamente. 

Teatro, O Badejo de Artur Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 
 

As injunções são o cenário preferencial dos marcadores e esse é o tipo de sequência 

tipológica em que o marcador se especializa, ora exprimindo um convite ou um apelo ora uma 

ordem. Espera lá alude a uma interrupção no fluxo discursivo para introduzir fatos, ideias, razões 

lógicas, provas, entre outros, em objeção ao conteúdo de enunciados precedentes.  

Verificamos que o frame não especifica localização concreta, porém o processo de esperar 

está latente. Em razão disso, consideramos que esse é o traço de sentido que persiste no contexto 

isolado e que consiste na inferência semântico-pragmática que permitiu a construcionalização 

gramatical da combinação. 

 A referência dêitica espacial de lugar veiculada por lá em predicados verbais caminha 

para a ancorajem discursiva, uma vez que, entrincheirado à espera, corrobora o sentido de 

imprecisão, vagacidade, indicando determinado descomprometimento, distanciamento impositivo 

(78) e, em algumas situações comunicativas, denuncia desprezo ou engajamento fraco em relação 

ao conteúdo veiculado anteriormente. Devido a essa mudança construcional na propriedade do 

sentido, se comparado à espera aí, a perda de transparência semântico-referencial de espera lá é 

maior, dado que a vagacidade de lá implica maior diluição do conteúdo lexical de espera. 

Como demonstra (78), o marcador encontra-se apartado da estrutura sintática, marcado 

por pausas e reforçado pelo vocativo ou marcado por ponto de exclamação (78), que sugere uma 

ênfase bem mais intensa, definidora da marcação discursiva. 
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No CP, a microconstrução não foi encontrada no século XX, no PB. Consideramos que 

espera lá poderia ter seus contextos específicos preferenciais no PE, entrando em obsolescência 

no PB. Por essa razão, reproduzimos no quadro 14 todas as ocorrências da combinação espera lá 

encontradas no CP.  

Quadro 14 – Frequência token do constructo espera lá no CP 

1 20Or:Pt:Cor

dial 

faz pa-pa-pa de noite. INQ2 A cagarra não é a mesma coisa. INQ1 Espera lá. INF2 A de noite 

não é esta. INF3 Gorguja. INQ1 Não 

2 20Or:Pt:Cor

dial 

que temos. Eu digo-lhe: " Ai, ai, é, é! Espera lá ". Imediatamente, para fora, outra vez. INF2 

Tornou (..) 

3 20Or:Pt:Cor

dial 

França. INF2 (..) Tinha alguma carrinha para levar isso então. INF1 Espera lá. Roubou-me uma 

motosserra de cinquenta contos, aquela grande de gasolina, ( 

4 20Or:Pt:CR

PC 

dentro e disse assim ao np: « (..) Olha, deixa, espera lá, devem vir aí meninas a comprar 

qualquer coisa » - e eu estava 

5 20Or:Pt:CR

PC 

Infernal, porque a gente quer conversar, quer trocar impressões: « ah, espera lá agora um 

bocadinho que eu quero ouvir o telejornal » depois: « olha 

6 20Or:Pt:CR

PC 

agora um bocadinho que eu quero ouvir o telejornal » depois: « olha, espera lá, olha agora vai 

começar a feiticeira » que aquilo é uma coisa incrível 

7 20:Fic:Pt:M

ourão:Tal 

já um tanto suspeita. #255 Não, não me interrompas. E daí.. espera lá! Talvez tenhas razão. Eu é 

que já estou a misturar as coisas 

8 20:Fic:Pt:Di

onísio:Meni

no 

depressa? Está mudando. Persegue-a, seguro, com um riso mariola, " espera lá, pombinha, não 

vês que não te escapas ". E alcança-a a 

9 20:Fic:Pt:Di
onísio:Meni

no 

pela franguinha. Talvez ela obedeça ao seu menino. - Vamos, pois. Mas espera lá. Ele quer é 
encontrar as jóias ou os cheques. E tem de 

1

0 

20:Fic:Pt:Ro

drigues:Esco

la 

Mas para onde? A rua da Saudade é longe, e já nada o espera lá. A cidade é imensa, talvez 

descer as escadinhas do Monte e desaparecer 

1

1 

20:Fic:Pt:Fer

reira:Aparica

o 

Vai só o doutor. Vai o doutor e o meu pai, que o espera lá em baixo. -Sofia.. - Não pergunte 

nada. Oh, não recomece 

1

2 

19:Queirós:

Maias 

populaça, num bairro de judeus, na velha cidade de Heidelberg. - Mas espera lá! exclamou ele. 

Deixa-me respirar. Isso não é o começo do livro 

1

3 

19:Castelo:

Moisés  

e nunca mais o vi; se ele vivesse, poderia ajudar-me a recordar. Espera lá.. Como a velhice nos 

varre tudo da memória! Ah! Uma circunstância 

1

4 

19:Branco:V

iúva  

mano que mais?--alvitrou ela. - - O Guilherme vai para Ronfe com vossemecê e espera lá por 

Teresinha; enquanto o mano nos vem buscar, o noivo deve confessar-se 

1

5 

19:Guimarãe

s:Histórias 

de infernal ironia. - Agora venha! venha depressa receber o prêmio.. - Espera lá ainda, minha 

Jupira; preciso dar sepultura a este desgraçado.. Falando assim 

1

6 

19:Azevedo:

Badejo  

Quem é já sabes, aposto! RAMOS - Dize o nome! ANGÉLICA - Espera lá! Ou falas tu ou eu 

falo! RAMOS - Bom. ANGÉLICA - 

1
7 

19:Azevedo:
Califa  

- Está doido? NATIVIDADE - Solta um grito! (Lembrando-se) Ah! espera lá! (Dá-lhe um 
pontapé. José solta um grito e foge pelo fundo 

1

8 

19:Alencar:

Gaúcho 

Manuel passando a mão ao punho da faca. O outro cavaleiro adiantou-se: - Espera lá, rapaz. 

Firmando-se nos estribos e tomando o tom do comando disse para 

1

9 

19:Machado:

Bons 

pessoa no carinho alheio, na generalidade dos afetos é erro grave. Quando menos espera lá se 

vai tudo, chega alguma pessoa nova e (deixe V Ex.a lá 

2

0 

19:Azevedo:

Capital 

posso, não, sinhô! (Desaparece) Eusébio - Ah! menino! Espera lá! (Corre atrás do Juquinha. 

Gargalhada dos circunstantes. Mutação) Quadro 

2

1 

19:Azevedo:

Capital 

Colibri era ele! Alembrou-se do jumento!.. E foge do pai! Ora espera lá! (Corre atrás do 

Juquinha e desaparece. A chuva cresce. O 
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Das 21 ocorrências totais do constructo espera lá, 11 correspondem ao século XIX e 10 

ao XX. No século XIX, as ocorrências se distribuem em sete no PB e três no PE. O século XX é 

composto por 10 constructos exclusivamente no PE.  Tal arranjo contribui para a confirmação de 

nossa hipótese de obsolescência de espera lá no PB e sugere crescente particularização desse uso 

no PE. Outro destaque a ser feito é o grande número de trechos informais em que o constructo se 

insere, sugerindo que a preferência de espera lá no PE acomoda certa formalidade instaurada por 

lá, em oposição ao aí, mais afeto ao PB.   

Dessa forma, realizamos pesquisa no site Google a fim de verificar a frequência token 

dessa combinação no banco de dados e atestar ou não nossa hipótese. Para tanto, examinamos as 

15 primeiras páginas do site de busca para o PB, conforme quadro 15. 

 

Quadro 15 – Frequência do marcador espera lá nas 15 primeiras páginas do Google 
No
rm
a  

Constructo Referência 

PB Quem canta seus males espanta! Mas espera lá. Tem certeza que 

você está cantando certo? 

 

http://www.guiadasemana.com.br/sho

ws/noticia/11-musicas-que-cantamos-

errado 

 

PB “Espera lá! É preciso dizer que te amo? E o tudo que fiz de nada 
valeu? Dá um tempo! Quero lembrar de mim, ok? É um tal de 

servir seus anseios e não ser reconhecido... Chega! Não me limito, 

sou ilimitado, mas só quero lembrar que eu existo, não me sufoque 

mais do que de costume.” Alguém já passou ou passa por isto? 

https://br.answers.yahoo.com/question/
index?qid=20090129140156AARP30g 

PB Sei muito bem que existem tantas e tantas desgraças mundo afora 

que fazem as minhas parecerem piadas, mas espera lá: elas são as 

minhas. Eu não desmereço a dor de ninguém, então por que preciso 

desmerecer a minha? Não tenho direito de vivenciar minha 

desgraça particular porque coisas piores ao redor do mundo estão 

acontecendo? 

 

http://lounge.obviousmag.org/coffee_is

_my_boyfriend/2014/09/-tinha-sido-

uma-semana.html#ixzz3MRnxLw8z 

PE A Liga considera a possibilidade de, em caso de emergência, 

Benfica e Porto sustentarem o campeonato de futebol. Ou seja, na 
ausência de um patrocinador, seriam aqueles dois clubes a manter a 

competição em funcionamento. Espera lá. Eu peço que me ajudem, 

porque a minha burrice limita muito o meu entendimento.  

http://sporting.blogs.sapo.pt/espera-la-

1742032 

PE 

Espera lá! Aquilo era um balão? – Gato tem a reacção mais fixe de 

sempre! 

http://www.tafixe.com/2013/10/09/vide

os/animais/espera-la-aquilo-era-balao-

gato-tem-reaccao-fixe-sempre.php 

PE Faltam 11 dias... Espera lá, 11 dias?!! Cá em casa adoramos o 

Natal. Eu sempre gostei, mas desde que estou com o Nuno, há meia 

vida, portanto, gosto ainda mais, porque sabe muito melhor fazer e 

celebrar estas coisas a dois. 

http://comecarbemepreciso.blogspot.co

m.br/2014/12/faltam-11-dias-espera-la-

11-dias.html 

PE Espera lá... Então agora o Benfica deve dinheiro ao "Novo 

Banco"?Se calhar não precisávamos vender ninguém! 

http://gordovaiabaliza.blogspot.com.br/

2014/08/espera-la.html 

PE E o segundo lugar vai para (suspense)! Espera lá! Não era esta a 

ordem! (tosse).Éle háh coisas do “Diebe”, e pelos vistos fez no 

passado dia 18 de Outubro um ano que a toda-poderosa (she-man) 

http://noticiasdenisa.blogs.sapo.pt/e-o-

segundo-lugar-vai-para-suspense-3525 
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detém o controle de tudo e de todos, pensa a Éle háh coisas do 

“Diebe”, e pelos vistos fez no passado dia 18 de Outubro um ano 

que a toda-poderosa (she-man) detém o controle de tudo e de todos, 

pensa a ela, porque na realidade o poder tem limites e acaba-se. 

PE 

Make a statement. Espera lá: o quê? 

http://www.zankyou.pt/p/make-a-

statement-espera-la-o-que-39494 

PE ESPERA LÁ... É DIWALI!Ando aqui a desejar bons-dias, a 

publicar fotos de pescadores e água... quando hoje se celebra a Luz. 

http://fuidarumavolta.blogspot.com.br/

2014/10/espera-la-e-diwali.html 

PE 

Menino conquista uma garata em direito, mas espera lá... Algo está 

errado! 

http://www.grandelata.pt/video/menino

-conquista-uma-garota-em-direto-mas-

espera-la-algo-esta-errado-/36107 

PE 

Rapaz impressona rapariga, mas espera lá.. 

http://www.tabrutal.pt/rapaz-

impressiona-rapariga-mas-espera-la/ 

PE Já tinha comentado no Facebook a intervenção de Francisco José 

Viegas a propósito da barragem do Tua e não estava a contar falar 

mais do assunto, mas tive um daqueles momentos de “mas espera 

lá!”  

http://ressabiator.wordpress.com/2011/

12/12/mas-espera-la/ 

PE Espera lá, eu tenho um blog?Entre procura de emprego, problemas 
familiares, concentração noutros projectos e andar em corridas para 

conseguir participar em concursos literários este espaço ficou para 

trás nos últimos dias. Mas já estou de volta, acho. 

http://mundohipoteticodosses.blogspot.

com.br/2012/04/espera-la-eu-tenho-

um-blog.html 

PE Espera lá,mas isto não é o que costumam fazer aqueles países em 

África e na América Latina? A Hungria não pertencia à União 

Europeia?  

http://internacionalizzando.blogspot.co

m.br/2011/05/espera-la-

democracia.html 

PE 

Noite dos Óscares... espera lá... mas quem é o Óscar??? 

http://olhaqueresfalarsobreisso.blogspot

.com.br/2011/02/noite-dos-oscares-

espera-la-mas-quem-e.html 

PE Ups... Espera lá, isto é um post?!Para todos aqueles que dizem: 

"Ah e tal, o Leite no Teclado agora é só Adivinha a Banda, e o 

caraças!", eu só tenho uma coisa a dizer:- Para que lado é que fica 

Azeitão? 

http://leite-no-

teclado.blogspot.com.br/2009/10/ups-

espera-la-isto-e-um-post.html 

PE Espera lá...... este é definitivamente o meu último ano de estudante 

da minha vida! [quero eu dizer, oficialmente] 

http://zootpum.blogspot.com.br/2013/0

5/espera-la.html 

PE 
Que tatuagem perfei.. ey, espera lá!! 

http://www.faissebuk.coisoetal.com/20
12/10/tayuagemperfeita/ 

PE 

Mas… espera lá… de quantos pares de sapatos precisamos 

nós?!?!? 

http://neeemdesconfio.blogspot.com.br/

2014/04/mas-espera-la-de-quantos-

pares-de.html 

PE Espera lá. Sabes aquela canção que não acrescenta nada de 

especial, que o mundo não perderia brilho caso nunca tivesse sido 

criada, que o poema não é tão espectacular assim mas... O bit 

expulsa o ritmo que há em ti? 

http://eutenhomaisumblogue.blogspot.c

om.br/2014/01/espera-la.html 

PE 

Baixa as expectativas… espera! Não! Deves é ter altas 

expectativas…. Espera lá! Como é? 

http://mumstheboss.blogspot.com.br/20

14/04/teaser-baixa-as-expectativas-

espera-nao.html 

PE 

Espera Lá ....Que Temos Outro Secretário De Estado-Cromo 

https://educar.wordpress.com/2011/11/

24/espera-la-que-temos-outro-

secretario-de-estado-cromo/ 

PE Ah! Atenção! A fofa foi comer. Espera lá que ainda vou ter de 

esperar que a fofa pape o macarrão. Mas… surpresa 

http://lobidocha.com/levantar-o-

cartaozinho-cidadao-e-ali-na-siria/ 

PE 

Pois que sim; afinal, espera lá, já parece que não 

http://amiudacom-pelo-na-
venta.blogspot.com.br/2012/06/pois-

que-sim-afinal-espera-la-ja-parece.html 

PE 

Espera lá, mas nós também temos disto 

http://opaisdoburro.blogspot.com.br/20

12/11/espera-la-mas-nos-tambem-
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temos-esta-lei.html 

PE 

Espera lá, não foste primeiro ministro?Barroso: Portugal é o 

culpado da sua crise 

http://bloguebolachamaria.blogspot.co

m.br/2013/02/espera-la-nao-foste-

primeiro-ministro.html 

PE 

Visão Periférica (ou... Espera lá, casou com quem?)é a propriedade 

da visão de perceber o que está fora do foco principal de visão.  

http://naogostodeervilhas.blogspot.com

.br/2013/08/visao-periferica-ou-espera-

la-casou-com.html 

 

De acordo com os fragmentos captados no google, observamos que a distribuição das 

ocorrências nas primeiras 15 páginas do site sugerem a confirmação de nossa hipótese, tendo em 

vista que espera lá figura em apenas três ocorrências no PB e em 25 no PE. Em todos os 

constructos, espera lá atua como marcador discursivo e, na maioria das ocorrências, introduz 

uma suspensão temporária com valor de interjeição no discurso, mantendo certo distanciamento, 

estabelecendo emoção, surpresa, sensação, apelo, advertência. Observamos que tal arranjo pode 

levar à reconsideração do falante em relação ao discurso anterior do interlocutor, ou seja, atua no 

plano do convencimento, da argumentação.  

Dessa forma, defendemos que esse marcador está em um movimento de obsolescência no 

PB, que se traduz em uma redução gradativa de uso, podendo acarretar seu desuso. De outra parte, 

o uso acentuado do PE sugere que está em pleno movimento de expansão, sendo recrutado pelos 

usuários da língua de modo a articular a interação textual-discursiva. 

O último contexto isolado com verbo de base locativa é o de está aí. No CP, o contexto 

isolado de está aí ocorre seis vezes no século XIX e 19 no século XX. Creditamos o aumento do 

marcador no século XX à alta produtividade tanto do verbo relacional circunstancial estar, como 

do locativo aí, que, separadamente, figuram em muitas outras construções do PB. A forma verbal 

está, cristalizada na 3ª pessoa do indicativo, aliada à associação do espaço próximo ao 

interlocutor, sugerido por aí, convergem para a inferência semântico-pragmática de comprovação, 

referendada pelas sequências injuntivas com exortações constatativas.  

Para se efetivar uma constatação, faz-se necessário relacionar os argumentos, ideias, fatos 

ao conteúdo passível de certificação e indicar, na sequência, a constatação em si. Conjugado a 

esse movimento, o conteúdo pontual, indicador de maior exatidão de aí, em oposição ao de lá ou 

cá, nas sequências injuntivas, confere à constatação maior rigor, fidedignidade, franqueza, 

transparência, dependendo do conteúdo veiculado pelo constructo. Destacamos um exemplo de 

cada século para evidenciarmos os fatores de análise do contexto isolado de está aí. 

(79) Salomé, quando viu seu amo entrar em casa carregado a braço por dois homens, levou as mãos à 

cabeça, e desandou numa terrível imprecação, contra todos os que tinham contribuído para fazê-lo sair àquela noite, 



210 

 

fora de horas e por um temporal de morte. -Malditos sejam! exclamou ela; que me obrigaram o pobre homem a 

cometer tamanha loucura! Agora, está aí! Vejam como ele volta! Que digam se eu tinha ou não tinha razão! O 

médico tapou-lhe a boca com uma moeda de ouro, enquanto depunham o desfalecido no quarto, sobre o leito. 

Romance, A Mortalha de Alzira de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

 

Em (79), o advérbio “agora” principia a articulação entre o primeiro momento, finalizado 

com “obrigaram o pobre homem a cometer tamanha loucura” com o segundo da situação 

comunicativa, “Vejam como ele volta”. O primeiro contém os fatos sobre os quais Salomé 

fundamenta sua constatação. O marcador está aí, desconectado da estrutura sintática, evidencia a 

dinâmica da cena, promovendo não só a articulação discursiva como também carreando a ênfase 

necessária para que se coloque atenção sobre os fatos, dramatizando ainda mais a situação . 

 

(80) que quase que a gente não vê não é divulgado mas é muito bom os grupo de dança que o Recife tem - () 

uhm-hum - esse grupo Balé Popular de Recife nem se fala né? que ele é internacional - uhm - ele dá show aí: e: e: taí: 

- com temporada na China e muita coisa boa - que eles têm - mas a gente tem grupo de danças assim que não tem 

muita divulgação mas que são muito bom - é eu gosto também - principalmente - éh de danças assim que têm raízes 

né::? do culto - afro né? 

Entrevista-inquérito, Br:oral:Linguagem Falada: Recife: 340, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (80), a entrevista apresenta uma proposta distinta dos fragmentos anteriores. O falante 

opina sobre os grupos de dança que o Recife possui e começa a tratar do “Balé Popular de 

Recife”. Com o preenchedor de pausa “e: e:”, o entrevistado decide concluir o assunto, fechando-

o elogiosamente, antes de fazer a constatação acerca do assunto geral “grupos de dança” em “mas 

a gente tem grupo de danças (...) mas que são muito bom”.  

Conforme a ocorrência se apresenta, “taí” se encontra isolado da estrutura e, através da 

transcrição, visualizamos perfeitamente a pausa que lhe é típica, apesar de compreendermos a 

informação sem a presença dele. Tais fatores reforçam as nossas análises anteriores e consolidam 

está aí como marcador.  O entrincheiramento de sentido se expressa, também, pela perda de 

material morfofonológico e evidencia a GR, típica desse tipo de contexto. Complementando esse 

processo, a GE se apresenta visto que “taí” se construcionaliza e passa a atuar em outros 

contextos com essa nova colocação.  

O sentido de constatação indicado por está aí geralmente é acompanhado de uma frase 

que o ratifica, como em (80) “com temporada na China e muita coisa boa (...)”, destacando-o, a 

fim de que, na sequência, o comentário, a crítica, o julgamento, o argumento, a opinião, o 

questionamento, entre outros, possa ser iluminado. É uma estratégia de persuasão a serviço dos 

textos que pretendem convencer o interlocutor da opinião particular do falante acerca do tema em 
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questão. É, na verdade, muito comum aos gêneros discursivos de caráter argumentativo e 

persuasivo, mais numerosos nos séculos XIX e XX. Consideramos que o aumento desse 

marcador, primordialmente no século XX, está relacionado a esse fato, conforme quantitativo 

apresentado na tabela 04, página 142. Porém, como destacamos anteriormente, a atuação do 

verbo estar e do locativo aí, cobrindo uma série de usos distintos, é outro fator que sugere tornar 

o marcador mais disponível.  

Dessa forma, esses MDs apresentam função articuladora predominantemente relacional 

no texto/discurso: o elemento basicamente “orientado para o falante/texto” assinala maior grau de 

subjetividade, auxiliando a atuação do falante diante do próprio texto, a subjetificação, 

principalmente em contextos de argumentação, causalidade, exemplificação, constatação, entre 

outras. (GÖRSKI, 2006). 

O último bloco de contextos isolados da VLocMD é o dos verbos de percepção. Como 

examinamos na seção seguinte, esse conjunto de microconstruções faz parte da mesoconstrução 

VpercepLocMD que define uma macrofunção, particularizada, por sua vez, pelas 

microconstruções escuta aqui, olha aí, olha aqui, olha lá e vê lá. Antes, porém, apresentamos os 

fatores de análise que compõem este tipo de contexto que definem uma interpretação isolada, 

particular.  

No CP, encontramos três constructos no século XX para escuta aqui. Para olha aí, quatro 

no século XX. Dois no XIX e sete no XX, para olha aqui. Olha lá surge em 16 ocorrências no 

século XIX e seis no XX. Vê lá foi encontrado em um fragmento no século XVIII, em 19 no XIX 

e quatro no século XX. Na sequência, apresentamos os fatores estruturais, semânticos e 

pragmáticos de análise de cada um dos contextos. 

 

(81) - Você não consegue fazer sua mãe se interessar pelas coisas místicas? - Imagina! Ela tem horror! Não 

entende nada, acha que eu fiz um pacto com o demônio. Na semana anterior tinha jogado as flores e outras oferendas 
a Buda na lata de lixo. - Escuta aqui: eu não quero mais que você faça despachos na minha casa! Fica mexendo com 

essas coisas e depois não sabe porque é que a sua vida não vai pra frente! Fora inútil explicar quem era Buda.  

Romance, Corpo Vivo  de Adonias Aguiar, sequência injuntiva, século XX 

(82) - Na Casa Azul, após a reunião do pôr-do-sol, Oran, Gil, o Gordo, Zeca e outros escutavam a rádio 

Tirana. "..Bravos guerrilheiros do Araguaia, vamos resistir com firmeza às forças imperialistas do governo corrupto e 

desumano do Brasil.. O assassinato covarde do herói Osvaldo Oliveira Couto enche de indignação o povo brasileiro. 

Porém, a morte do valente e destemido tenente Osvaldão, do Exército Popular, exalta os ânimos e a vontade de 

vencer dos trabalhadores e camponeses. O povo oprimido do Araguaia.. " - Olha aí. Quarenta e oito horas depois do 

chafurdo, Osvaldão já é herói na Albânia - disse Gil. - E o Clementino não consegue descobrir nada com essa 

parafernália eletrônica dele. Não dá para continuar assim, porra. 

Romance, Xambioá: Guerrilha no Araguaia de  Pedro Correia Cabral, sequência injuntiva, século XX 
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(83) vou falar pra vocês, este botequim e es-ta zona.. não são tão sórdidos quanto essa merda de guerra que 

nós estamos lutando! E tenho dito, pronto, tá acabado! - Cacete, o japonês tá bêbado. Vamos embora pessoal disse 

Fábio. - Olha aqui, bêbado é o caralho, porra. Tô falando a verdade.. Fábio, aliás o saudoso tenente Neuman, era 

alto e forte. pegou o japonês com vigor e levou-o para a abreviatura. 

Romance: Xambioá: Guerrilha no Araguaia de Pedro Corrêa Cabral, sequência injuntiva, século XX 

(84) Queres ir-te embora? Manual de Souza - Quero ir-me embora! Carlos - Seja (Estendendo-lhe a mão) - 

Até mais ver, Manual de Souza. Manual de Souza - Até mais ver. Carlos (Apertando sempre a mão de Manual de 

Souza) Mas olha lá.. Tu ainda não sabes a conseqüência do que vais fazer. O teu procedimento é.. é grave. 

Teatro: A casadinha de frescoo, de  Arthur de Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 
(85) E nós nao queremos que penem senao devagar e lentamente. Dispam a Adriano (disse entao o 

imperador) e venha a juízo. Assim se fez prontamente. E entrou Adriano, levando nas maos o potro em que havia de 

ser atormentado, e os outros mártires lhe disseram: Eis aí te fez Cristo digno de levares a sua cruz e segui-lo; vê lá 

nao faças pé atrás e acudas mais pela tua carne que pela tua alma e te furte o diabo o reino da glória. Olhos no Céu; 

vai animoso e enche a cara desse tirano de vergonha e confusao. Natália, por outra parte, toda alvoraçada e solícita, 

lhe disse: Irmao, prega-me esse coraçao no Céu e na vida que nao tem fim; deixa-te perder todo, ganharás tudo. Isto 

é um sopro; daqui a nada, estás de um voo nas alturas. 

Apólogos (morais - Texto crítico barroco, Nova floresta de Manuel Bernardes, sequência injuntiva, século 

XVIII 

 

Contamos com características estruturais similares para os contextos isolados dos 

marcadores de base verbal perceptiva. Todos os marcadores encontram-se isolados da estrutura 

sintática, podendo ser deslocados para outra parte da sequência textual que melhor enfatize o 

conteúdo veiculado na sequência. Sua posição na sentença, então, é estratégica e visa a fazer 

relações entre as partes do discurso, facilitando seu processamento e evidenciando a maneira 

como a informação transmitida na sequência deve ser compreendida.  

Por funcionarem como coadjuvantes, podemos retirá-los da sequência sem prejuízo do 

entendimento global, porém perde-se a expressividade da troca interativa. Tal expressividade se 

traduz na predominância das sequências tipológicas injuntivas que permitem marcar 

consistentemente a instância da enunciação na situação comunicativa e, assim, evidenciar a 

intersubjetividade.  

Conforme ocorre com outros marcadores já analisados, alguns elementos apresentam-se 

na estrutura auxiliando-os na ênfase a que essa mesoconstrução se propõe , como “mas” em (84). 

Esse elemento apoia os marcadores ao anunciar o contraste com o trecho anterior e realçar, ainda 

mais, a informação subsequente. O marcador, assim posicionado, confirma se o interlocutor 

entendeu “o recado, a pista” do falante.  

Com relação aos fatores semântico-pragmáticos de análise, apesar de alguns constructos 

apresentarem elementos espaciais, como “entrou”, “eis aí” e “segui-lo” em (85), o frame não é 

espacial, seja físico ou virtual. O enquadre da cena comunicativa isola quaisquer interpretações 
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que possam suscitar opacidade, já que em todos os constructos o frame revela uma repreensão, 

seja ela explicitada sob a forma de advertência, conselho, convite, intimidação, ordem, 

provocação ou recomendação. A granulidade estreita ou vasta do locativo persiste, passando a 

atuar no contínuo de repreensão, da mais a menos ríspida. 

Na VLocMD, os MDs provenientes de verbo de percepção desempenham funções 

basicamente interacionais, enfatizando as atitudes do falante em relação ao texto que ele está 

produzindo tendo em vista o ouvinte. Urbano (1999: 198) sugere que há forte relação entre tais 

verbos e a abrangência dos graus de envolvimento dos parceiros durante a interação, 

evidenciando em um processo de (inter)subjetificação. Nossos dados apontam para essa relação, 

ressaltamos, porém, que a atuação dos afixoides da VLocMD torna ainda mais evidente a ligação 

interação-intersubjetificação. 

Embora esse autor aponte a complexidade e a ambiguidade das circunstâncias em que a 

fala é produzida, esses marcadores fazem parte de um mecanismo de orientação interacional em 

que se evidenciam os processos de envolvimento pessoal (maior subjetividade) e interpessoal 

(maior intersubjetividade). O componente basicamente “orientado para o ouvinte” caracteriza um 

maior grau de intersubjetividade, com a sinalização clara da interação face a face e de um maior 

envolvimento dos parceiros conversacionais. 

A percepção aparece deslocada da situação objetiva – um ponto de referência do campo 

visual ou auditivo - migra para o da ação mental em situações (inter)subjetivas. No final da 

trajetória, ao chamar a atenção do ouvinte, escuta aqui, olha aí, olha aqui, olha lá e vê lá mantêm 

traços de sentido original no que tange à percepção e, concomitantemente, instauram uma 

temática que pode revelar diferentes intenções do falante. 

Os marcadores escuta aqui, olha aí, olha aqui, olha lá e vê lá são unidades: i) complexas, 

construídas de pedaços; ii) substantivas, completamente especificadas fonologicamente e iii) 

procedurais, têm sentido abstrato que sinaliza “um comentário especificando o tipo de relação 

que se mantém no discurso sequencial entre a expressão atual e o discurso anterior”. Essa 

categoria, portanto, faz “parte da gramática de uma língua, mesmo que eles sejam pragmáticos na 

função” (FRASER, 1988, apud TRAUGOTT (1995)).  

Como Traugott e Trousdale (2013) destacam, nossa capacidade de pensar de forma 

analógica pode motivar certos tipos de mudança, mas cada analogização é, na verdade, uma 

espécie de neoanálise. Na verdade, cada mudança construcional é uma neoanálise de algum tipo. 
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Nesse sentido, consideramos que a baixa frequência dos marcadores escuta aqui, olha aí, olha 

aqui, olha lá e vê lá nos contextos atípicos e/ou críticos, conforme demonstra a tabela 04, página 

142, sugere que a construcionalização foi o resultado de um processo de analogização, 

considerando: i) a consagrada atuação dos verbos de percepção na marcação discursiva, 

permitindo que estejam sociocognitivamente disponíveis para novos usos e ii) a existência do 

exemplar vem cá, autorizando o recrutamento do locativo para atuar junto à forma verbal 

perceptiva.  

Dessa forma, a macroconstrução fornece modelo para a criação de instanciações com 

outras combinações de forma verbal nem sempre muito comuns de se unirem a locativos. 

Consideramos que tal criação se realiza por meio de em um movimento descendente (modelo top 

down), oportunizando o desenvolvimento de outras microconstruções, outros nós types. 

Com relação aos fatores de arquitetura da construção, consideramos que o contexto 

isolado afeta a esquematicidade das combinações, uma vez que tanto sua forma quanto seu 

significado tornam-se mais entrincheirados, expandindo-se para outros contextos de uso. Com 

relação à produtividade, as novas microconstruções gramaticais passam a existir, espalhando-se 

gradualmente, à medida que aumentam sua frequência de uso tanto no nível token, atestado pelo 

quantitativo do corpus, quanto no nível type, por efeito da nova possibilidade de uso, visto que se 

expande para novas colocações (Himmelmann, 2004).  

A composicionalidade e a analisabilidade são mínimas, entendendo que quanto mais 

utilizado o novo signo é, maior sua produtividade, mais convencionalizado se apresenta e, 

consequentemente, mais arbitrário, menos composicional e menos analisável. O que motiva, por 

sua vez, um grau maior de esquematicidade.   

Conclusão e encaminhamentos 

Os tipos de contexto com que trabalhamos em nossa pesquisa pretendem capturar 

aspectos semânticos, pragmáticos e estruturais dos micropassos da mudança linguística. Segundo 

Diewald (2006), o modelo enfatiza o papel das relações paradigmáticas entre construções em 

uma determinada etapa histórica na língua, bem como a influência das oposições paradigmáticas 

na categoria alvo.  

A partir da afirmação de Diewald, neste momento, podemos relacionar a atuação dos 

princípios definidos por Hopper (1991) aos tipos de contexto que estamos analisando: no atípico 

e no crítico, observamos estratificação e divergência nas novas camadas que emergem e na 
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coexistência de usos diferentes, o do predicado verbal e o dos marcadores da VLocMD. O 

contexto isolado pode estar relacionado ao princípio da especialização: na etapa da 

convencionalização, estreita-se a variedade de escolhas, uma vez que alguns dos sentidos das 

combinações analisadas tendem a se especializar em algumas funções específicas. Já o princípio 

da persistência, de acordo com nossas análises, perpassa toda a trajetória e permanece atuando na 

nova microconstrução.  

Dessa forma, ao longo do tempo podemos perceber o papel e a influência das relações 

paradigmáticas, mas também a importância das relações sintagmáticas, uma vez que as 

inferências semântico-pragmáticas enriquecem os contextos e ativam associações espalhadas no 

entorno. Consideramos que os eixos ou níveis do quais fazem parte essas relações, conforme 

postulam Traugott e Trousdale (2013), estão relacionados aos processos possibilitadores e aos 

mecanismos de mudança. Assim sendo, a partir desse enriquecimento baseado na experiência de 

uso e nos conhecimentos gerais, ambos em jogo na interação, mecanismos neurais como a 

ativação espalhada e o princípio do melhor encaixe são ativados, permitindo, na etapa da 

inovação, que processos como o parsing e o pensamento analógico interajam e impulsionem 

mecanismos de mudança.  

Ademais, de acordo com nossas análises, a ênfase no eixo paradigmático, a que Diewald 

(2006) se refere, relaciona-se aos estágios da mudança, retratados pelos tipos contextuais, uma 

vez que, quando convencionalizados, favorecem a escolha de uma única leitura.  Por outro lado, o 

enriquecimento contextual, inerente a esses estágios, enfatiza as relações sintagmáticas à medida 

que viabiliza a ampliação do leque das escolhas. Verificamos, portanto, como Traugott e 

Trousdale (2013) afirmam, que os eixos inter-relacionam-se durante o contínuo gradual de 

mudança.  

Esse desenvolvimento gradual é característico da GR, que começa a ser acionada pelas 

inferências semântico-pragmáticas espalhadas pelo entorno co(n)textual. Tendo em vista que a 

VLocMD se instaura pelo exemplar vem cá, consideramos que a motivação para novas neoanálises 

tenha sido tanto o parsing, em decorrência do enriquecimento dos contextos de mudança, como o 

pensamento analógico, uma vez que o entrincheiramento do verbo e locativo, para uso como 

marcador, já estava plenamente convencionalizado em vem cá.  

Durante o processo de GR, são realizadas sanções parciais à medida que 

incompatibilidades começam a ocorrer. Nesse processo, consideramos que tais sanções podem 
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também se promover através da pressão exercida pelo marcador exemplar vem cá, que, nesse 

caso, já anexado ao esquema dos marcadores discursivos com a macroconstrução VLocMD, pode 

ter sancionado plenamente os novos marcadores da VLoc. Dessa forma, o processo de 

construcionalização gramatical foi concluído. 

As análises da seção 4.1 apresentam o desenvolvimento gradual dos marcadores 

discursivos da VLocMD que implica a formação da hierarquia construcional. Tal formação é uma 

classe de marcadores no esquema de MDs do PB e, ao mesmo tempo, uma rede construcional 

composta de seus nós types e seus links. Dessa forma, finalizamos as análises da trajetória de 

mudança linguística desta etapa de pesquisa. Na próxima seção, abordamos os padrões de usos 

dos marcadores da VLocMD bem como o comportamento interno das subpartes através do elo de 

correspondência simbólica e o relacionamento entre as micros dentro da mesoconstrução.  
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4.2. Tipologia funcional dos marcadores discursivos construcionais  

A pesquisa dos padrões construcionais formados por verbo e pronome locativo, como a 

VLocMD  aqui descrita e analisada, com foco na LFCU, tem se mostrado um campo fértil e 

promissor de investigação. A ênfase na forte vinculação entre a dimensão formal e a funcional 

dos usos linguísticos exige maior rigor e esforço metodológico para que tal vinculação seja 

efetivamente explicitada. 

Um olhar mais atento sobre a ordenação em torno dos pronomes adverbiais nos revela 

justamente a forte integração destes constituintes a determinados verbos, na formação das 

microconstruções que elegemos para pesquisa, conforme podemos observar em (86).  

(86) Muita vez tinham que lhe guardar o jantar, porque ela não queria largar o diabo do livro! O pai dizia-

lhe: - Olha lá, minha jóia! não vá isso fazer-te mal.. mas não se animava a contrariá-la. 
Romance A condessa Vésper, de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

Em (86), detectamos uma microconstrução formada pela forma verbal olha, atuando 

como atividade de percepção, e pelo locativo lá, atuando como afixoide, numa expressão 

altamente vinculada que articula referência de repreensão para estabelecer um conselho. Trata-se 

de um arranjo sistematizado no português contemporâneo, em que não se aplicam mais os traços 

comumente associados à classe dos advérbios aos pronomes locativos tampouco à dos verbos, já 

que esses se encontram altamente integrados, formal e funcionalmente. Nesse sentido, no que se 

refere à ordenação, é impossível obtermos a mesma leitura de (86) em ‘lá olha, minha joia!’ 

Observamos que as propriedades ligadas à forma abrangem os aspectos estruturais que 

são convencionalizados na construção, e as propriedades ligadas ao sentido abrangem os aspectos 

funcionais de uso. O elo de correspondência simbólica entre as propriedades de uma construção é 

interno, ao contrário das análises componenciais em que tal ligação é externa. Ou seja, as 

interligações entre os planos da construção são desenvolvidas a partir dos mecanismos que 

permitem a trajetória mais concreto > mais abstrato.  

Em (86), tanto o verbo quanto o locativo atuam em um nível mais abstrato, vinculado aos 

contextos mais procedurais com regras ou indicações a serem seguidas, em sequências injuntivas, 

que permitem estabelecer a vinculação do CCi, funcionado agora como afixoide (indicando 

vagacidade) à forma verbal (operando como uma atividade de percepção analítica, processual). A 

unidade indica um convite do pai para que sua filha perceba que não jantar, em razão de 

continuar a leitura, pode lhe fazer mal.  



218 

 

Os marcadores discursivos formados a partir da construção VLocMD conjugam o verbo e o 

locativo em prol de um único sentido, que articula referência semântico-pragmática específica. 

Os vestígios do significado original, além de motivarem o recrutamento dos itens, permitem o 

agrupamento no nível de mesoconstruções, em que tal referência define padrões de uso 

contingenciais, macrofunções. A análises das micros estão apresentadas nas subseções seguintes.  

Definimos, então, quatro conjuntos de microconstruções distribuídas nas mesoconstruções 

VmovLoc, VrelcircLoc, VprocLoc e VpercepLoc, de acordo com o quadro 11, página 136, 

parcialmente reproduzido no quadro 16. 

Cada grupo, conforme define Traugott (2008a), possui semântica e/ou sintaxe semelhante 

e, acrescentamos aqui, pragmática correspondente.  

 

Quadro 16 – Distribuição das mesoconstruções daVLocMD 

MESO Elementos Verbais 

Locativos Perceptivos  

VmovimentoLoc 

marcador deslocador-opinativo  

V relcircLoc 

marcador localizador-

opinativo 

 VprocLoc  

 marcador suspensivo-opinativo  

  

 

V percepLoc marcador 

repreensivo-opinativo  

 

Consideramos que a macroconstrução VLocMD se constitui em uma categoria de 

marcadores no esquema dos marcadores discursivos do PB. Essa categoria estabelece uma 

tipologia que se distribui em quatro subcategorias correspondentes às mesoconstruções. Cada 

subcategoria define um padrão de uso, portanto quatro funções mais abrangentes. Nesses grupos, 

as distintas microconstruções, em razão da sua configuração, cumprem funções distintas, 

mantendo suas particularidades. Dessa forma, em cada grupo de mesoconstruções, há marcadores 

mais prototípicos ou mais marginais, dependendo da atuação contextual.  

A primeira mesoconstrução, VmovimentoLocMD, atua no deslocamento da opinião ou de 

uma situação, que se apresentava antes, em direção a outro “lugar”, indicado pelo falante. Esse 

deslocamento pode apontar uma aproximação ou um afastamento em relação à opinião ou à 

situação, dependendo do verbo recrutado, e, com que grau de envolvimento esse apontamento se 

desenrola, fica a cargo do afixoide escolhido.  
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A meso VrelacionalcircunstancialLocMD atua na localização dos argumentos ou fatos que 

comprovam uma opinião expressa, ressaltando o propósito do falante. O realce dessa 

comprovação é determinado pelo afixoide.  

A VprocessoLoc permite uma suspensão na sequência de ideias, argumentos, situações 

para que seja indicado, na sequência, o que de fato deve se atentar ou como é necessário atentar. 

O afixoide usado colabora com a instância a que a atenção deve ser direcionada.  

Por último, a meso VpercepçãoLoc marca uma repreensão em relação a uma opinião ou a 

uma situação que se desenrola. Tal marcação indica o tipo de repreensão realizada na sequência a 

partir do traço de sentido do verbo, e o afixoide, mais uma vez, contribui com o grau de 

envolvimento do falante nessa repreensão mais assertiva, contundente e ríspida, ou não. 

Em todos os padrões de uso, após o marcador segue-se uma opinião que pode ser expressa 

a partir de distintas intenções, portanto a escolha de uma determinada microconstrução da 

VLocMD é realizada em decorrência do projeto de dizer do falante que, em última análise, encerra 

uma finalidade persuasiva a fim de conseguir a concordância do interlocutor.  

Dessa forma, no grupo VpercepLoc, por exemplo, estão reunidos os marcadores de 

repreensão, como podemos observar em (87) através de vê lá. Para demonstrar as particularidades 

das microconstruções em cada grupo, apresentamos também o fragmento (88) com escuta aqui.   

(87[14]73) Pela madrugada julgava impossível escrevê-lo, tudo parecia banal ou extravagante. Mas depois 
do almoço, antes de sair, o pai lembrou-me como se lembra a um escritor: - Vê lá, Júlia, o artigo é para hoje. Tenho 

que o levar à noite. Havia um jornal que exigia o meu trabalho. Era como se o mundo se transformasse. Sentei-me. E 

escrevi assim o meu primeiro artigo.  

Crônica  Momentos literário, de João do Rio, sequência injuntiva, século XX 

 
(88) Muitos de nós, talvez eu mesmo, seremos sacrificados, torturados, assassinados...  Mas a revolução 

socialista vai para a frente. Isso vai! - Sabes que tenho minhas simpatias pelo anarquismo.. - O que tu és eu sei. Um 

sujeito preguiçoso e conformista. - Escuta aqui, Arão. Até onde acreditas no que estás dizendo? Refiro-me a 

acreditar de verdade, do fundo do coração. 

 Romance O tempo e o vento de Erico Veríssimo, sequência injuntiva, século XX 

 

 

Como podemos observar em (88), escuta aqui está desempenhando funções mais 

discursivas. No fragmento, Bandeira repreende  Arão  na tentativa de chamar a atenção para o 

que de fato representa o momento da revolução. Bandeira tenciona que o “camarada” não idealize 

a situação, mas, sim, que tome  posição segundo o que crê de verdade.  

                                                
73 O fragmento (87) também foi apresentado como (14) 
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Apesar de vê lá em (87) e escuta aqui em (88) funcionarem discusivamente como 

mecanismos de repreensão, a  combinação da forma verbal escuta com o locativo, agora afixoide, 

aqui traz para este marcador nuance de sentido distinta de vê lá em (87). O sentido de escutar 

como “prestar atenção para ouvir
74

”, aliado ao de aqui, que, como afixoide, indica proximidade- 

assertividade e pontualidade-rispidez, permite um leitura mais intimista, com grau maior de 

austeridade. Por sua vez, o sentido de ver
48

 em (87) como “avistar, enxergar”, indicando 

instantaneidade, junto ao do afixoide lá, indicador de vagacidade-descoprometimento, permite 

uma leitura menos ríspida, com maior grau de prevenção. 

Com relação aos afixoides, em (88) aqui sugere a capacidade de o falante redirecionar seu 

interlocutor, uma vez que traz para si a responsabilidade de indicar o comportamento a ser 

seguido ou opinião a ser tomada. Já em (87), o traço de distanciamento inerente ao afixoide lá 

indica menor pontualidade e precisão, permitindo interpretação diversa. Nesse caso, o falante 

delega tal responsabilidade ao interlocutor.  

As análises fortalecem a definição de Traugott (2008) acerca das microconstruções, no 

que se refere à  manutenção das idiossincrasias em relação à forma e ao sentido, uma vez que se 

percebe motivação contextual distinta para a seleção de determinado item. Apesar de os itens se 

apresentarem mais abstratos semanticamente, há enriquecimento pragmático e alguns traços de 

seu sentido lexical original tendem a continuar nas microconstruções, permitindo que se alinhem 

à tipologia apresentada.  

Nesse sentido, o enriquecimento pragmático assume demasiada importância visto que, em 

muitos casos, o tipo de injunção que cada microconstrução estabelece define sua escolha. Por 

essa razão, estabelecemos no quadro 07, página 114, 11 subtipos de injunção, de forma a 

identificar particularidades que justifiquem a escolha de uma micro em detrimento de outra. 

Estamos nos reportando a casos como os de escuta aqui e olha aqui ou olha lá e vê lá, conforme 

observamos nos exemplos a seguir.  

(89) Olha, companheiro. Isto não é guerra regular e nós não somos militares profissionais. Temos de confiar 

nas qualidades de - improvisação de nossa gente. Queres saber duma coisa? Vamos primeiro tomar a Intendência e 

depois veremos o que se faz.. O outro não pareceu muito convencido. Rodrigo apertou-lhe o nó do lenço. - Escuta 

aqui. Tudo vai depender de como estiver a luta no norte e no sul.. - Olhou o interlocutor bem nos olhos. - Agora me 

lembro. És o campeão de xadrez de Santa Fé, não? Pois esta revolução, meu filho, não tem nada a ver com jôgo de 

xadrez. O outro sorriu e afastou-se. 

Teatro: O Tempo e o Vento (Parte 3, Tomo 2), de  Eric Verissimo, sequência injuntiva, século XX 

                                                
74  Consulta realizada no site http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=escutar, acessado em 22/04/2012. 
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(90) Fez uma pausa e olhou Delfino. - Foi a cara. E não quis dizer mais nada. Foi preciso que Delfino, com 

medo e também com raiva, quisesse seriamente desfazer o negócio para Adriano recuperar suas boas cores e seu 
jeitão animado de sempre. Delfino tinha dito: - Olha aqui, Adriano, isto foi um aviso. Você guarde o seu dinheiro e 

eu guardo a minha boa consciência. - Veja lá, Fininho - disse o outro, sentindo que aquilo era uma crise séria -, você 

já não está com a consciência tão pura assim, não. 

Romance: A Madona de Cedro, de  Antonio Callado, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (89) e (90), a cena comunicativa estabelece uma ameaça. Diante desse enquadre mais 

amplo, os dois marcadores poderiam ser recrutados para estabelecer a relação entre o discurso 

anterior e a expressão corrente. Nossa afirmação se fundamenta no afixoide aqui, que fornece a 

pista para que se interprete de forma mais ríspida o constructo, o que está em conformidade com 

a cena.  

Porém, como destaca o FL, entendemos que uma escolha é feita em razão de uma 

motivação que se materializa no texto. Nesse sentido, em (89), os trechos: “O outro não pareceu 

muito convencido”, “Rodrigo apertou-lhe o nó do lenço” e “Olhou o interlocutor bem nos olhos” 

indicam que a injunção passa pela intimidação, visto que apertar o nó do lenço de outrem e olhar 

bem nos olhos suscitam certo agravo na postura. De acordo com nossas análises, quando essa 

inferência é espalhada no contexto, a microconstrução acionada é escuta aqui. Conforme 

mencionamos anteriormente, o sentido de “escutar” como “prestar atenção para ouvir” licencia 

leitura mais intimista, uma vez que a proximidade também é necessária para atender “aqui”.  

Em (90), apesar de a cena apresentar o enquadre de ameaça, os trechos: “Foi preciso que 

Delfino (...) animado de sempre”, “isto foi um aviso”, “veja lá”, “aquilo era uma crise séria”, 

“você já não está com a consciência tão pura assim, não” acionam uma injunção de advertência 

que consideramos ser menos intimista, uma vez que Delfine quer advertir Adriano sobre o que é 

melhor fazer. O afixoide mantém o tom de agravo, mas o traço de sentido de olhar que, ao 

contrário de escutar, não demanda, necessariamente, uma proximidade tão estrita quanto a desse, 

define um grau menor de contundência.   

 

 (91) Mas já falaste com o Sr. Jorge a esse respeito? - Não, nem preciso. - Pois devias falar. É um rapaz 

ajuizado e que põe as coisas no seu lugar. - O que ele me vinha dizer sei eu, e por isso é que não desejo falar-lhe, 

porque não quero que me tire isto da cabeça, nem quero brigar com ele. Mas os rapazes já estão à minha espera. 

Vamos lá. Dá cá as chaves, ouviste? - Tomé, Tomé! Olha lá .. Eu não sei.. - Pois por isso; se não sabes, deixa-me cá. 

Basta-me a chave grande. Eu hoje não passo da quinta. E pegando na chave, que a mulher lhe deu a medo, o lavrador 

saiu à frente dos três criados, em direcção à Casa Mourisca. Luísa, a cujo bom senso não agradava a resolução do 

marido, veio desabafar com a filha. 

Romance, Os Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Dinis, sequência injuntiva, século XIX 
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 (92) — Olha, meu filho, eu vou dizer adeus a esta gente aqui do lado, não custa. Não sei que parece 

sairmos assim. Descansa que ninguém nos visita. Esta gente é boa... Lá os outros... que Deus lhes acrescente.— 
Mamãe pode ir, eu não vou. É tudo a mesma súcia.— Pois sim. Então, até já.— Mas não se demore: precisamos 

seguir para que os homens não fiquem à nossa espera.— Sim. É só um adeus. Paulo, de mãos enfiadas nos bolsos, 

passeando ao longo da sala vazia, enquanto os homens retiravam os móveis do seu quarto, pensava em Ritinha: a 

mulata obsediava-o. Foi ao quintal e deu com Felícia agachada, desenterrando um pé de arruda. - Vais levar isso, 

Felícia? - Então, nhonhô? Arruda é muito bom. A gente deve ter sempre em casa um pé de arruda para uma dor. E, 

com a planta na mão, ergueu-se e foi acomodá-la em um vaso de barro. - Vê lá! não esqueças por aí alguma coisa. 

Olhe os homens. Varre a casa e seque logo. Tomas o bonde na Estrada e segues. Sabes onde é? - Então, nhonhô? 

Uai! Dona Júlia apareceu à porta da rua. - Vamos, Paulo. 

Romance, O Turbilhão de Coelho Neto, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (91) e (92), a cena estabelece cautela, prudência. Nesse enquadre mais amplo, os 

marcadores olha lá e vê lá podem ser acionados em virtude do afixoide lá requerer constructos 

menos contundentes, mais sutis em consonância com a situação comunicativa. Nesses fragmentos, 

então, nos voltamos para as pistas do texto a fim de definir que tipo de injunção é acionada.  

Em (91), os trechos “Pois devias falar”, “- Tomé, Tomé!”, “Eu não sei..”, “Luísa, a cujo 

bom senso não agradava a resolução do marido” respaldam a interpretação de advertência, 

injunção que estamos atribuindo às sequências tipológicas nas quais figura olha lá. Nesse sentido, 

Luísa tenta dissuadir Tomé da empreitada, advertindo-lhe de que “devia falar” com o “Sr. Jorge a 

respeito”, já que algo poderia acontecer com o marido.   

Em (92), Paulo observa os móveis serem levados e, diante da orientação da mãe para que 

não demore, pretende olhar a casa em despedida. A cena denota certa desolação, uma vez que 

Paulo parece sentir saudade do que deixa, atitude expressa em “É só um adeus”. Ao observar 

Felícia desenterrando um pé de arruda do quintal a fim de levá-lo para a casa nova, pede à 

empregada que não se esqueça de nada e que deixe tudo em ordem.  

O marcador vê lá é utilizado para estabelecer a relação entre o discurso anterior – o 

pedido de urgência da mãe, a mudança, a desolação, e o corrente - o desejo de deixar tudo em 

ordem. Essa articulação, porém, é realizada em meio a uma injunção de prevenção através da 

qual Paulo pretende pôr em prática seu desejo: entregar a casa em ordem e dar adeus ao que lá 

viveu.  

A recomendação desencadeada, antecedida pela repreensão, é ancorada pelos elementos 

“não esqueças por aí alguma coisa.”, “Olhe os homens.”, “Varre a casa e seque logo.”, “Tomas o 

bonde na Estrada e segues.” e “Sabes onde é?”. Tais elementos reforçam para Felícia como a 

repreensão deve ser compreendida, uma vez que ela pode entender as possíveis consequências. 
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Paulo, contudo, repreende-a com distanciamento. A imposição é velada, deixando a cargo de 

Felícia a maior responsabilidade da execução da tarefa.  

Atribuímos, então, a definição entre a advertência e a prevenção ao traço de sentido que 

persiste em olhar “fixar os olhos em”
75

 e ver “Conhecer por meio do sentido da visão”
76

 

respectivamente. Segundo Azevedo e Joffily (2009), as diferenças semânticas existentes entre “os 

verbos ver e olhar, no caso da visão, e ouvir e escutar, no caso da audição, denunciam o 

estabelecimento de outro tipo de associação entre as modalidades sensoriais e a função 

atencional.” Complementando o que os autores destacam, Rodrigues (2001: 05 - 06), esclarece 

que  

Estudos sobre busca visual assumem que as características de localização e duração da 

fixação são indicativos da estratégia perceptiva usada pelo executante. Acredita-se que a 
localização da fixação é um indicativo da importância das pistas usadas na tomada de 

decisão, e que o número e a duração das fixações refletem as demandas de 

processamento de informação apresentadas para o executante (e.g., Abernethy, 1985; 

Goulet, Bard & Fleury, 1989). Apesar destes pressupostos estarem, implícita ou 

explicitamente, presentes na maioria dos trabalhos desta área, existem ambigüidades 

consideráveis em alguns destes princípios (Vickers, 1996a; Williams, Davids & 

Williams, 1999). A orientação visual, como indicada pelas características da fixação, 

pode não estar diretamente relacionada à extração da informação. Sabe-se que é possível 

fixar um objeto sem extrair informação específica a respeito dele, o que implica que 

olhar (fixação na fóvea) e ver (processamento de informação ou extração da pista) são 

processos diferentes (Abernethy, 1988; Vickers, 1996b; 1996c).  

 

Assim, consideramos que olha lá, mais ligado ao traço de sentido de instantaneidade, 

corrobora o de advertência “Admoestação, aviso, conselho, observação, reparo
77

”, uma vez que o 

falante repassa a responsabilidade, avisando seu interlocutor. No caso de olha lá, consideramos 

que a instantaneidade se relaciona ao ato de avisar, tendo em vista que o falante não se detém nos 

pormenores do que deve ser feito. Nesse sentido, quando se faz necessário, apenas elenca o que 

deve ser realizado.  

Ao contrário, em ver entendemos que o grau de instantaneidade é menor, em razão de sua 

associação ao ato de conhecer. O verbo ver, nesse sentido, é compreendido como o 

processamento da informação extraída de olhar. Por essa razão, consideramos que vê lá se 

relaciona com o sentido de prevenção “Avisar antecipadamente, pôr de prevenção: Precaução 

                                                
75  Consulta realizada no site http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=ver, acessado em 22/04/2012. 
76  Consulta realizada no site http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=ver, acessado em 22/04/2012. 
77

 Consulta realizada no site http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=advertência, acessado em 22/04/2012. 
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para evitar qualquer mal; evitação, impedimento
78

”. No caso de ver, consideramos que o falante 

pode indicar o que é o melhor fazer ou como é melhor fazer. Assim, nas injunções cujo mote é a 

prevenção, entendemos que o falante, ao repassar a responsabilidade, o faz com alguns 

pormenores. 

Ressaltamos que nossa pesquisa, baseada nos pressupostos da LFCU, tem como objetivo 

identificar alguma motivação para a escolha do falante entre um ou outro uso que determinada 

construção se propõe, partindo do princípio de que se a forma é diferente de alguma maneira o 

conteúdo também o é. Não é nosso objetivo, entretanto, aprofundar essas questões nesta tese, 

apesar de sua importância para os estudos funcionalistas. Consideramos que a escolha de uma 

interpretação sempre passa pela subjetividade do analista, diante da filiação teórico-metodológica 

a que se associa. Diante disso, não encerramos nossas pesquisas em relação às diferenças entre os 

verbos e percepção, apenas estendemos esse aprofundamento para a continuidade de nosso 

trabalho em outra etapa. Objetivamos, contudo, com esta pesquisa, contribuir para a reflexão 

desse tema na pesquisa funcionalista.  

Dessa forma, a pormenorização dos tipos de injunção veiculados pela VLocMD é uma 

tentativa de contribuir com o tema em questão. Consideramos que a análise mais circunstanciada 

das sequências, a partir dos tipos de injunção veiculados, auxilia na compreensão dessas 

motivações, não obstante consideramos que a subjetividade do falante bem como toda gama de 

conhecimentos envolvidos na produção e compreensão das trocas interativas possam estar além 

das análises realizadas nesta etapa.  

As próximas subseções destinam-se a descrever os padrões de uso de cada uma das onze 

instanciações da VLocMD. A pesquisa pretende apresentar as idiossincrasias do nível micro a 

partir da importância dos elementos da construção e do elo de correspondência simbólica que 

viabiliza o par forma-sentido. Tencionamos descrever as microconstruções como types ou 

instanciações específicas da VLocMD, com foco em sua gradiência semântico-sintática, fruto de 

distintos graus de entrincheiramento de suas subpartes em contextos específicos.  

 Dependendo da microconstrução, existe mais de uma atuação desempenhada pelo 

marcador. Entendemos que tal fato está de acordo com os princípios de divergência e camadas 

postulados por Hopper (1991) e a gradiência inerente à linguagem. Segundo Traugott e Trousdale 

                                                
78

 Consulta realizada no site http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=prevenção, acessado em 22/04/2012. 
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(2013: 28), uma vez construcionalizada, a nova microconstrução pode continuar o ciclo de vida, 

passando por mudanças construcionais pós-construcionalização que “tipicamente envolvem 

expansão de colocações e também podem envolver redução fonológica e morfológica”. Os 

autores (2013: 203) observam que expansão gradual e analogização, persistência e coerção 

podem estar envolvidas nessas mudanças.  

Embora os autores tratem da pós-construcionalização ao nível de esquemas, alertando que 

esse processo pode envolver a formação de subesquemas, para nosso estudo, no que concerne à 

atuação dos marcadores, consideramos que ocorre uma mudança na propriedade pragmática 

desses marcadores podendo envolver expansão gradual. Nas subseções seguintes, apontamos 

essas alterações e as discutimos. 

  

4.2.1 Vem cá 

Defendemos que a trajetória do constructo “vem cá” leva ao desenvolvimento de um 

padrão construcional específico em uso no português contemporâneo do Brasil, considerado mais 

recente na história da língua
79

, motivado pela tendência de ordenação pós-verbal do locativo e 

cumpridor de função de marcação, com base na ordenação VLoc.  

A partir da construcionalização gramatical de vem cá, atestada pelas análises dos 

contextos de mudança, a combinação sofre mudança categorial, implicando expressão altamente 

vinculada, passando a integrar a classe dos marcadores discursivos da VLoc, como em (93): 

 
(93) Pingo pensou na única vez em que Raquel se ausentara de casa e ficara sozinho com os filhos; 

lembrou-se da desordem do quarto deles, da roupa espalhada pelo chão, da pia transbordando de louça suja, do rock 

a todo o volume, das brigas entre os irmãos pelos motivos mais insignificantes, e entrou em pânico. - Vem cá, vamos 

negociar Raquel. Você quer que eu volte pra casa, é isso? - perguntou conciliador. - Não quero que você volte, Pingo. 

Eu só estou querendo uma chance de viver a minha vida - explicou Raquel docemente. -Não! Você está a fim de me 

foder! Foi pra isso que você veio aqui, não foi? Para me foder! - explodiu Pingo enquanto Raquel dava a partida no 

carro. 

Romance, Corpo Vivo de Adonias Aguiar, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (93), o nível de entrincheiramento semântico-sintático de vem cá é maior. O marcador 

inicia a estratégia de Pingo para dissuadir Raquel de ficar com os filhos, trazendo, 

cuidadosamente com “vamos negociar Raquel”, a atenção da sua interlocutora. Assim articulado, 

vem cá atua como um todo de sentido e forma, mais desvinculado sintaticamente da estrutura 

                                                
79 A consideração da trajetória mais recente desse padrão no português se fundamenta na ordenação pós-verbal do 

locativo, considera regular a partir do século XIX, como atesta Martelotta (2012), com base em vasta pesquisa sobre 

sintaxe adverbial. 
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clausal. Em (93), o trecho destacado prepara o ânimo da interlocutora para demovê-la de sua 

atitude inicial.  

Esse uso do marcador vem cá está presente em todos os constructos do corpus. O falante 

busca deslocar a atenção do interlocutor, aproximando-a da dele. Por esse motivo, geralmente 

vem cá se insere em uma situação comunicativa em que primeiramente há alguma objeção feita 

pelo locutor de forma a conduzir seu interlocutor para a posição que deseja. Nesse sentido, 

consideramos que é essa a dica poderosa que o falante sugere acerca da maneira como o 

interlocutor deve interpretar o discurso subsequente. Em razão dessa configuração, com o intuito 

de particularizar sua atuação na tipologia da VLocMD, em relação à macrofunção de deslocador-

opinativo da VmovLoc, nomeamos o marcador vem cá de contestativo-indagativo, uma vez que 

sinaliza o tipo de injunção que o contexto veicula. 

Com relação ao elo de correspondência simbólica, destacamos a contribuição das 

subpartes da microconstrução para a formação do todo de sentido e forma, idiossincrático e 

idiomatizado. Nossa intenção é sintetizar a motivação que capturamos nos contextos de mudança, 

tornando evidente a contribuição dos elementos que se fundem em uma unidade, acessada 

holisticamente. 

Quadro 17 – Elo de correspondência simbólica de vem cá 

VEM CÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido da construção 

Eleme

nto 

Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido 

para construção 

Atuação da micro 

Vir 

Deslocar-se 

de um lugar para o

utro, aproximando

-se 

2ª. pessoa do singular 

do imperativo 

afirmativo 

Sentido de convocação: 

chama a atenção do 

interlocutor, trazendo-a 

para o que será dito. 

Falante convoca a atenção do 

ouvinte, com ou sem 

argumento que sustente as 

indagações subsequentes, 

visando expor seu ponto de 

vista. O marcador está a 

serviço da intenção do falante 

em conseguir a adesão do 

interlocutor a sua posição. 

Cá 

Local aproximado 

(sem precisão) do 

falante-autor  

Clítico-preso à forma 

verbal 

Afixoide: Sentido de 

proximidade contígua: 

algo que é adjacente. 

Alerta, moderação e 

atenção para o que será 

questionado/ 

esquadrinhado/indagado 

 

Finalizando esta subseção, com relação às propriedades da microconstrução, no que tange 

às dimensões do pareamento forma-sentido, consolidamos os fatores que atuam no uso de vem cá 

como marcador discursivo no quadro 18. Almejamos que nossas descrições viabilizem 

entendimento mais detalhado da microconstrução.  
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Quadro 18 – Propriedades da forma e sentido do marcador contestativo-indagativo vem cá 
DIME

NSÕE

S 

PROPRID

ADES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTIC

AS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; 

função clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre 

verbo e locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma “vem 

cá”; Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do 

falante visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa 

codificada por vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOLÓ

GICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Não há contrações: elementos preservam independência formal. 

FONOLÓG

ICAS 

Não há redução de material fônico; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços 

prosódicos particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNTI
CAS 

Persistência: deslocamento da posição do interlocutor, aproximando-a da do falante: convoca a 
atenção do interlocutor. Locativo com função de afixoide, formando um todo de sentido, 

indicando proximidade, intimidade e revelando o grau de engajamento do falante em relação 

ao conteúdo proposicional veiculado; Neoanálise e inferência sugerida: Vir = aproximação, 

deslocamento da atenção: da esfera do interlocutor para a do falante - Cá = local impreciso e 

próximo do falante, sugere pouca distância e engajamento forte em relação ao conteúdo 

expresso posteriormente pelo falante; Sentido altamente intersubjetivo (codificação das 

perspectivas do falante apontando para o destinatário); Sentido único: Nível de integração 

locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em relação ao sentido original: falante 

convoca impositivamente ou não o deslocamento de uma posição/ideia anterior na esfera do 

interlocutor para a sua, não é espacial físico-concreto e, sim, ligada ao frame de deslocamento 

na intenção, neste caso, do falante; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como 
marcador, o constructo tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há 

renovação de categorias já existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de 

marcadores do PB. 

PRAGMÁT

ICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de convocação, levando à restrição de uso em 

contextos injuntivos em que se estabelece uma ordem/sugestão via indagação para mudar de 

posição ou prestar atenção em outra – apresentação da opinião; a remoção do contexto impacta 

em perda de ênfase pragmática; interações entre falante-autor e interlocutor-leitor 

(inter)subjetivas, ligadas à situação comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  

Subjetividade ligada às perspectivas do falante, alto grau de intersubjetividade ligada à  

provocação de mudança de atitude; Relação frame de deslocamento na intenção: a convocação 

da atenção para o que será dito/comandado está relacionada à intenção de contestar/contradizer 

para que o interlocutor adira à  intenção do falante; Expansão semântico-pragmática:  mudança 

funcional vinculada a contextos específicos:  falante em posição superior ao interlocutor, 
atuação direta sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  

colocação como marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURSI

VA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: convoca a 

atenção do ouvinte, por meio de indagação, esquadrinhamento e em seguida expõe seu ponto 

de vista, a fim de que o interlocutor adira aos pensamentos, argumentos do falante 

 

4.2.2  Vá lá 

O contexto preferencial de uso do marcador vá lá tem por característica principal a 

argumentação presente na situação comunicativa. É fato que todos os marcadores da VLocMD, 
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bem como os marcadores discursivos pragmáticos de uma forma geral, servem à argumentação, 

tendo em vista que enfatizam o discurso do falante que, em última instância, deseja a 

aquiescência do interlocutor. Há, entretanto, nas instanciações de vá lá, uma tendência aos 

ambientes em que se percebe uma dessemelhança entre os parceiros da comunicação ou entre o 

falante e uma situação a que ele se refere, conforme verificamos em (94): 

(94) A explicação deste suspiro, inverossímil num homem que está rebentando de cólera, é um tanto 

delicada para se dizer em letra redonda. Mas vá lá. Ernesto dava-se em casa do Sr. Vieira, tio de Rosina, que é o 
nome da namorada. 

Conto, Ernesto de Tal de Machado de Assis, sequência injuntiva, século XIX 

 

 

Vá lá surge, então, após o trecho que indica a discordância com relação à situação, como 

em (94) “A explicação deste suspiro, inverossímil num homem que está rebentando de cólera, é 

um tanto delicada para se dizer em letra redonda”. Após o trecho, vá lá, antecedido de um 

elemento que assinala o contraste, “mas”, posiciona-se antes do período que serve de base para a 

concessão “ou não se há de contar nada, ou se há de dizer tudo” e a concessão em si “Ernesto 

dava-se em casa do Sr. Vieira, tio de Rosina, que é o nome da namorada”.   

O fato de as cenas serem organizadas de forma diferente e o marcador anteceder (94) ou 

suceder a concessão em si demonstram a mobilidade típica dos marcadores de discurso. Mais 

uma vez, o marcador poderia ser retirado da sentença sem prejuízo ao conteúdo da mensagem, 

embora se minimize a informação pragmática. A injunção, às vezes se resumindo apenas ao 

marcador, traz à argumentação o caráter exortativo e prescritivo típico dessa sequência e 

contribui para realçar o discurso do falante. Nesses casos, a injunção de consentimento, conforme 

quadro 07, página 114, evidencia a posição superior do falante em relação ao interlocutor/à 

situação anteriormente exposta, com menor grau de impositividade. 

O marcador vá lá particulariza a macrofunção da VmovLocMD , e o deslocamento da 

opinião que atribuímos à mesoconstrução se realiza através da concessão que o marcador articula 

no plano da organização textual-interativa, uma vez que pretende fazer com que o interlocutor 

movimente sua opinião/avaliação em relação à situação ou à atitude do falante. Dessa forma, 

nomeamos a função particular de vá lá como marcador de concessão dado que assinala o tipo de 

injunção que o contexto veicula. 

Como fizemos com o marcador vem cá e o faremos com os demais, evidenciamos a 

contribuição das subpartes da microconstrução para a formação do todo de sentido e forma 

idiossincrático e idiomatizado, acessado integralmente.  



229 

 

Quadro 19 – Elo de correspondência simbólica do marcador de concessão de vá lá 

VÁ LÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Ele

me

nto 

Definição 
Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido 

para construção 
Atuação da micro 

Ir 
Deslocar-se 

de um lugar para outro, afastando-se 

3ª. pessoa do singular 

do imperativo 

afirmativo 

Sentido de concessão: 

permite que algo que 

se tenha/sabe/faça seja 

movimentado para 

outra instância. 

 

A partir de um 

fato/questão/ideia, marca 

ideia de concessão, 

veiculada pela 

opinião/avaliação/afirmação

/fato/resposta dada na 

sequência Lá 
Local sem precisão distante do 

falante-leitor e do interlocutor-leitor 
Clítico-preso à forma 

verbal 

Afixoide: Sentido de 

afastamento: algo que 

é descomprometido, 
desengajado. 

Delegação, 

transferência, outorga 

 

Finalizando a subseção, no quadro 20, consolidamos os fatores que estabelecemos para 

pormenorizar as propriedades do pareamento forma-sentido de vá lá. Tal quadro atende ao 

objetivo de tornar evidente as características que detectamos não só na trajetória de mudança mas 

também no que se estabeleceu após a construcionalização de vá lá.  

 

Quadro 20 – Propriedades da forma e sentido do marcador de concessão vá lá 

DI

ME

NS

ÕE

S 

PROPRI

DADES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTI

CAS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; função 

clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre verbo e 

locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma “vá lá”; Posição: 

isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante visando a 

destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa codificada por vírgula, 

ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOL
ÓGICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 3ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 
possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Não há contrações: elementos preservam independência formal. 

FONOLÓ

GICAS 

Não há redução de material fônico; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços 

prosódicos particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 
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S
E

N
T

ID
O

 
SEMÂNT

ICAS 

Persistência: deslocamento, afastando-se do posição/ideia/situação atual. Locativo com função 

de afixoide, formando um todo de sentido, indicando distanciamento e revelando o grau de 

engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado; Neoanálise e inferência 

sugerida: Ir = indica afastamento/distanciamento concedido - Lá = local impreciso e distante do 

falante e interlocutor, sugere afastamento (algo que é delegado/ transferido) com certa 

distância/vagacidade de engajamento em relação ao conteúdo expresso anteriormente; Sentido 

altamente intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante apontando para o destinatário); 

Sentido único: nível de integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em 

relação ao sentido original: demonstra alternativa/opção em direção distinta/afastada da 

situação/do posicionamento anterior, não é espacial físico-concreto e, sim, ligado ao frame de 

deslocamento na intenção; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o 

constructo tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de 
categorias já existentes: a de marcador discursivo atualizando o esquema de marcadores do PB.. 

PRAGMÁ

TICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de deslocamento em direção 

apartada/distante/diferente da atual, levando à restrição de uso em contextos argumentativos em 

que se estabelece uma injunção, estabelecida por uma concessão, que é colocada na sequência– 

apresentação da opinião; a remoção do contexto impacta em perda de ênfase pragmática; 

Interações entre falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação 
comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do 

falante, intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação frame de 

deslocamento na intenção: a optação do afastamento da situação/ideia atual para outra está 

relacionada à discordância do conteúdo de enunciados precedentes, tal optação se faz sob a 

forma de concessão/licença/autorização; Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional 

vinculada a contextos específicos:  falante em posição superior ao interlocutor, atuação direta 

sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como 

marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURS

IVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Sentido de 

concessão: permite que algo que se tenha/sabe seja movimentado para outra instância. A partir 

de um fato/questão/ideia, marca ideia de concessão, veiculada pela opinião/fato/resposta dada na 
sequência. 

 

 

4.2.3  Vamos lá 

Dentre os 11 marcadores discursivos da VLocMD que optamos por pesquisar nesta tese, 

vamos lá é o único que tem o verbo cristalizado na 1ª pessoa do plural do presente indicativo. A 

intersubjetividade de seu uso é marcante por duas razões principais: as situações comunicativas 

são injuntivas e o verbo ir, indicando um movimento para diante, sugere futuridade. Tal sugestão, 

aliada a de lá, indica que tal futuridade pode estar enriquecida de positividade, mas também de 

vagacidade, descomprometimento, entre outros, impactando a maneira como se recebe o discurso 

do falante.  

Vamos lá insere-se, predominantemente, em situações indicadoras de parceria, 

acompanhamento, companhia, interesse comum, comunhão ou, ainda, situações em que a 
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demonstração desse cenário funciona como um atrativo a fim de que se conquiste a adesão do 

interlocutor para o ponto de vista do falante. 

O traço de exortação derivado do sentido de se deslocar para além de onde se encontram 

os interlocutores permanece nos usos de vamos lá, indicando, como marcador, uma 

exortação/estímulo/incentivo para atuar em outra instância, deslocando o ponto de vista/atenção 

do interlocutor. Detectamos, porém, diferenças sutis que nos permitem particularizar duas 

funções do marcador, conforme exemplificado em (95) e (96): 

(95) áh ouviu falar - não tem certeza - uma criança - comia barro - entende? - uhm - você sabe que o barro 

(...) – é prejudicial - () - e o que é tóxico é prejudicial ((ri)) - certo mas eu quero dizer no sentido assim ele traz 

substâncias ao seu organismo - que vai prejudicá-lo certo? - é tóxico - é mas vamos lá - certo? então - eu: soube de 

um caso eu acredito ser verdade entende? de uma criança - () - tô eu não tô com cabeça hoje não - entende? de uma 

criança que comia barro entende? então a mae ao invés de procurar a causa entende? 

Entrevista-Inquérito, NURC Recife 230, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (95), o traço de exortação a que aludimos está relacionado ao deslocamento entre os 

turnos conversacionais
80

 ou à mudança do tópico que está se discutindo, indicando a instância em 

que a troca interativa deve prosseguir. Ao mencionarmos os turnos conversacionais, nosso 

objetivo é mapear essa atuação de vamos lá, portanto não nos aprofundamos nas questões 

conversacionais.  Esse aprofundamento bem como a verificação de outros possíveis marcadores 

de base verbo-locativo nessa função são alvo de nossas pesquisas em momento posterior. 

Diante do conflito entre o que é tóxico e prejudicial, o entrevistador faz algumas 

intervenções a fim de dinamizar a entrevista. No trecho “- é mas vamos lá” – certo?”, vamos lá 

participa do movimento de concordância “é”, da oposição, sinalizando mudança de “mas”, do 

estímulo enfatizando a mudança de assunto “vamos lá”, da confirmação da anuência “certo?”, 

representando a tentativa por parte do entrevistador para que a conversa engrene. Nesse caso, a 

função de auxilio da organização textual-interativa fica por conta da retomada do tema da 

conversa, que se encaminha para um objetivo diverso do inicial.  

 No padrão de uso de (95), entretanto, a atuação de vamos e lá remonta ao deslocamento 

para um local na conversa com certa vagacidade, uma vez que se dilui no discurso subsequente 

ao qual se deseja enfatizar. 

                                                
80 Turno conversacional, conforme proposto por Marcuschi (2007: 18) é “aquilo que um falante faz ou diz enquanto 

tem a palavra, incluindo aí a possibilidade do silêncio” e constitui-se como “uma das unidades centrais da 

organização conversacional”.  
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Dessa forma, o marcador vamos lá especifica a macrofunção da VmovLocMD, e o 

deslocamento da opinião que identificamos na mesoconstrução cumpre-se através da ênfase na 

mudança de turno/tópico, seja em relação ao que o próprio falante já tinha iniciado, seja para 

indicar o início de sua fala. Para essa articulação textual-interativa, nomeamos esta subfunção de 

marcador de mudança de turno/tópico, justificando uso convencionalizado em um contexto 

específico distinto daquele exemplificado em (96).   

 

(96) Acontece que no momento você não está gostando de ouvir as coisas que tenho de dizer. Vamos lá, 

Pedro, essas coisas acontecem a quase todo mundo. O sucesso vem e vai, pensa no Zé Mauro de Vasconcelos, por 

exemplo. 

    Romance, Corpo Vivo de Adonias Aguiar Filho, sequência injuntiva, século XX 
 

Todas as ocorrências estão inseridas no corpus em sequências tipológicas injuntivas, o 

que tendia a nos levar a classificá-las como uma única função, consideramos existir nuance de 

sentido distinta que se destaca além da injunção, como vemos em (96).  Nesse uso, a 

microconstrução vamos lá incentiva o destinatário a pensar de maneira distinta, exortando-o a 

outra postura, a uma escolha. Observamos a existência de enquadre de conselho, desejo, pedido 

no discurso. Ao contrário do que ocorre em vá lá, o autor/falante deseja que o leitor/destinatário 

faça ou realize o que ele quer, porém o falante o faz através de recurso persuasivo distinto.  

 O fato de a forma verbal vamos ter sido selecionada para a convencionalização da 

microconstrução garante parceria, compartilhamento, comunhão, o que demonstra a força 

"coercitiva" do contexto ou, em outras palavras, pressão contextual advinda desse tipo de 

situação comunicativa. Já o traço de sentido de lá garante que a vagacidade que o ancora seja 

interpretada como positividade, uma vez que se encontra em outro espaço ao qual não se vê, mas 

que se pode projetar em virtude da argumentação do falante. 

Os exemplos desse uso têm algo em comum: dizem o que devemos saber e fazer para 

alcançar um objetivo. Uma voz segura parece conversar com cada destinatário particularmente, 

procurando mostrar-lhe como agir para atingir determinado objetivo. O sentido básico da 

injunção situa-se no campo do dever — dever fazer, dever ser. Dever que, no caso de vamos lá, 

pode se traduzir como convite, conselho, desejo, pedido ou uma voz que anima. Essa voz, porém, 

sinaliza que o interlocutor não está sozinho, seja porque o falante vai ajudá-lo no que aquele 

precisar, seja porque esse mesmo falante já vivenciou ou tem experiência (n)aquela situação para 

a qual deseja que o interlocutor se desloque. 
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 Em (96), o falante tenta convencer Pedro que a situação pela qual ele passa não é tão 

aterradora, uma vez que muitas pessoas a atravessam. A atuação do falante conduz Pedro a um 

novo estado de ânimo, em que ele pode dar continuidade a sua experiência profissional. A 

sequência injuntiva "Vamos lá, Pedro, essas coisas acontecem a quase todo mundo." também 

funciona como plano de fundo, incitando Pedro a concordar com sua opinião. Podemos observar 

essa atuação, uma vez que na sequência anterior o falante tenta dissuadir Pedro de que “no 

momento você não está gostando de ouvir as coisas que tenho de dizer”, mas que, deslocando seu 

ponto de vista, poderá ver as coisas de outra forma. 

Em razão dessas particularidades, o marcador vamos lá especifica a macrofunção da 

VmovLocMD, o deslocamento da opinião da mesoconstrução, em uma função que tem por base a 

ênfase na deslocamento da conduta/posicionamento/entendimento do interlocutor. Para essa 

articulação textual-interativa, nomeamos essa subfunção de marcador de exortação, justificando 

uso convencionalizado em um contexto específico distinto daquele exemplificado em (95).   

A fim de que possamos expor como os contextos distintos promovem recortes no sentido 

da combinação vamos lá na atuação fonte, derivando, assim, subfunções de uma mesma forma, 

apresentamos os quadros 21 e 22, com a contribuição das subpartes da microconstrução para a 

formação do todo de sentido e forma idiossincrático e idiomatizado, acessado integralmente.  

 

Quadro 21 – Elo de correspondência simbólica do marcador de mudança de turno/tópico vamos lá 

VAMOS LÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elemento Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Ir Deslocar-se 

de um lugar para outro, afastando-
se 

1ª. pessoa do 

plural do 
presente do 

indicativo 

Sentido de mudança de 

turno: indica que o turno 
deve ser movimentado 

para outra instância. 

 

A partir de um 

fato/questão/ideia, 
marca injunção de 

comando para que 

parta para outro 

tópico ou retome o 

anterior 
Lá Local sem precisão distante do 

falante-leitor e do interlocutor-

leitor 

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

posterioridade: algo 

subsequente. Indicação de 

algo projetado adiante, 

concentrado na orientação 

apontada. 
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Quadro 22 – Elo de correspondência simbólica do marcador de exortação vamos lá 

VAMOS LÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elemento Definição Configuração 
Morfossintática 

Contribuição Sentido 
para construção 

Atuação da micro 

Ir Deslocar-se 

de um lugar para outro, afastando-

se 

1ª. pessoa do 

plural do 

presente do 

indicativo 

Sentido de exortação: 

indica 

incentivo/estímulo para 

que interlocutor mude 

de opinião 

A partir de um 

fato/questão/ideia, 

marca ideia de 

exortação para que se 

desloque de estado 

através da 

opinião/conselho/ajuda 

dada na sequência 

Lá Local sem precisão distante do 

falante-leitor e do interlocutor-

leitor 

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

posterioridade: algo 

que está no futuro. 

 Acrescenta 

positividade 

 

Finalizando a subseção, nos quadros 23 e 24, consolidamos os fatores que permitem 

detalhar as propriedades do pareamento forma-sentido de vamos lá nas duas subfunções. 

Consideramos que essa organização contribui para evidenciar as características que constatamos 

não só na trajetória de mudança mas também ao que se estabelece após a construcionalização de 

vamos lá.  

 

Quadro 23 – Propriedades da forma e sentido do marcador de mudança de turno/tópico vamos lá 

DIM

ENS

ÕES 

PROPRIDAD

ES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTICAS Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo 

de construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; 

função clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre 

verbo e locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma 

“vamos lá”; Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à 

intenção do falante visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do 

contexto pode ser removido do contexto; Pausa codificada por vírgula, ponto, dois pontos 

ou outro sinal de pontuação. 

MORFOLÓGI

CAS 

Há cristalização da forma: verbo na 1ª. pessoa do plural do presente do indicativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 
circunstancial de negação; Há contrações como “vamulá, vamula, vamlá, vamla”, em 

determinados contextos, elementos sofrem perda de material morfológico 

FONOLÓGIC

AS 

Redução de material fônico: em alguns contextos, elementos sofrem perda de material 

fonológico, como “vamlá”; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços prosódicos 

particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNTICA

S 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 1a. p.p. do presente do indicativo 

(garante a intenção de compartilhamento de ideias e atitudes): solicita/convida/encoraja 

deslocamento do tema anterior para um outro. Locativo com função de afixoide, formando 

um todo de sentido, indicando que o tema que o falante deseja conduzir o interlocutor está 

afastado de ambos; Neoanálise e inferência sugerida: Ir = incita o deslocamento para outro 

assunto seja para retomar uma fala anterior interrompida, seja para 

mascarar/dissimular/encobrir alguma informação - Lá = local impreciso e distante do 
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falante e interlocutor, sugere que a interlocução deve se encaminhar para outra temática; 

Sentido altamente intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante apontando para o 

destinatário); Sentido único: nível de integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance 

de sentido em relação ao sentido original: falante indica/aponta que a matéria em discussão 

deve se deslocar para outra instância diferente da que o interlocutor se encontra, 

movimento não é espacial físico-concreto e, sim, ligado ao frame de mudança/movimento 

na situação; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o constructo 

tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de categorias 

já existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁTIC

AS 

Especialização: atuação de inferência sugerida: injunção para mudança de turno em 

contextos em que o destinatário lembra de outra ou indica nova informação, há 

interveniência de participante externo, há intenção de desvirtuar o assunto, especifica o 

assunto a ser abordado, conduzindo o interlocutor para outro tópico discursivo ou a 
retomada do tópico anterior ou mudança de turno – apresentação do assunto/opinião; A 

remoção do marcador do contexto impacta em perda de ênfase pragmática; Interações entre 

falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação comunicativa, em 

sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do falante, 

intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação frame de 

deslocamento na intenção: solicitação/exortação de afastamento do tópico/turno atual para 

outro; Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada a contextos 

específicos:  falante em posição superior ao interlocutor, atuação direta sobre a atitude/o 

comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como marcação do 

discurso do falante. 

FUNÇÃO 

DISCURSIVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 
interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Marca 

redirecionamento do tópico discursivo ou do assunto da interação ou do parceiro da 

comunicação, falante incita que ambos se desloquem para outra instância seja por não 

desejar expor o assunto em pauta seja por desejar retomar o assunto anterior seja por querer 

induzir a concordância do interlocutor, seja por iniciar sua fala, seduzindo ao 

compartilhamento de ideias, através dos argumentos que relaciona. Pode ou não veicular 

opinião/fato/resposta/comando na sequência, reforçando a ideia 

 

 

Quadro 24 – Propriedades da forma e sentido do marcador de exortação vamos lá 

VAMOS LÁ: MARCADOR DE EXORTAÇÃO 

DIM

ENS

ÕES 

PROPRIDAD

ES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTICAS Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo 

de construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; 
função clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre 

verbo e locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma 

“vamos lá”; Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à 

intenção do falante visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do 

contexto pode ser removido do contexto; Pausa codificada por vírgula, ponto, dois pontos 

ou outro sinal de pontuação. 

MORFOLÓGI

CAS 

Há cristalização da forma: verbo na 1ª. pessoa do plural do presente do indicativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Há contrações como “vamulá, vamula, vamlá, vamla”, em 

determinados contextos, elementos sofrem perda de material morfológico 

FONOLÓGIC

AS 

Redução de material fônico: em alguns contextos, elementos sofrem perda de material 

fonológico, como “vamlá”; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços prosódicos 

particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 
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S
E

N
T

ID
O

 
SEMÂNTICA

S 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 1a. p.p. do presente do indicativo 

(garante a intenção de compartilhamento de ideias e atitudes): solicita/convida/encoraja 

deslocamento, afastando-se de algo que se tem / de algum posicionamento atual. Locativo 

com função de afixoide, formando um todo de sentido, indicando distanciamento, 

refletindo o posicionamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado; 

Neoanálise e inferência sugerida: Ir = indica afastamento/distanciamento sugerido - Lá = 

local impreciso e distante do falante e interlocutor, sugere certa positividade/vagacidade na 

medida em que as projeta para o futuro; Sentido altamente intersubjetivo (codificação das 

perspectivas do falante apontando para o destinatário); Sentido único: nível de integração 

locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em relação ao sentido original: 

mostra alternativa/opção em direção distinta/afastada da situação atual/do posicionamento 

anterior, investido de positividade, apostando que neste outro lugar a situação/direção será 
mais apropriada, não é espacial físico-concreto e, sim, ligado ao frame de movimento na 

intenção; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o constructo tem 

mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; ; Há renovação de categorias já 

existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁTIC

AS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de deslocamento em direção 

apartada/distante/diferente da atual, levando à restrição de uso em contextos injuntivos 

(conselho, pedido, sedução, desejo) em que se estabelece uma optação, estabelecida por 

uma incentivação/exortação comprometida com a condução do interlocutor à percepção do 

ponto de vista do falante com objetivo de conseguir a concordância e o convencimento 

daquele– apresentação do assunto/opinião; Interações entre falante-autor e interlocutor-

leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  

Subjetividade ligada às perspectivas do falante, intersubjetividade ligada à  provocação de 
mudança de atitude; Relação frame de deslocamento na intenção: solicitação/exortação de 

afastamento da situação/ideia atual para outra está relacionada à adesão do interlocutor ao 

ponto de vista do falante; Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada a 

contextos específicos:  falante em posição igual ou superior ao interlocutor, atuação direta 

sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como 

marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURSIVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: A partir 

de um fato/questão/ideia, marca ideia de 

incentivo/estímulo/encorajamento/compartilhamento de ideias com vistas ao 

convencimento/adesão do interlocutor, colocando-se como parceiro/condutor investido de 

conhecimento. Pode ou não veicular opinião/fato/resposta/comando na sequência, 
reforçando a ideia. 

 

 

 

4.2.4 Espera aí e Espera lá 

Os dois marcadores em que a forma verbal é espera compõem a mesoconstrução 

VprocLocMD, cuja macrofunção é suspensivo-opinativa. Nesses usos, ao utilizar a 

microconstrução, o falante intercepta o discurso de seu interlocutor ou o próprio a fim de 

provocar uma suspensão que enfatiza a opinião expressa na sequência. Tal opinião, dependendo 

do afixoide que acompanhe a forma verbal, terá caráter: i) de interrupção, que detém uma 

injunção brusca ou moderada para enfatizar a informação subsequente ou ii) de 
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temporização/expectação, realçando a injunção moderada ou branda por meio de uma interjeição 

que pode vir seguida de informação. 

Optamos por descrever os usos de espera aí e espera lá em uma única seção para 

detectarmos melhor diferenças e semelhanças entre eles. Nesse caso, o afixoide da configuração 

do par forma-sentido particulariza atuações contextuais e estabelece usos distintos. Como 

verificamos nas análises dos contextos de mudança, a subjetividade do falante, estimulada pelas 

situações comunicativas, motiva a criação de novos marcadores a fim de atender a 

intersubjetividade da interação.  

Como os afixoides aí e lá estão disponíveis na comunidade linguística, ambos são 

convocados para unir-se à forma verbal espera, motivados não só pelo princípio da economia das 

trocas interativas, mas também pelo menor esforço cognitivo que se empreende na interpretação. 

Apresentamos exemplos de cada marcador, na sequência, os quadros que indicam a contribuição 

das subpartes para o elo de correspondência simbólica e, finalizando, o quadro de fatores de 

análise das microconstruções. 

(97) - eu só conheço na história (3s) um camarada - foi alimentado / era filho de uma prostituta - e que foi 

alimentado - na Itália - em Florença parece - por uma porca - foi aquele conquistador - do território dos - dos - dos 

incas - quem era? foi pera aí - era o: - o Pizarro? - Pizarro o Vicente Pizarro - Pizarro - Vicente Pizarro - não é? - 

diziam que ele era filho de uma prostituta e que foi alimentado com leite de de - exato - de de de de porca 
Entrevista-inquérito, O:Br:LF:Recf 266, sequência injuntiva, século XX 

 

 Entrevista, Oral:Br:IntervWeb:Vássia Vanessa da Silveira, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (97), o entrevistado relata o que conhece da história de Vicente Pizarro. Em certo 

momento, ao não se lembrar do nome da personagem, o falante introduz uma suspensão 

temporária no discurso, por meio de pera aí, até que outra manifestação aconteça. Nesse caso, o 

entrevistado indaga se é “Pizarro” e na sequência reformula todo o trecho truncado anterior 

“diziam que ele era filho de uma prostituta e que foi alimentado com leite de de - exato - de de de 

de porca”. 

No exemplo, a estratégia do falante ao utilizar (es)per(a) aí é interromper o discurso 

visando a ganhar tempo, após a intervenção de outrem ou a lembrança do fato, para que possa 

informar/exemplificar/corrigir/reformular/adaptar e prosseguir seu discurso. A utilização de aí 

sugere que a interrupção é realizada moderadamente, ou seja, com uma grau relativo de 

impositividade, em razão de sua granulidade estreita, uma vez que é o próprio falante que deseja 

continuar com a palavra. 
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Consideramos que aí, devido à granulidade estreita e à associação ao espaço do 

interlocutor, congrega a função de criar um espaço de expectativa que se combina com espera e 

orienta a atenção para um evento posterior ao momento da enunciação, tendo um “escopo mais 

difuso”, uma vez que sinaliza “objetos e eventos que desejamos (...) incluir em uma espécie de 

reserva atencional” (LIMA, 2009: 348).  

Os próximos exemplos se referem ao marcador espera lá. O afixoide lá sinaliza uma 

distância relacionada ao espaço da não pessoa, local de onde os interlocutores estão afastados. A 

ideia de distanciamento sugere menos impositividade, levando à injunção um caráter mais brando 

ou moderado, acarretando, por sua vez, um menor engajamento ou um determinado 

descomprometimento do falante na situação comunicativa. Tal traço de sentido, ao lado da forma 

verbal espera, realiza-se sob a forma de uma advertência na qual o falante, ao não se engajar 

como em “aí”, sinaliza ao interlocutor como deve compreender seu discurso subsequente à 

interação. O exemplo a seguir ilustra nossa asserção. 

 
(98) Quirino assustado olhou rapidamente para aquele lado; mas depois que reconheceu Jupira: - Está 

satisfeita? - bradou de longe mostrando a faca ensangüentada, e apontando para o fundo da canoa, onde jazia o 

cadáver de Carlito estrebuchando e vomitando sangue. - Bravo! bravo. muito bem! gritou a cabocla, com um sorriso 

de infernal ironia. - Agora venha! venha depressa receber o prêmio.. - Espera lá, minha Jupira; preciso dar 

sepultura a este desgraçado.. Falando assim, Quirino desatava da cintura uma forte e comprida cinta de duas voltas, 

que trazia de propósito, destinada a atar ao pescoço de Carlito a pedra, que pusera na canoa, e atirá-lo ao fundo do rio. 

- Ainda não, moço.. espera.. traze-o cá.. quero vê-lo ainda uma vez.. coitado.. era tão bonitinho..  

Crônica, Histórias e Tradições da Província de Minas Gerais de Bernardo Guimarães, sequência injuntiva, 

século XX 

 

Em (98), a cena apresenta Quirino assassinando Carlito em uma canoa no rio, distante da 

margem. Jupira, que da margem grita eufórica com a consumação do ato, pede que Quirino venha 

até ela pra receber seu prêmio. Quirino contra-argumenta com Jupira e utiliza espera lá para 

indicar um suspensão no seu discurso de modo a introduzir razão lógica de sua objeção ao pedido 

dela.   

Consideramos que espera lá é um marcador discursivo, uma vez que, de acordo com a 

cena, Quirino teria de usar o predicado espera aí para indicar que ela permanecesse onde se 

encontrava. Ao utilizar espera lá a intenção é de suspender a argumentação de Jupira e contra 

argumentar “preciso dar sepultura a este desgraçado..”. Na sequência, Jupira pede a Quirino 

“espera.. traze-o cá..”, confirmando que o locativo que seria utilizado por Quirino deveria ser “aí”, 

caso ele, de fato, desejasse pedir que ela esperasse para que jogasse o corpo de Carlito no rio. 
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O afixoide lá, neste caso, por meio do traço de distanciamento e imprecisão, indica ao 

marcador o grau de engajamento de Quirino em relação ao conteúdo expresso anteriormente por 

Jupira, daí que, como afixoide em espera lá, colabora com a suspensão do discurso. De todo 

modo, o marcador também carreia valor interjetivo com ideia de advertência, portanto uma 

injunção mais branda.  

O marcador espera lá auxilia na intersubjetividade da situação comunicativa, uma vez que 

permite delongar ou contemporizar alguma situação até que se introduza alguma ideia, fato, 

argumentação que quebre a expectativa ou estabeleça a não concordância com relação à situação.  

Diante dos exemplos de espera aí e espera lá, consideramos que os marcadores 

particularizam funções distintas da macrofunção suspensivo-opinativa da VprocLocMD. O 

primeiro marcador, em virtude da atuação pontual e mais assertiva de aí marca um interrupção no 

discurso em curso enfatizando a informação que se segue. O processo de suspensão mais amplo é 

definido em espera aí como uma interrupção estratégica que visa à introdução de uma 

reformulação, retificação ou nova ideia/fato/questão, por essa razão nomeamos o marcador de 

interruptivo-opinativo, visto que a informação instaurada na sequência sempre se relaciona à 

opinião do falante, seja expressa ou não. Tal fato corrobora, sobretudo, a proposta dos 

marcadores da VLocMD cuja ênfase no discurso do falante está a serviço da articulação textual-

interativa. 

Espera lá, por sua vez, especifica uma temporização/expectação, imprimindo uma quebra 

de expectativa no processo de suspensão e sinaliza, por meio de uma interjeição, não só o “estado 

de espírito” do falante, mas também indica ao interlocutor o grau de engajamento do falante 

acerca da situação comunicativa. Nesse sentido, pode estar acompanhado ou não de 

opinião/argumento/ideia que indica a contra-expectativa. Nomeamos, então, a função dessa micro 

de marcador interjetivo uma vez que essa função representa a advertência mais branda ou 

moderada, que quebra a expectativa a fim de (com)temporizar/delongar a situação comunicativa. 

Dependendo do grau de engajamento que o contexto assinala, na sequência de espera lá, o falante 

pode apresentar a razão de sua marcação discursiva. Nesse sentido, a microconstrução concorre 

para a articulação textual-interativa. 

Os quadros 25 e 26 exibem a contribuição das subpartes de espera aí e espera lá para o 

formação do elo de correspondência simbólica, tornando os types idiomatizados e acessados 

holisticamente. 
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Quadro 25 – Elo de correspondência simbólica do marcador interruptivo-opinativo (es)per(a) aí 

ESPERA AÍ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elemento Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido 

para construção 

Atuação da micro 

Esperar Estar à espera 

de, aguardar 

(algo ou 

alguém) 

2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Ordenar/pedir a 

interrupção da atividade 

até que o falante prossiga 

Estabelece uma interrupção no 

discurso, em determinado 

ponto, até que o falante 

introduza, brusca, moderada 

ou brandamente, uma 
reformulação que visa a 

informar/exemplificar/corrigir/

reformular/adaptar e 

prosseguir seu discurso   

Aí Local preciso e 

próximo ao 
interlocutor-

leitor  

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

proximidade exata com 
certa distância de si: 

sugere especificidade

 Espera aí, marcador 

interruptivo-opinativo

 Determinação, 

especificação e ênfase 

do/no espaço de atenção 

do discurso 

 

 

 

Quadro 26 – Elo de correspondência simbólica do marcador interjetivo-opinativo (es)pera lá 

ESPERA LÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elemento Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Esperar Estar à espera de, 

aguardar (algo ou 

alguém) 

2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Temporizar o discurso/a 

atividade do interlocutor até 

que o falante prossiga 

Apresenta valor de 

interjeição, exprimindo 

advertência, em objeção 

ao conteúdo de 
enunciados precedentes, 

podendo introduzir 

fatos, ideias, razões 

lógicas, provas, entre 

outros. 

Lá Local sem precisão 

distante do falante-

leitor e do interlocutor-

leitor  

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

imprecisão: algo que não se 

quer falar contundentemente. 

Acrescenta distanciamento, 

impressões 
  

  

Concluindo a subseção, nos quadros 27 e 28, apresentamos os fatores que permitem 

detalhar as propriedades do pareamento forma-sentido de espera aí e espera lá. Consideramos 

que o quadro sumariza as características desses marcadores discursivos, destacando os fatores de 

análise utilizados.  
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Quadro 27 – Propriedades da forma e sentido do marcador interruptivo-opinativo (es)per(a) aí 

DI

ME

NS

ÕE

S 

PROPRI

DADES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTI

CAS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; função 

clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre verbo e 

locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma “(es)per(a) aí”; 

Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante 

visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa codificada por 

vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOL
ÓGICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 
possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Há contrações como “pera aí”, “peraí”, elementos sofrem perda de 

material morfológico. 

FONOLÓ

GICAS 

Redução de material fônico: em alguns contextos, elementos sofrem perda de material 

fonológico, como “pera aí”, “peraí”; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços 

prosódicos particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNT

ICAS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo 

interrompe abruptamente o discurso do interlocutor, pedindo que aguarde/espere. Locativo com 

função de afixoide, formando um todo de sentido, indicando proximidade exata, pontual, restrita 

do espaço de expectativa/reserva atencional a cargo do falante; Neoanálise e inferência sugerida: 

Esperar = esperar/aguardar, interrompendo o comando/discurso do interlocutor - Aí = local 

preciso e próximo ao interlocutor-leitor, determina, especifica, apontando para si o comando, e 

enfatiza a "localização" de onde se deve esperar; Sentido altamente intersubjetivo (codificação 
das perspectivas do falante apontando para o destinatário); Sentido único: nível de integração 

locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em relação ao sentido original: interrupção 

para reformular o enunciado próprio ou do interlocutor,podendo introduzir 

argumentos/explicações/fatos, não é espacial físico-concreto e, sim, ligado ao frame de 

localização situacional; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o 

constructo tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de 

categorias já existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁ

TICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de interrupção e espera situacional, levando à 

restrição de uso em contextos injuntivos em que se estabelece suspensão temporária, em 

determinado ponto do discurso, até que, imprima novo sentido ou orientação – apresentação do 

assunto/opinião; A remoção do marcador do contexto impacta em perda de ênfase pragmática; 

Interações entre falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação 

comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do 
falante, intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação frame de 

localização situacional: a suspensão do comando/discurso do interlocutor está relacionada à 

reformulação do discurso anterior, estabelecendo uma 

reparação/retificação/correção/contestação, introduzindo ou não informações subsequentes; 

Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada a contextos específicos:  falante 

em posição superior ao interlocutor, atuação direta sobre a atitude/o comportamento do 

interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURS

IVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Interrompe um 

enunciado, estabelecendo suspensão temporária no discurso, em determinado ponto, até que 

outra manifestação aconteça. Tende a indicar um novo caminho para o enunciado que os 
precede, podendo introduzir correção ou emenda do falante quando este identifica algum erro no 

seu enunciado ou de seu interlocutor, informação nova, reorientação de raciocínio, relação 

lógica.  
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Quadro 28 – Propriedades da forma e sentido do marcador interjetivo-opinativo (es)pera lá 
DI

ME

NS

ÕE

S 

PROPRID

ADES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTIC

AS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; 

função clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre 

verbo e locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma 

“(es)pera lá”;  Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à 

intenção do falante visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; 
Pausa codificada por vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOLÓ

GICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Há contrações como “pera lá”, elementos sofrem perda de material 

morfológico. 

FONOLÓG

ICAS 

Redução de material fônico: em alguns contextos, elementos sofrem perda de material 

fonológico, como “pera lá”; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços prosódicos 

particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNTI

CAS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo 

temporiza o discurso do interlocutor, pedindo que aguarde/espere. Locativo com função de 
afixoide, formando um todo de sentido, indicando distanciamento e revelando o grau de 

engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado; Neoanálise e 

inferência sugerida: Esperar = esperar/aguardar, temporizando o comando/discurso do 

interlocutor - Lá = local impreciso e distante do falante e interlocutor, sugere certa distância e 

engajamento fraco/desprezo/apelo em relação ao conteúdo expresso anteriormente pelo 

interlocutor; Sentido altamente intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante 

apontando para o destinatário); Sentido único: nível de integração locativo-forma verbal 

máximo; Há nuance de sentido em relação ao sentido original: temporização para objetar o que 

foi dito anteriormente pelo interlocutor, advertindo e introduzindo ou não informação 

subsequente, não é espacial físico-concreto e, sim, ligadas ao frame de localização situacional; 

Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o constructo tem mais uma 
colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de categorias já existentes: a de 

marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁT

ICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de interrupção e espera situacional, levando à 

restrição de uso em contextos injuntivos em que se estabelece temporização em determinado 

ponto do discurso, até que, imprima novo sentido ou orientação – apresentação do 

assunto/opinião; A remoção do marcador do contexto impacta em perda de ênfase pragmática; 

Interações entre falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação 

comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do 

falante, intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação frame de 

localização situacional: a suspensão do comando/discurso do interlocutor está relacionada a 

objeções/advertências ao conteúdo de enunciados precedentes, que pode levar a uma 
opinião/atitude na sequência; Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada 

a contextos específicos:  falante em posição igual ou superior ao interlocutor, atuação direta 

sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como 

marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURSI

VA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Introduz 

uma temporização no discurso com valor de interjeição/advertência, mantendo certo 

distanciamento, até que, estabeleça fatos, ideias, razoes lógicas, provas, entre outros, em 
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objeção ao conteúdo de enunciados precedentes, pode levar à reconsideração do falante em 

relação ao discurso anterior do interlocutor  

 

4.2.5 Está aí  

Compondo a VLocMD, (es)t(á) aí inaugura a mesoconstrução VrelcirLocMD, que 

basicamente estabelece ênfase na relação entre uma porção anterior e uma constatação, 

destacando-a e iluminando o comentário, a crítica, o julgamento, o argumento, a opinião, o 

questionamento, colocado na sequência. 

 

(99) – Grita, mas é bom homem, mestre Zé. – Eu sei. A bondade dele não me enche a barriga. Trabalho para 

homem que me respeite. Não sou um traste qualquer. Conheço estes senhores de engenho da Ribeira como a palma 

da minha mão. Está aí, o Seu Ãlvaro do Aurora custa a pagar. É duro de roer, mas gosto daquele homem. Não tem 

este negócio de grito, fala manso. É homem de trato. 

Romance  Fogo morto de José Lins do Rego, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (99), está aí funciona como marcador que assinala constatação advinda dos fatos que 

o falante conhece acerca de Ãlvaro: “Conheço estes senhores de engenho da Ribeira como a 

palma da minha mão.” Com a microconstrução atuando em contextos mais abstratos em que se 

veiculam ideias, argumentos, circunstâncias, está aí encontra-se solto do ponto de vista sintático, 

o que é indicado, inclusive, pela vírgula que demonstra a pausa para a elaboração do pensamento 

antes de proferir a opinião. Neste caso, o falante sinaliza a relação entre a porção do discurso 

antecedente, iluminando a subsequente que, neste caso, é a constatação a título de comentário do 

falante “o Seu Ãlvaro do Aurora custa a pagar. É duro de roer, mas gosto daquele homem”.   

No fragmento destacado, a microconstrução é utilizada para articular uma opinião, 

contudo, a estratégia é distinta da dos marcadores anteriores. O traço de sentido da forma verbal 

está aliado ao do afixoide aí direcionam ao espaço da reserva atencional que orienta o foco do 

interlocutor exatamente para o trecho em que se ancora sua argumentação. Essa dinâmica 

provoca efeito de constatação, em uma estratégia de comprovação que enfatiza o discurso. 

Nas sequências analisadas, as microconstruções introduzem uma sequência injuntiva que 

se encontra dentro, ou como fundo, de sequências argumentativas e expositivas, organizando 

trechos mais interativos ou exortativos, dentro de partes maiores. Consideramos que a injunção 

de contestação veicula grau de impositividade mais neutro, apesar de representar assertividade, 

tendo em vista a presença da forma verbal está, que abranda o caráter de afirmação categórica, 

contundente.  
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Em consonância com a descrição do uso de está aí, consideramos que o marcador 

caracteriza uma função específica, partindo da macrofunção localizadora-opinativa da 

VrelcircLocMD. Devido à atuação de está aí, o nomeamos como marcador de constatação visto 

que a informação posta na sequência sempre se relaciona ao contexto precedente a fim de atestar 

o discurso do falante. No quadro 29, apresentamos a contribuição das subpartes da 

microconstrução para a instauração do elo de correspondência simbólica, que caracteriza a micro 

como um type idiossincrático, acessado como um pareamento de forma-sentido. 

 

Quadro 29 – Elo de correspondência simbólica do marcador de constatação (es)t(a) aí 

ESTÁ AÍ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Eleme

nto 

Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Estar Achar-se alguém ou 

algo num dado lugar 

2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Indicar/apresentar/tornar 

conhecido/evidenciar a 

localização dos 

argumentos/ideias/fatos  

A partir de 

fatos/questões/ideias/argu

mentos, exorta a uma 

constatação para 

acrescentar um 

comentário/crítica/julgam

ento/argumento/opinião/p

ergunta-indagação/outra 
constatação 

Aí Local preciso e 

próximo ao 

interlocutor-leitor  

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

proximidade exata com certa 

distância de si: sugere 

especificidade.Determinação, 

especificação e ênfase do/no 
"localização" dos 

argumentos/ideias/fatos 

 

Fechando a subseção, no quadro 30, exibimos os fatores que detalham as propriedades do 

pareamento forma-sentido de está aí. Nossa intenção é definir como estamos compreendendo o 

pareamento forma-sentido que é um type da VLocMD.  

 

Quadro 30 – Propriedades da forma e sentido do marcador de constatação (es)t(a) aí 
DI

ME
NS
ÕE
S 

PROPRI

DADES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTI

CAS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; função 

clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre verbo e 

locativo; Independência de referência temporal:convencionalização da forma “(es)tá (a)í”; 

Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante 

visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa codificada por 

vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOL
ÓGICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 
possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Há contrações como “ta aí”, “taí”, elementos sofrem perda de 

material morfológico. 
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FONOLÓ

GICAS 

Redução de material fônico: em alguns contextos, elementos sofrem perda de material 

fonológico, como “ta aí”, “taí” ; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços prosódicos 

particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNT

ICAS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo permite 

que se localize apenas a informação, já que não está relacionado a alguma pessoa. Locativo com 

função de afixoide, formando um todo de sentido, indicando proximidade exata, mais próxima 

ao que já foi dito; Neoanálise e inferência sugerida: Estar = achar-se algo num dado lugar - Aí = 

local preciso e próximo ao interlocutor-leitor, sugere proximidade exata: determina, especifica e 

enfatiza a "localização" daquilo que se acha num dado lugar; Sentido altamente intersubjetivo 

(codificação das perspectivas do falante apontando para o destinatário); Sentido único: nível de 

integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em relação ao sentido original: 

constatação, ligada ao frame de localização situacional; Há expansão host-class, semântico-

pragmática: como marcador, o constructo tem mais uma colocação, uma nova semântica, um 
novo uso; Há renovação de categorias já existentes: a de marcador discursivo, atualizando o 

esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁ

TICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de localização situacional, levando à restrição de 

uso em contextos injuntivos em que se localiza/destaca os fatos/questões/ideias/argumentos 

apresentados anteriormente, sinalizando uma constatação para acrescentar um 

comentário/crítica/julgamento/argumento/opinião/pergunta-indagação/outra constatação – 

apresentação do assunto/opinião; A remoção do marcador do contexto impacta em perda de 

ênfase pragmática; Interações entre falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à 

situação comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas 

do falante, intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação frame: a 

localização/destaque dos argumentos está relacionada à apresentação de opinião na sequência; 

Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada a contextos específicos:  falante 
em posição superior ao interlocutor, atuação direta sobre a atitude/o comportamento do 

interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURS

IVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: a partir de 

fatos/questões/ideias/argumentos, constata/resume/destaca toda a situação para acrescentar um 

comentário/crítica/julgamento/argumento/opinião/pergunta-indagação/outra constatação 

 

 

4.2.6  Escuta aqui 

Os verbos de percepção, de uma maneira geral, são estudados a partir da temática da 

marcação do discurso, da evidencialidade, da projeção metafórica, da focalização, tendo como 

base a consideração cognitivista de que o sistema conceptual humano é fundamentado em suas 

experiências cotidianas e, portanto, o corpo, as partes do corpo ou a remissão por inferência ao 

corpo servem de referência para construir significados nas línguas. No contínuo de extensões, tais 

verbos passam a ser utilizados para reter a atenção do interlocutor de forma que este escute, olhe, 

veja o que o falante quer dizer, qual sua intenção ao fazer determinada afirmação ou emitir 

determinada opinião, tendo em vista conquistar sua concordância.  

O uso de escuta aqui está vinculado a situações comunicativas em que há uma injunção 

de ordem, assertividade com grau maior de impositividade. Consideramos que essa tendência se 

relaciona tanto ao sentido do afixoide aqui por meio da sua granulidade estreita com precisão 
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como pelo enquadre semântico de escutar
81

, que sugere foco. Dessa forma, escuta aqui associa-

se a uma afirmação categórica, ríspida.  

 

(100[81]82) - Você não consegue fazer sua mãe se interessar pelas coisas místicas? - Imagina! Ela tem 

horror! Não entende nada, acha que eu fiz um pacto com o demônio. Na semana anterior tinha jogado as flores e 

outras oferendas a Buda na lata de lixo. - Escuta aqui: eu não quero mais que você faça despachos na minha casa! 

Fica mexendo com essas coisas e depois não sabe porque é que a sua vida não vai pra frente! Fora inútil explicar 
quem era Buda.  

Romance, Corpo Vivo  de Adonias Aguiar, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (100), a mãe do falante, furiosa com o fato de o filho ter feito um “despacho” em sua 

casa, utiliza o marcador para evidenciar seu estado de ânimo e se certificar de que sua ordem “eu 

não quero mais que você faça despachos na minha casa!” seja cumprida. A sequência de ações 

que ancora a escolha do marcador antecede à posição do marcador, configurando a dinâmica de 

contrariedade, realce impositivo de escuta aqui, seguido da opinião/justificativa/ordem na 

sequência. Na maioria dos exemplos, o falante utiliza uma argumentação mais extensa, que 

consideramos ser imperiosa para justificar a contundência do discurso.  

Nas sequências analisadas, as microconstruções introduzem uma sequência injuntiva que 

se encontra dentro, ou como fundo, de sequências argumentativas e expositivas, organizando 

trechos mais interativos ou exortativos, dentro de partes maiores, mas também pode vir 

antecedida por um trecho injuntivo. Consideramos que a injunção de intimidação veicula grau de 

impositividade alto, por conta do sentido da microconstrução. 

De acordo com a descrição do uso de escuta aqui, consideramos que o marcador 

caracteriza uma função específica partindo da macrofunção repreensiva-opinativa da 

VpercepLocMD. Devido à atuação de escuta aqui, o nomeamos como marcador repreensivo-

impositivo tendo em vista que a/o argumentação/ideia/fato que é direcionada(o) ao interlocutor 

impõe uma atitude/avaliação/aceitação do discurso do falante.   

Nesse sentido, o marcador atende ao quesito construção textual-interativa do discurso, 

porquanto facilita seu processamento, sinalizando ao interlocutor de que maneira ele deve 

compreender a informação transmitida na sequência. Dessa forma, funciona como coadjuvante 

                                                
81 Segundo Lopes (2012): “De acordo com o neurologista auditivo Seth S. Horowitz, há uma diferença significativa 

entre OUVIR E ESCUTAR: ouvir é uma ação passiva, praticada pelo nosso sistema auditivo, que capta 
involuntariamente os sons à nossa volta e que acontece mais rapidamente do que qualquer outro sentido. Escutar, por 

outro lado, é uma ação ativa, pois requer foco.”, dsponível em http://www.jornalciencia.com/sociedade/bem-

estar/2194-existe-uma-grande-diferenca-entre-ouvir-e-escutar, acessado em 13/01/2103. 
82 O fragmento (100) foi apresentado também em (81). 
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tendo em vista que enfatiza o rumo da interlocução, acentuando a intersubjetividade. No quadro 

31, apresentamos a contribuição das subpartes da microconstrução para a instauração do elo de 

correspondência simbólica, que caracteriza a micro como um type idiossincrático, acessado como 

um par forma-sentido. 

 

Quadro 31 – Elo de correspondência simbólica do marcador repreensivo-impositivo escuta aqui 

ESCUTA AQUI 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Eleme

nto 

Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Escuta Prestar atenção 

para ouvir 

2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Escutar exige proximidade para 

compreensão. Requer atenção 

ativa, focada, plena e irrestrita 

do interlocutor.  

A partir de 

fatos/questões/ideias/argu

mentos, repreende o 

interlocutor para 

direcionar/impor a 

atenção que deve ser dada 

ao 

comentário/crítica/julgam

ento/argumento/opinião/p

ergunta-indagação 
realizada na sequência 

Aqui Local preciso e 

próximo ao falante 

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

proximidade exata: sugere 

intimidade, rispidez, 

pontualidade.Determinação 

categórica da "intensidade" da 

atenção a ser ativada pelo 

interlocutor.  

 

No quadro 32, exibimos os fatores que detalham as propriedades do pareamento forma-

sentido de escuta aqui. No quadro, condensamos as informações que justificam um uso 

idiossincrático do pareamento forma-sentido que é um novo signo na tipologia da VLocMD.  

 

Quadro 32 – Propriedades da forma e sentido do marcador de repreensivo-impositivo escuta aqui 

DIM

ENS

ÕES 

PROPRIE

DADES 

FATORES DE ANÁLISE 

  

F
O

R
M

A
 

SINTÁTIC

A 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo 

de construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; 

função clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre 

verbo e locativo; Independência de referência temporal:convencionalização da forma “escuta 

aqui”; Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção 

do falante visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa 

codificado por vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOLÓ

GICA 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Não há contrações: elementos preservam independência formal. 
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4.2.7  Olha aí, Olha aqui e Olha lá 

Nesta subseção descrevemos os usos de olha aí, olha aqui e olha lá. Optamos por 

apresentar as análises em conjunto, uma vez que podemos evidenciar suas diferenças bem como 

similitudes. Mencionamos na subseção anterior a versatilidade dos verbos de percepção para 

fazer referência à marcação discursiva, o verbo olhar é deveras utilizado para tal fim, tendo em 

vista que, concomitante à ação de olhar, são realizadas outras como atentar, avaliar, qualificar, 

apreciar, velar e observar. Essa concentração de ações realizadas conjuntamente no cotidiano 

contribui sobremaneira com trajetórias de mudança semântico-pragmática do verbo em questão.  

Passamos a análise dos usos a partir dos exemplos (101), (102) e (103): 

(101[82]83) - Na Casa Azul, após a reunião do pôr-do-sol, Oran, Gil, o Gordo, Zeca e outros escutavam a 

rádio Tirana. "..Bravos guerrilheiros do Araguaia, vamos resistir com firmeza às forças imperialistas do governo 

corrupto e desumano do Brasil.. O assassinato covarde do herói Osvaldo Oliveira Couto enche de indignação o povo 

                                                
83

 O fragmento (101) foi apresentado também em (82). 

 

FONOLÓG

ICA 

Não há redução de material fônico; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços 

prosódicos particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNTI

CA 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. imperativo afirmativo permite a 

intenção de ordem e a posição de assimetria entre falante-interlocutor, locativo com função 

de afixoide, indicando intimidade, rispidez, pontualidade e, formando um todo de sentido; 

Neoanálise e inferência sugerida: Escutar = é uma ação ativa, requer foco, exige atenção- 

Aqui = local preciso e próximo ao falante, sugere intimidade, rispidez, pontualidade; Sentido 

altamente intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante apontando para o 

destinatário); Sentido único: nível de integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance 

de sentido em relação ao sentido original: repreensão e imposição, não é espacial físico-

concreto e, sim, ligadas ao frame de localização situacional; Há expansão host-class, 

semântico-pragmática: como marcador, o constructo tem mais uma colocação, uma nova 

semântica, um novo uso; Há renovação de categorias já existentes: a de marcador discursivo, 
atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁT

ICA 

Especialização: atuação de inferência sugerida de exortação, levando à restrição de uso em 

contextos de ordem: repreensão e imposição – apresentação do assunto/opinião; A remoção 

do marcador do contexto impacta em perda de ênfase pragmática; Interações entre falante-

autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação comunicativa, em sequência 

tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do falante, intersubjetividade 

ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação frame: o deslocamento está 

relacionado à  convocação do falante para cumprir uma ordem, questionar uma intenção e 

impor uma postura; Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada a 

contextos específicos:  falante em posição superior ao interlocutor, atuação direta sobre a 

atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como marcação 

do discurso do falante. 
 

FUNÇÃO 
DISCURSI

VA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 
fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: convoca, 

com intimidade, rispidez, pontualidade, a atenção ativa e focada do interlocutor, com fins de 

impor uma opinião, ordenar, questionar  
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brasileiro. Porém, a morte do valente e destemido tenente Osvaldão, do Exército Popular, exalta os ânimos e a 

vontade de vencer dos trabalhadores e camponeses. O povo oprimido do Araguaia.. " - Olha aí. Quarenta e oito 

horas depois do chafurdo, Osvaldão já é herói na Albânia - disse Gil. - E o Clementino não consegue descobrir nada 

com essa parafernália eletrônica dele. Não dá para continuar assim, porra. 

Romance, Xambioá: Guerrilha no Araguaia de  Pedro Correia Cabral, sequência injuntiva, século XX 

 

Em (101), a cena se desenrola com Gil ouvindo a notícia do assassinato de Osvaldo, 

exaltado em seu desempenho como “valente e destemido tenente” junto ao “Exército Popular” e 

contra as “forças imperialistas do governo corrupto e desumano do Brasil”.  Diante da 

performance de Clementino, que “não consegue descobrir nada com essa parafernália eletrônica 

dele” e comparando com os resultados de Osvaldão, Gil chama a atenção daqueles que o rodeiam 

para esse fato, registrando que “Não dá para continuar assim, porra”.  

A dinâmica do discurso de Gil passa muito além da atividade de olhar, uma vez que não 

se trata de enxergar alguma coisa concreta, mas perceber uma situação. Esse enquadre permite 

que interpretemos olha aí como marcador do discurso do falante, dado que assegura a ancoragem 

pragmática da opinião, enfatizando-a diante da cena e concatenando as unidades textuais. Torna-

se evidente, portanto, a codificação da informação pragmática.  

Como vimos nos demais usos, a retirada do marcador não impede que se compreenda o 

trecho ou a intenção do falante, porém ao diminuir o realce deixa de colaborar com a força da 

argumentação. Por conseguinte, perante a importância das estratégias de persuasão nas trocas 

comunicativas, elementos da pragmática têm se tornado cada vez mais necessários nas situações 

comunicativas, orais ou escritas. 

Tal necessidade produtiva é exemplificada por olha aí em (101). Gil o emprega como 

coadjuvante em seu discurso, assinalando, sobretudo, que, comparando as atividades de soldado 

de Osvaldão à parafernália tecnológica de Clementino, ainda se tem muita coisa para descobrir. 

Além da informação de superfície, que são os resultados comparativos, podemos vislumbrar uma 

crítica certeira ao desempenho de Clementino, sugerindo que Gil prefira a luta à tecnologia. 

Creditamos tal emprego ao sentido de “notar” que a forma verbal olha desencadeia nesse 

contexto de uso. A esse traço persistente, alia-se o de assertividade de aí, que juntos colaboram 

com o desenho da argumentação de Gil. Dessa forma, o falante “solicita” que seu interlocutor 

perceba em que ponto a reserva atencional deve desembocar. O marcador “olha aí” carreia a 

moldura semântico-pragmática de percepção voltada para um espaço específico de forma crucial 
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e provocativa, portanto consideramos que a sequência injuntiva passa pela provocação, no 

sentido tanto de incitar quanto de desafiar.  

Em conformidade com a descrição do uso de olha aí, consideramos que o marcador 

evidencia função particular da macrofunção repreensiva-opinativa da VpercepLocMD. Em virtude 

da atuação de olha aí, o nomeamos marcador repreensivo-provocativo, tendo em vista que 

assinala repreensão jocosa/provocativa/reflexiva a algo que está próximo/óbvio ao interlocutor ou 

a algo relacionado à situação a qual se refere.   

Dessa forma, olha aí apoia a construção textual-interativa do discurso, indicando como a 

informação deve ser interpretada. Tal indicação é enfática, já que tem como alvo dirigir o rumo 

da interlocução, acentuando, portanto, a intersubjetividade. No quadro 32, apresentamos a 

contribuição das subpartes da microconstrução para a instauração do elo de correspondência 

simbólica da microconstrução como unidade idiossincrática.  

Em olha aqui, consideramos nuance de sentido distinta de olha aí. Creditamos, portanto, 

ao afixoide aqui a condução da atenção para um ponto mais próximo do falante, ao contrário de 

aí, que sinaliza um ponto afastado de falante e próximo ao interlocutor ou à situação com a qual 

interage. Nesse sentido, a notação que atribuímos à forma verbal olha é realizada de forma muito 

mais contundente, porquanto aqui dirige a situação comunicativa para um grau de assertividade 

próprio daqueles que se consideram em posição superior ao de seu interlocutor. Assim, o 

engajamento na interação é máximo e vai da aspereza à certificação rigorosa, conforme 

observamos em (102). 

(102) Rui tinha dito que não se preocupasse à toa, pois sempre havia o recurso do refresco e chazinhos de 

mandacarus, dos ensopadinhos de carrapicho.. - E se acabar o carrapicho? - Urubus! - E se A Danada levar os urubus? 

- Cobras! Com as cobras prepararia o Elixir dos Bárbaros. - E se acabar as cobras? - Olha aqui, Amigo, escuta bem. - 

Cobra não acabaria, o elixir não acabaria, carrapicho não acabaria, mandacaru não acabaria, urubu não acabaria, 

ratazanas não acabariam , A Danada não acabaria, até as moscas não acabariam e os pau-sequenses tinham já 

sobrevivido um ano inteiro na base do refogado de moscas. - Por que você tem tanta certeza? - Porque se tudo isso 

acabasse, o Sertão se acabaria! E acabando-se o Sertão, se acabariam as suas histórias.. 

Romance: Suomi, de Paulo de Carvalho-Neto, sequência injuntiva, século XX 

 

A cena se inicia com o narrador informando que Rui já tinha assegurado ao seu 

interlocutor “que não se preocupasse à toa”, uma vez que sempre tinha uma saída para saciar a 

fome no sertão. No diálogo entre os interlocutores, o falante questiona acerca da possibilidade de 

faltar ingredientes para a preparação do alimento. A sua insegurança ou medo de não ter com o 

que se alimentar torna-o insistente e, naturalmente, inoportuno.  
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Tal situação leva Rui a se exasperar e informar ao “amigo” que “cobra não acabaria (...) 

refogado de moscas”, ou seja, nada os impediria de mitigar a fome. A presença do vocativo 

“amigo” e a pausa marcada por vírgulas ressaltam a ênfase de olha aqui, já o convite de Rui 

“escuta bem”, depois do marcador e antes da enumeração que ele faz, corrobora a direção para a 

qual a atenção deve se deter. 

O grau de envolvimento é alto e a certeza é plena, tendo em vista que Rui elenca uma 

série de possibilidades das mais prováveis às mais descabidas para assegurar ao seu interlocutor 

que aquilo que afirma é legítimo. A indagação do interlocutor “Por que você tem tanta certeza?” 

junto à resposta de Rui “Porque se tudo isso acabasse, o Sertão se acabaria! E acabando-se o 

Sertão, se acabariam as suas histórias.” contribuem com o nível de confiança que Rui tem de si. 

Isso o investe de conhecimento e autoridade, o que, consideramos, ser a pista contextual que 

ancora a seleção de olha aqui. 

A dinâmica do enquadre é distinta da de olha aí, no último a reserva atencional vai para 

próximo ao interlocutor ou à situação a que ele se refere. Na dinâmica de olha aqui, o ego está 

contido em seu escopo, a atenção é direcionada para o plano principal, uma vez que a relevância 

se situa no que o falante assevera. Portanto, o foco da atenção recai sobre ele e o que ele pretende 

dizer. 

Consoante à descrição do uso de olha aqui, julgamos que o marcador tipifica função 

particular da macrofunção repreensiva-opinativa da VpercepLocMD. Devido à atuação de olha 

aqui o nomeamos marcador repreensivo-asseverativo, tendo em vista que a/o 

argumentação/ideia/situação/fato é direcionada(o) ao interlocutor e asseverada(o) em razão da 

certeza que o falante tem acerca de seu discurso.   

Dessa forma, olha aqui concorre com a construção textual-interativa do discurso, 

porquanto sinaliza ao interlocutor de que maneira ele deve compreender a informação transmitida 

na sequência. Tal sinalização é carregada de ênfase, que visa a indicar o rumo da interlocução, 

acentuando a intersubjetividade. No quadro 34, descrevemos a contribuição das subpartes de olha 

aqui para a instauração do elo de correspondência simbólica que o define como idiossincrático e 

como elemento acessado integralmente. 

As semelhanças entre olha aí, olha aqui e olha lá dizem respeito ao significado da forma 

verbal olha, que assegura a interpretação da função de marcador no nível da notação, observação, 

apreciação com relação ao conteúdo que se deseja perceber. O local para o qual se deve olhar 
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deriva o grau de envolvimento que o falante estabelece com a informação/opinião/situação que 

deseja realçar. Dessa forma, o falante pode provocar, asseverar ou prevenir.  O exemplo (103) 

ilustra tal diferença. 

(103) Daqui a nada está aí gente para jantar em minha companhia! - Mas.. - Se não quiseres vir, desisto já 

de tudo que combinamos, e eu procederei como entender! - Bom! Bom! Virei à meia-noite; mas tu estarás só.. - 

Juro-te! Nem mesmo pelos criados serás visto.. - Pois até logo. - Vens, então.. - Acabo de dizer que sim. - E se não 

vieres.. - Farás o que entenderes.. - Olha lá.. - Estamos combinados, filha! Pois conto contigo.. Se encontrares a 

porta fechada toca o tímpano três vezes seguidas. - Sim, adeus. - Adeus, meu bom amigo. E Gaspar, impaciente, 

alterado, ganhou o largo do Rocio, e tomou a direção do Mangini. Pelo caminho reparou que todo ele ia penetrado do 

sutil e capitoso perfume, que Ambrosina exalava das carnes e dos cabelos. 

  Romance,  As Memórias de um Condenado de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

Em (103), o fragmento apresenta o diálogo entre Ambrosina e Gaspar em que ambos 

combinam um encontro à meia-noite. O pedido da mulher vem acompanhado de uma advertência: 

“- Se não quiseres vir, desisto já de tudo que combinamos, e eu procederei como entender!”. A 

hesitação inicial de Gaspar faz com que Ambrosina fique insegura “e se não vieres”, insistindo 

“Pois, conto contigo”, “vens, então” para que o “bom amigo” compareça a sua casa.   

A atitude ansiosa de Ambrosina torna seu comportamento insinuante, posto que ela deseja 

persuadir Gaspar. Após a confirmação de que o interlocutor sabia que caso não comparecesse ao 

encontro ela faria o que entenderia, Ambrosina, em resposta ao comprometimento de Gaspar e 

diante de sua persistência, utiliza o marcador olha lá como uma forma de enfatizar a reprimenda 

feita no início e de assegurar que ele viria, como podemos observar no trecho “Pois conto 

contigo...” .  

O enquadre da cena comunicativa passa pela incerteza, inquietação, cisma da falante que 

quer afiançar a vinda de Gaspar a sua casa. Nessa situação, o afixoide lá contribui com o sentido 

de vagacidade que deriva um engajamento menor do falante, visto que compartilha com o 

interlocutor um espaço não conhecido. O lá, com seu escopo difuso, por conseguinte, auxilia no 

descomprometimento do falante em prol do comprometimento do interlocutor.  

O posicionamento de olha lá é destacado e situado entre as duas falas de Gaspar “- Farás 

o que entenderes..” e  “- Estamos combinados, filha!” sugerindo que o marcador  foi pronunciado 

de forma enfática, realçando o tom de advertência e iluminando a informação subsequente “Pois 

conto contigo...”. De tal forma, olha lá atua na construção textual-interativa, configurando um 

elemento procedural que ativa a dimensão pragmática da linguagem. Esse elemento contribui 
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com as trocas comunicativas quando se quer, principalmente, conquistar a adesão do interlocutor, 

tornando-se um recurso produtivo nas estratégias de convencimento e persuasão.  

A sequência injuntiva possibilita identificar não só a injunção de advertência articulada 

por olha lá mas também a atuação sobre o interlocutor. A partir desse tipo de injunção, o grau de 

envolvimento do falante é menor tendo em vista que passa a responsabilidade ou, pelo menos, a 

expectativa para ao interlocutor, de forma que ele atenda ao pedido.  

A dinâmica do enquadre é distinta da de olha aí e olha aqui. Enquanto na posição medial 

e estrita, olha permite que a percepção se realize a partir de um comando assertivo, em olha lá, a 

advertência suscita ao interlocutor que se encarregue da execução do comando, em um 

movimento de delegação e não de imposição ou asseveração. Como o ego não está contido no 

escopo de lá, a atenção se dirige para o espaço do comprometimento que se localiza em uma 

esfera mais vaga relacionada à execução do comando. Em consequência, o foco da atenção recai 

sobre o pedido/convite/ informação/atitude que o interlocutor deve executar.  

Segundo a descrição do uso de olha lá, identificamos uma função específica a partir da 

macrofunção repreensiva-opinativa da VpercepLocMD. Portanto, nomeamos olha lá como 

marcador repreensivo-advertido, tendo em vista que a(o) informação/situação/fato que é 

direcionada(o) ao interlocutor se configura como um(a) advertência do falante. Assim, a 

contribuição de olha lá para a construção textual-interativa assegura as relações discursivas, 

assinalando sob que circunstâncias o interlocutor deve compreender a mensagem.  

Nos quadros 33, 34 e 35, descrevemos a contribuição das subpartes de olha aí, olha aqui e 

olha lá para a instauração do elo de correspondência simbólica que define os marcadores como 

instâncias da VLocMD, acessado holisticamente. 

 

Quadro 33 – Elo de correspondência simbólica do marcador repreensivo-provocativo olha aí 

OLHA AÍ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elem

ento 

Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Olha

r 

Fixar os olhos em  2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Convoca a atenção atenta, 

observadora. 

Marca repreensão 

provocativa/ 

jocosa/reflexiva para 

depois indicar/iluminar a 
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Aí Local preciso e próximo 

ao interlocutor-leitor 

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

proximidade exata com certa 

distância de si: sugere 

especificidade.Determinação, 

especificação e ênfase do/no 

“lugar” em que a atenção deve 

ser fixada e processada 

constatação/informação/

opinião/situação 

subsequente 

 

 

 

Quadro 34 – Elo de correspondência simbólica do marcador repreensivo-asseverativo olha aqui 

OLHA AQUI 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elem

ento 

Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Olha

r 

Fixar os olhos em  2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Convoca a atenção atenta, 

observadora. 

Fixada logo após um 

argumento/consideração; 

apresenta uma 

repreensão para, em 

seguida, asseverar 

opinião 

/argumento/esclarecimen

to 

Aqui Local preciso e próximo 

ao falante 

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

proximidade exata, sugere 

intimidade, rispidez, 

pontualidade. Determinação 

incisiva da "intensidade" da 

atenção a ser ativada pelo 
interlocutor.   

 

 

 

 

Quadro 35– Elo de correspondência simbólica do marcador repreensivo-advertido olha lá 

 

OLHA LÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elem

ento 

Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Olha

r 

Fixar os olhos em  2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Convoca a atenção atenta, 

observadora. 

Fixada logo após um 

argumento/consideração; 

apresenta uma 

repreensão para, em 
seguida, 

advertir/prevenir/avisar/a

conselhar/esclarecer 

 

Lá Local sem precisão 
distante do falante-

leitor e do interlocutor-

leitor  

Clítico-preso à 
forma verbal 

Afixoide: Sentido de 
imprecisão: algo que não se 

quer falar contundentemente.

 Acrescenta 

distanciamento/certa censura. 
 

 

Nos quadros 36, 37 e 38, exibimos os fatores que detalham, respectivamente, as 

propriedades do pareamento forma-sentido de olha aí, olha aqui e olha lá. Objetivamos agrupar 

as informações que indicamos como fatores de cada uma das propriedades das microconstruções 

que justificam uso idiossincrático dos marcadores na tipologia da VLocMD.  
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Quadro 36 – Propriedades da forma e sentido do marcador de repreensivo-provocativo olha aí 

 

DI

ME

NS

ÕE

S 

PROPR

IDADE

S 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁT
ICAS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 
construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; função 

clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre verbo e 

locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma “olh(a) aí”; Posição: 

isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante visando a 

destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa codificada por vírgula, 

ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFO

LÓGIC

AS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Há contrações como “olhaí”, neste caso os elementos sofrem perda de 

material morfológico. 

FONOL

ÓGICA

S 

Redução de material fônico: em alguns contextos, elementos sofrem perda de material fonológico, 

como “olhaí”; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços prosódicos particulares 

(entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂN
TICAS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo repreende o 
interlocutor, pedindo/ordenando que fixe sua atenção/percepção em algo; Locativo com função de 

afixoide, formando um todo de sentido que indica proximidade exata, configurando que o foco de 

atenção está mais próximo ao interlocutor ou a situação a que se refere; Neoanálise e inferência 

sugerida: Olhar = fitar, examinar, observar, notar, Aí = local preciso e próximo ao interlocutor-

leitor: sentido de proximidade exata, com certa distância de si, indicando que o foco da atenção 

está próximo ao interlocutor, da situação a que se refere, indicando obviedade; Sentido altamente 

intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante apontando para o destinatário); Sentido 

único: nível de integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em relação ao 

sentido original: repreensão jocosa/provocativa/reflexiva para redirecionar a algo que está óbvio 

porque próximo ao interlocutor ou a situação a que se refere, não é espacial físico-concreto e, sim, 

ligadas ao frame de localização situacional; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como 

marcador, o constructo tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há 
renovação de categorias já existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de 

marcadores do PB. 

PRAGM

ÁTICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de repreensão e redirecionamento da atenção, 

levando à restrição de uso em contextos injuntivos em que se estabelece censura provocativa/ 

jocosa/reflexiva na medida em que indica que a atenção deve ser dada a algo que já está próximo 

ao interlocutor, mas não observado por este – apresentação do assunto/opinião; A remoção do 

marcador do contexto impacta em perda de ênfase pragmática; Interações entre falante-autor e 

interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação comunicativa, em sequência tipológica 

injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do falante, intersubjetividade ligada à  provocação 

de mudança de atitude; Relação frame: o redirecionamento da percepção/exame/observação do 

interlocutor está relacionado à desatenção deste para algo que está próximo/óbvio, que pode levar 

a uma opinião/atitude do falante na sequência; Expansão semântico-pragmática:  mudança 
funcional vinculada a contextos específicos:  falante em posição igual ou superior ao interlocutor, 

atuação direta sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação 

como marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃ

O 

DISCU

RSIVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da fluência 

das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível interpessoal; Tem 

função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Marca repreensão 

provocativa/jocosa/reflexiva a algo que está próximo/óbvio ao interlocutor, mas que este não 

percebeu, para depois indicar/iluminar a constatação/opinião/informação do falante, dada na 

sequência 
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Quadro 37 – Propriedades da forma e sentido do marcador de repreensivo-asseverativo olha aqui 

 

 

 

DI

ME

NS

ÕE

S 

PROPRI

DADES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTI

CAS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; função 

clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre verbo e 

locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma “olha aqui”; 

Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante 

visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa codificada por 

vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOL

ÓGICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Não há contrações: elementos preservam independência formal 

FONOLÓ

GICAS 

Não há redução de material fônico; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços 

prosódicos particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNT

ICAS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo repreende 

o interlocutor, pedindo/ordenando que fixe sua atenção/percepção em algo . Locativo com 
função de afixoide, formando um todo de sentido que indica proximidade exata, configurando 

que o redirecionamento do foco de atenção deve convergir para o falante; Neoanálise e 

inferência sugerida: Olhar = fitar, examinar, observar, notar - Aqui = local preciso e próximo ao 

falante: sentido de proximidade exata, indicando que o foco da atenção está em si, em sua 

posição; Sentido altamente intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante apontando 

para o destinatário); Nível de integração locativo-forma verbal máximo, sentido único; Há 

nuance de sentido em relação ao sentido original: repreensão asseverativa impõe 

redirecionamento do foco de atenção para opinião/conselho/argumento/esclarecimento do 

falante, não é espacial físico-concreto e, sim, ligada ao frame de localização situacional; Há 

expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o constructo tem mais uma 

colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de categorias já existentes: a de 
marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁ

TICAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de repreensão e redirecionamento da atenção, 

levando à restrição de uso em contextos injuntivos em que o falante assevera o que deve ser 

observado/examinado, conferindo autoridade à/ao opinião/conselho/argumento/esclarecimento 

imposto/estabelecido; Interações entre falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, 

ligadas à situação comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às 

perspectivas do falante, intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação 

frame de localização situacional: o redirecionamento da percepção/exame/observação do 

interlocutor está relacionado à asseveração do falante revestido de autoridade estabelecida na 

interação, demarcando uma opinião/informação/determinação subsequente; Expansão 

semântico-pragmática:  mudança funcional vinculada a contextos específicos:  falante em 

posição igual ou superior ao interlocutor, atuação direta sobre a atitude/o comportamento do 
interlocutor,  Expansão host-class:  colocação como marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURS

IVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Fixada logo 

após um argumento/consideração, apresenta uma repreensão para, em seguida, asseverar uma 

opinião/conselho/argumento/esclarecimento 
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Quadro 38 – Propriedades da forma e sentido do marcador de repreensivo-advertivo olha lá 

 

 

 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 PROPRIDA

DES 

FATORES DE ANÁLISE 

F
O

R
M

A
 

SINTÁTICA

S 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo 

de construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; 
função clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre 

verbo e locativo; Independência de referência temporal: convencionalização da forma “olha 

lá”; Posição: isolada da estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do 

falante visando a destacar o trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa 

codificada por vírgula, ponto, dois pontos ou outro sinal de pontuação. 

MORFOLÓG

ICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 

circunstancial de negação; Não há contrações: elementos preservam independência formal. 

FONOLÓGI

CAS 

Não há redução de material fônico; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços 

prosódicos particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂNTIC

AS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo 

repreende o interlocutor, pedindo/ordenando que fixe sua atenção/percepção em algo.  
Locativo com função de afixoide, formando um todo de sentido que indica distanciamento e 

revela o grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado; 

Neoanálise e inferência sugerida: Olhar = Olhar = fitar, examinar, observar, notar - Lá = 

local impreciso e distante do falante e interlocutor, sugere certa distanciamento e vagacidade; 

Sentido altamente intersubjetivo (codificação das perspectivas do falante apontando para o 

destinatário); Sentido único: nível de integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance 

de sentido em relação ao sentido original: repreensão de advertência/recomendação, para 

redirecionar o foco de atenção à situação que deve ser tomada como orientação/argumento/ 

opinião/ esclarecimento, não é espacial físico-concreto e, sim, ligada ao frame de localização 

situacional; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o constructo 

tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de categorias já 
existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAGMÁTI

CAS 

Especialização: atuação de inferência sugerida de repreensão e redirecionamento da atenção, 

levando à restrição de uso em contextos injuntivos em que se estabelece advertência-censura 

na medida em que indica mais descomprometidamente que a atenção deve ser dada a algo 

que já pode vir a acontecer, caso o interlocutor não observe o comando; Interações entre 

falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, ligadas à situação comunicativa, em 

sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às perspectivas do falante, 

intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude;  Relação frame de 

localização situacional: o redirecionamento da atenção/foco/visualização do interlocutor está 

relacionado à advertência que notada; Expansão semântico-pragmática:  mudança funcional 

vinculada a contextos específicos:  falante em posição igual ou superior ao interlocutor, 

atuação direta sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  
colocação como marcação do discurso do falante.  

FUNÇÃO 

DISCURSIV

A 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da 

fluência das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível 

interpessoal; Tem função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Fixada 

logo após um argumento/consideração; apresenta uma repreensão para, em seguida, 

advertir/avisar. 
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4.2.8 Vê lá  

O marcador vê lá é a última microconstrução do grupo dos verbos de percepção 

apresentada nesta tese. Em consonância com as demais, marca uma repreensão para, na sequência, 

iluminar a opinião/informação do falante ou a situação a que ele se refere. De acordo com o que 

foi apresentado até aqui, o sentido que persiste na forma verbal se agrega ao do afixoide para 

articular um novo sentido que particulariza uma função. No caso de ver, conforme mencionamos 

no início deste capítulo, o sentido de percepção visual está atrelado ao que se dá a conhecer por 

meio do sentido da visão. Indica, portanto, um processamento, já que seu grau de instantaneidade 

é menor.  

Entendemos que a situação comunicativa convida à escolha da forma verbal vê quando o 

enquadre é uma prevenção, uma cena em que o falante supõe medidas de precaução, cautela, 

preparando, antecipadamente, para algo ou alguma situação. Nossa hipótese é de que olhar 

suscita um envolvimento menor do que ver, em virtude de seu grau maior de instantaneidade – 

olhar, portanto, sugere advertência, relacionada ao ato de avisar, informar, fazer notar. 

 Em razão dessa sutil diferença e diante da escolha entre uma e outra forma verbal para 

dar conta da expressividade do falante, propomos que os usos de vê lá articulam situações 

comunicativas em que o falante veicula um grau pouco maior de conhecimento ou entendimento 

acerca de determinado assunto ou com relação à pessoa a que se refere. O exemplo (104) 

evidencia a nossa hipótese: 

(104) O que preciso saber ao certo é se te podes encarregar, com segurança, de dar as providências 

necessárias para que ele seja preso. - Posso.. disse Meio, depois de uma nova pausa. - Mas, repara bem para o que 

prometes.. observou-lhe a embusteira com um olhar sério. Se não conseguires retê-lo, não poderemos fugir, e tu 

serás preso como ladrão! Vê lá! E fez por sua vez uma pausa, para estudar na fisionomia do rapaz a impressão 

causada por suas palavras. - Gabriel, prosseguiu ela, conta partir amanhã, comigo pelo transporte da linha francesa. 

Eu me encarregarei das malas, e ele ganhará a rua logo depois do almoço. 

Romance, A condessa Vésper de Autor  Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 
 

Em (104), a embusteira deseja que Meio se encarregue “com segurança, de dar as 

providências necessárias para que ele seja preso”. Diante da necessidade de comprometimento 

dos envolvidos e detalhamento da situação a que se propõe, a falante ressalta a importância da 

aceitação do acordo “Mas, repara bem para o que prometes.. observou-lhe a embusteira com um 

olhar sério”. Nesse exemplo, fica evidente o enquadre semântico de prevenção, que é mais bem 

explicitado no trecho “Se não conseguires retê-lo, não poderemos fugir, e tu serás preso como 

ladrão!”. 
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Dessa forma, consideramos que a embusteira detém conhecimento da situação, desde o 

planejamento até as possíveis consequências de tal ato. Por essa razão, consideramos que utiliza o 

marcador vê lá de forma a dar maior ênfase à necessidade de prevenção, informando o 

interlocutor das prováveis consequências, advindas da falta de engajamento sério.  

O enquadre da situação comunicativa é de prevenção. Diante de uma situação em que o 

falante demonstra/comprova/revela a seu interlocutor a importância de determinada 

ação/comportamento/ideia, sua intenção é antecipar uma provável situação. Nessa situação, o 

afixoide lá contribui com o sentido de vagacidade consoante seu escopo difuso, derivando, no 

uso atrelado à forma verbal vê, um engajamento menor do falante, na medida em que delega o 

comprometimento ao interlocutor, já que o preveniu, recomendando o que o último 

deveria/poderia realizar. 

O posicionamento de vê lá isolado sugere que foi pronunciado de forma enfática, 

contribuindo com a dramatização da situação comunicativa. Situado antes da apresentação da 

situação e da prescrição do comportamento, como em (104), ou entre a apresentação e a 

prescrição, indica a mobilidade típica do marcador que visa a realçar a proposição que o falante 

deseja destacar.  

Em (104), o texto é muito subjetivo, provocando deslizamentos de sentido através do 

enfraquecimento dos sentidos originais, em prol de reelaborações pragmaticamente motivadas. 

Nesse caso, vê lá contribui com a construção textual-interativa, configurando-se, assim, como os 

demais marcadores da VLocMD: um elemento procedural que ativa a dimensão pragmática da 

linguagem. O uso de vê lá contribui com as trocas comunicativas, na medida em que é um 

artifício produtivo para capturar a adesão do interlocutor nas estratégias de convencimento e 

persuasão. 

A sequência injuntiva possibilita identificar a injunção de prevenção que impregna vê lá, 

funcionando intersubjetivamente, já que insere o interlocutor, codificando as expectativas do 

falante em relação a ele. Com este tipo de injunção, o grau de envolvimento do falante é menor, 

uma vez que transmite a incumbência da execução ao interlocutor, investindo-o de 

responsabilidade e colocando-o em um nível inferior a ele em razão do conhecimento que detém.  

Segundo a descrição do uso de vê lá, identificamos uma função específica a partir da 

macrofunção repreensiva-opinativa da VpercepLocMD. Dessa forma, nomeamos essa função de 

marcador repreensivo-preventivo, a julgar que a(o) informação/situação/fato direcionada(o) ao 
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interlocutor representa uma prevenção que o falante realiza em função de uma situação, ideia, 

fato expostos anteriormente. A dinâmica das sequências em que vê lá se insere assegura as 

relações discursivas, sinalizando ao interlocutor como deve compreender sua mensagem. No 

quadro 38, descrevemos a contribuição das subpartes da vê lá para a instauração do elo de 

correspondência simbólica que define o marcador como uma instância da VLocMD de acesso 

holístico e integral como uma unidade de sentido e forma. 

 

 

Quadro 39 – Elo de correspondência simbólica do marcador repreensivo-preventivo vê lá 

VÊ LÁ 

Elo de correspondência simbólica: contribuição dos elementos para o sentido total da construção 

Elemento Definição Configuração 

Morfossintática 

Contribuição Sentido para 

construção 

Atuação da micro 

Ver Conhecer por meio do 

sentido da visão 

2ª. pessoa do 

singular do 

imperativo 

afirmativo 

Convoca atenção analítica, 

processual. 

Fixada logo após um 

argumento/consideração; 

apresenta uma 

repreensão e uma ação 

preventiva, permitindo 
que se conheça os 

efeitos da ação em curso 

de forma que o 

interlocutor atente para 

as consequências. 

Lá Local sem precisão 

distante do falante-

leitor e do 

interlocutor-leitor  

Clítico-preso à 

forma verbal 

Afixoide: Sentido de 

imprecisão: algo que não se 

quer falar contundentemente. 

Acrescenta vagacidade/certa 

cautela.  

 

 

Finalizando a subseção, no quadro 40, apresentamos os fatores de análise que detalham as 

propriedades do pareamento forma-sentido de vê lá. Conforme registramos nas microconstruções 

anteriores, esse quadro visa a agrupar fatores que constituem, a nosso ver, as propriedades da 

micro vê lá e que justificam uso idiossincrático desse marcador na tipologia da VLocMD.  
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Quadro 40 – Propriedades da forma e sentido do marcador de repreensivo-preventivo vê lá 
D

IM
E
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S

Õ
E

S
 PROP

RIDA
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FATORES DE ANÁLISE 

F
O
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M
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SINTÁ

TICAS 

Expansão sintática: estrutura de microconstrução: mais idiomatizada, constituindo um tipo de 

construção substantiva e específica, verbo perde propriedade e não seleciona argumento; função 

clítica do locativo, preso à forma verbal, não pode existir qualquer elemento entre verbo e locativo; 

Independência de referência temporal: convencionalização da forma “olha lá”; Posição: isolada da 

estrutura sintática, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante visando a destacar o 

trecho que o sucede, com alguma mobilidade vinculada à intenção do falante visando a destacar o 

trecho que o sucede, pode ser removido do contexto; Pausa codificada por vírgula, ponto, dois 

pontos ou outro sinal de pontuação.  

MORF

OLÓG
ICAS 

Há cristalização da forma: verbo na 2ª. pessoa do singular do imperativo afirmativo, não há 

possibilidade de o locativo variar de posição com o verbo, com outro elemento ou com 
circunstancial de negação; Não há contrações: elementos preservam independência formal 

FONO

LÓGI

CAS 

Não há redução de material fônico; Sugere formação de grupo de força V+Loc: traços prosódicos 

particulares (entoação e ritmo) da marcação discursiva. 

S
E

N
T

ID
O

 

SEMÂ

NTIC

AS 

Persistência: convencionalização da forma verbal na 2a. p.s. do imperativo afirmativo repreende o 

interlocutor, solicitando que aviste/distinga analítica e processualmente algo.  Locativo com função 

de afixoide, formando um todo de sentido, indicando distanciamento e revelando o grau de 

engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado; Neoanálise e inferência 

sugerida: Ver = visualizar, processar, analisar, conhecer - Lá = local impreciso e distante do falante 

e interlocutor, sugere certa distanciamento e vagacidade; Sentido altamente intersubjetivo 

(codificação das perspectivas do falante apontando para o destinatário); Sentido único: nível de 

integração locativo-forma verbal máximo; Há nuance de sentido em relação ao sentido original: 

repreensão de prevenção para redirecionar o foco de atenção à situação que deve ser tomada como 
alerta/aviso/conselho/opinião/proposta, não é espacial físico-concreto e, sim, ligadas ao frame de 

localização situacional; Há expansão host-class, semântico-pragmática: como marcador, o 

constructo tem mais uma colocação, uma nova semântica, um novo uso; Há renovação de 

categorias já existentes: a de marcador discursivo, atualizando o esquema de marcadores do PB. 

PRAG

MÁTI
CAS 

Relação frame de localização situacional: o redirecionamento da atenção/foco/visualização do 

interlocutor está relacionado à advertência que notada; Expansão semântico-pragmática: mudança 

funcional vinculada a contextos específicos: falante em posição igual ou superior ao interlocutor, 

atuação direta sobre a atitude/o comportamento do interlocutor, Expansão host-class: colocação 

como marcação do discurso do falante.  

Especialização: repreensão e redirecionamento da atenção, levando à restrição de uso em contextos 

injuntivos em que se estabelece uma prevenção-alerta na medida em que indica mais 

descomprometidamente que a atenção deve ser dada a algo que pode vir a acontecer, caso o 

interlocutor não siga o conselho; Interações entre falante-autor e interlocutor-leitor (inter)subjetivas, 
ligadas à situação comunicativa, em sequência tipológica injuntiva;  Subjetividade ligada às 

perspectivas do falante, intersubjetividade ligada à  provocação de mudança de atitude; Relação 

frame de localização situacional:  o redirecionamento da  percepção/exame/conhecimento do 

interlocutor está relacionado ao que se está prevenindo; Expansão semântico-pragmática:  mudança 

funcional vinculada a contextos específicos:  falante em posição igual ou superior ao interlocutor, 

atuação direta sobre a atitude/o comportamento do interlocutor,  Expansão host-class:  colocação 

como marcação do discurso do falante.  

FUNÇ

ÃO 

DISCU

RSIVA 

Marcação do discurso: unidade linguística, com alto grau de integração, asseguradora da fluência 

das trocas verbais na interação discursiva, quer ao nível cognitivo, quer ao nível interpessoal; Tem 

função relevante na produção dos atos pragmático-discursivos: Fixada logo após um 

argumento/consideração; apresenta uma prevenção/alerta, permitindo que se compreenda/conheça 

os efeitos da ação em curso para que o interlocutor atente para as consequências.    
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Conclusão e encaminhamentos 

As descrições dos usos das microconstruções da VLocMD pretendem demonstrar como 

funcionam os marcadores discursivos a partir da tipologia desenhada nesta pesquisa. Em todas as 

microconstruções, a convencionalização em torno de uma forma verbal imperativa mantém 

resquício da acepção de origem desse modo verbal, visto que pede a resposta não verbal do 

interlocutor. Entendemos que outra motivação para a seleção desse modo seja induzir o 

interlocutor à percepção do objetivo discursivo. Essa ampliação de sentido reflete desbotamento 

de valor lexical em prol de ganho pragmático-discursivo construcionalizado nos marcadores. 

No que se refere à mesoconstrução VpercepLocMD, com relação aos afixoides, 

ressaltamos: no caso de lá, a estratégia passa pela repreensão, contudo, após chamar a atenção do 

interlocutor, deixa a seu cargo como terá de lidar com a situação. Acreditamos que esse 

expediente deriva do viés de imprecisão do locativo lá. Nesse sentido, diferentemente de escuta 

aqui, olha aqui ou olha aí, cujo sentido de aqui ou aí trazem para a microconstrução maior 

pontualidade, vê lá ou olha lá traduzem menor pontualidade para a repreensão. Essas nuances de 

sentido distintas são motivadas e se especializam em contextos distintos. Dessa forma, apesar de 

terem funções semelhantes e serem agrupadas em uma mesma mesoconstrução, mantém suas 

particularidades e, então, se convencionalizam em contextos específicos. 

Destacamos que os quadros de fatores de análise das microconstruções podem abrigar 

mais itens além dos arrolados, em virtude de análises diversas das nossas. Nesse sentido, 

concordamos com Traugott e Trousdale (2013) que esclarecem serem as análises sempre 

pautadas, mesmo que em um grau mínimo, na subjetividade do analista. A partir da pesquisa que 

empreendemos, consideramos que o detalhamento dos micropassos da mudança bem com as 

descrições de uso das microconstruções na tipologia aqui postulada, constituem o primeiro passo 

na análise dos padrões de uso destes marcadores no PB. Com a continuação do trabalho de 

pesquisa, pretendemos aprofundar as possíveis questões de trabalho que não foram atendidas 

nesta primeira fase.  
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5. Desenho experimental 

 

 Este capítulo destina-se à apresentação dos experimentos psicolinguísticos utilizados 

nesta tese. Trata, portanto, da apresentação dos três tipos de testes que aplicamos, incluindo 

variáveis e condições, participantes, materiais, procedimentos e resultados. Ao final 

apresentamos discussões dos resultados gerais bem como uma análise comparativa dos 

experimentos. 

 A fim de verificar o argumento em favor da leitura das microconstruções da VLocMD 

como um pareamento de forma e sentido, ou seja, como uma unidade, adotamos, nesta tese, um 

protocolo de experimento psicolinguístico do método não cronométrico (também chamado de off-

line). Seu objetivo é o de fornecer evidências para a confirmação da hipótese de que os 

marcadores estudados são formalmente configurados por um verbo e um locativo, mas que são 

acessados holisticamente. 

Segundo Derwing e Almeida (2005: 404), “se estrutura linguística é inerentemente 

psicológica, então realidade psicológica é condição sine qua non para uma teoria linguística ter 

qualquer valor”. Para os autores, as técnicas experimentais fornecem suporte à análise linguística, 

e os métodos utilizados no experimento objetivam “testar teorias e modelos de representação e 

processamento linguístico”. Com relação a esses métodos, optamos pelo off-line, que investiga o 

processamento a partir de dados obtidos após sua aplicação. Em tais testes, os sujeitos são 

expostos às questões da pesquisa e, após a exposição, devem executar alguma tarefa. Ou seja, não 

se observam os processos mentais do sujeito ao longo do processamento do que se quer 

investigar, mas, sim, quando o processamento já foi concluído.  

Dos seis tipos de técnicas relacionadas ao método off-line descritas pelos autores, citamos 

as três utilizadas em nossa pesquisa: escolha de paráfrase, escala de aceitabilidade e seleção de 

segmentação. Apesar de serem técnicas diferentes, nesta tese todas elas estão a serviço do mesmo 

objetivo. Portanto, nossa intenção foi a de observar, sob ângulos distintos, como o fenômeno 

estudado seria processado cognitivamente. Na primeira técnica, a tarefa foi a de se escolher uma 

entre quatro alternativas cujo sentido se julgasse mais similar em comparação à frase do 

enunciado. Na segunda, a tarefa foi a de se medir o nível de aceitabilidade de um indivíduo em 

relação à combinação verbo e locativo, atuando como marcador discursivo. Na terceira, a tarefa 

foi a de escolher a alternativa que melhor apresentasse a separação das palavras de acordo com a 

unidade de sentido. 
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No total, 73 alunos voluntários de graduação do curso de Letras, da Universidade Federal 

Fluminense, participaram dos experimentos, todos eram falantes nativos do português brasileiro. 

Desse número, 26 alunos do 1º semestre participaram da técnica de escolha de paráfrase; 24, do 

6º semestre, da de segmentação e 23, do 1º semestre, da técnica de escala. Para atender a nossa 

expectativa, elaboramos um questionário
84

 para cada técnica com 11 sentenças distintas, sendo 

que o número de alternativas de resposta variou de acordo com a técnica utilizada. A escolha do 

número de alternativas se deu em virtude da complexidade do comando contido no experimento.  

Os detalhes mais específicos estão descritos nas subseções subsequentes. 

Nossa hipótese é a de que a combinação forma verbal e locativo exerce a função de 

marcador discursivo, como microconstrução, em contextos específicos. Como tal, as 

microconstruções da VLocMD atuam em instâncias mais pragmáticas, introduzindo a posição 

explícita do falante, baseada na expressividade de sua crença/seu ponto de vista.  

Nossa expectativa, em relação ao teste, é a de demonstrar que os usuários da língua 

percebem a mudança linguística ocorrida no predicado verbal. Dessa forma, nossa previsão é a de 

que a combinação forma verbal e locativo, na nova função de marcador, seria compreendida e 

acessada como uma unidade de sentido e função. Além dessa expectativa geral, em cada uma das 

três técnicas, acrescentamos um objetivo particular, apresentado nas seções seguintes. Com isso, 

pretendemos verificar como esses marcadores são percebidos pelos usuários da língua por meio 

de três ângulos. Passamos a descrever não só esses objetivos mas também: i) variáveis e 

condições, ii) participantes, iii) materiais, iv) procedimentos e v) resultados por experimento, 

nessa ordem.  

Além dos resultados em termos percentuais, utilizamos o teste “Qui-quadrado de Pearson, 

X
2”

, apresentando os resultados estatísticos de nossa variável. Optamos por apresentar os 

resultados em que a diferença é significativa em relação às opções distratoras em verde, e, 

quando a diferença não for significativa, em vermelho. O primeiro caso representa a escolha da 

nossa previsão, portanto o resultado vai ao encontro de nossas hipóteses, e no segundo, não. Na 

seção 5.3, apresentamos resultados e discussões da aplicação em conjunto. 

 

 

 

                                                
84 Os questionários estão dispostos no anexo 2. 
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5.1 Experimento 1: escolha de paráfrase 

Além da hipótese geral mencionada anteriormente, neste caso, o objetivo particular 

consistiu em o participante identificar a função específica dos marcadores, descrita no quadro 41. 

Para tanto, elaboramos uma sentença aceitável, isto é, uma paráfrase que procurava manter o 

sentido mais similar possível ao do da sentença teste, a ocorrência da nossa variável. Nesse 

primeiro experimento, a tarefa do participante foi a de escolher uma entre quatro alternativas cujo 

sentido julgasse mais semelhante em comparação à sentença teste contida no enunciado.  

Dessa maneira, além de verificarmos se a combinação foi lida como uma unidade, 

testamos se a unidade de sentido foi compreendida como a marca explícita que introduz a opinião 

do autor, ou seja, se ela foi aceita como um marcador discursivo. Nesse sentido, se o participante 

escolhesse a sentença aceitável, a nossa paráfrase, ele demonstraria (indiretamente) ter 

compreendido que a combinação verbo e locativo estava atuando como um marcador discursivo, 

portanto assumiria a unidade de sentido e forma como aceitável. 

 

5.1.1 Variáveis e condições  

Nossa variável é a construção verbal marcadora discursiva VLocMD, cujas condições, isto 

é, o conjunto das ocorrências (escuta aqui, (es)per(a) aí, (es)pera lá, está aí, olha aí, olha aqui, 

olha lá, vá lá, vamos lá, vê lá, vem cá) estão inseridas em 11 trechos de texto distintos. Dessa 

forma, cada trecho contém uma sentença estímulo teste composta, por sua vez, por uma das 11 

ocorrências (trials). A sentença aceitável (nossa paráfrase) e as três sentenças estímulo distratoras 

(paráfrases com sentidos não previstos pela nossa previsão) compõem as quatro alternativas de 

resposta, dispostas randomicamente em cada um dos 11 trials. Assim, sem uma padronização, 

pretendemos examinar o papel dos elementos circundantes na opção selecionada, ou seja, a 

influência do contexto. As sentenças distratoras e a aceitável possuem, no lugar da variável 

testada, ora um item, ora uma combinação de dois itens.  Tencionamos tornar as escolhas mais 

pessoais, evitando ao máximo algum tipo de condução e, ao mesmo tempo, verificar a influência 

do contexto de uso na percepção da variável por parte do participante voluntário. 
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5.1.2 Participantes  

Os participantes desse experimento eram alunos do 1º período de Letras, da Universidade 

Federal Fluminense. No total, participaram 26 alunos de origens socioculturais distintas, cujo 

perfil se distribuiu conforme tabela 05. 

 

 

Tabela 05 – Perfil dos participantes do experimento 1 

QUANTIDADES 
 

FAIXA ETÁRIA SEXO ESCOLARIDADE 

17 - 24 25 - 34 35 - 44  45 em diante F M Sup.Cursando Sup.Completo e 

Cursando 

15 S       S   S   

1   S     S   S   

5 S         S S   

1   S     S   S   

2   S     S     S 

1     S   S   S   

1     S     S S   

TOTAIS 20 4 2 0 20 6 24 2 

26 26 26 

 

 

 5.1.3 Materiais  

Com relação ao material (sentenças teste), selecionamos trechos de textos curtos do 

corpus da tese, com algumas adaptações necessárias, mas com informação suficiente para que o 

participante pudesse compreender o contexto específico da atuação do marcador. A sentença teste, 

destacada no quadro 41, está inserida no trecho ora aludido. Dessa maneira, propomo-nos a 

verificar como a função particular de cada marcador, ocorrência da variável, foi percebida pelo 

participante. A distribuição da sentença estímulo teste, da sentença aceitável e das três sentenças 

estímulo distratoras estão descritas no quadro 41. O teste completo consta no anexo 2. 

 

Quadro 41 – Descrição das sentenças do experimento 1 

Sentença teste 
Sentença aceitável Sentenças distratoras 

Descrição Função Marcador 

Olha aqui, Adriano, 

isto é um aviso.  

 

 

Repreensão  

Asseveração 

4) – Entenda, Adriano, isto foi 

um aviso. 

 

1)– De certa feitio, Adriano, isto foi 

um aviso. 

2)– Melhor, Adriano, isto foi um 

aviso. 

3) – Rapaz, Adriano, isto foi um 

aviso. 
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Eu nem sei não - 

peraí dizem que - 

jumento é... 

Interrupção 

Retificação 

4)- eu nem sei não - 

retificando – dizem que – 

jumento é... 

 

 

1)- eu nem sei não – entenda... – 

dizem que – jumento é... 

2)- eu nem sei não - verdade – dizem 

que – jumento é... 

3)- eu nem sei não - certamente – 

dizem que – jumento é... 

 

Escuta aqui, Arão.  Repreensão 

Intimidação 

2)– Atenção, Arão. 

 

1)– Por favor seu Arão. 

3)– Companheiro Arão. 

4)- Senhor Arão. 

Espera lá, 

marciano, 

Temporização 

Contra-

argumentação 

3)– Alto lá, marciano. 

 

1)– Ok, marciano. 

2)– Será, marciano. 

4)– Mentira, marciano. 

Como não! Está aí! Constatação 3) Como não! Constate! 

 

1) Como não! Mesmo!  

2) Como não! Já era! 
4) Como não! Conseguiu! 

Olha aí (risos), 

estou do lado do 

ministro Pertence. 

Repreensão 

Provocação 

1) Perceba (risos), estou do 

lado do ministro Pertence.  

 

2) Por favor (risos), estou ao lado do 

ministro Pertence.  

3) Tecnicamente (risos), estou ao 

lado do ministro Pertence. 

4) Sinceramente (risos), estou ao lado 

do ministro Pertence. 

Olha lá, hein! 

Aquilo é segredo 

Repreensão 

Advertência 

1)– Previno-te, hein! Aquilo é 

segredo.   

 

2)– Verdade, hein! Aquilo é segredo.  

3)– Sabe, hein! Aquilo é segredo. 

4)- Senhor, hein! Aquilo é segredo. 

Se ao menos 

oferecesse cursos, 

biblioteca ou 

terapias para essas 
pessoas, vá lá 

Concessão 3) Se ao menos oferecesse 

cursos, biblioteca ou terapias 

para essas pessoas, 

concordaria. 
 

1) Se ao menos oferecesse cursos, 

biblioteca ou terapias para essas 

pessoas, você sabe. 

2) Se ao menos oferecesse cursos, 
biblioteca ou terapias para essas 

pessoas, seria verdade. 

4) Se ao menos oferecesse cursos, 

biblioteca ou terapias para essas 

pessoas, temo por elas. 

Um café forte para 

dar uma sacudida, e 

vamos lá! 

Exortação 3) Um café forte para dar uma 

sacudida, e recomeço! 

 

1) Um café forte para dar uma 

sacudida, e tudo certo. 

2) Um café forte para dar uma 

sacudida, e que desanimo. 

4) Um café forte para dar uma 

sacudida, e preciso fazer. 

Na hora de sair de 

casa, falo com 
Nossa Senhora 

Aparecida: Vê lá, 

hein? 

Repreensão 

Prevenção 

2)"Na hora de sair de casa, 

falo com Nossa Senhora 
Aparecida: cuidado, hein!". 

 

1)"Na hora de sair de casa, falo com 

Nossa Senhora Aparecida: não sei, 
hein?". 

3)"Na hora de sair de casa, falo com 

Nossa Senhora Aparecida: tristeza, 

hein?". 

4)"Na hora de sair de casa, falo com 

Nossa Senhora Aparecida: alegria, 

hein?". 

Mas, vem cá, 

fulano, sou teu 

amigo, que diabo! 

Indagação 

Reflexão 

1)-Mas, se atente, fulano, sou 

teu amigo, que diabo! 

 

2)– Mas, que triste, fulano, sou teu 

amigo, que diabo! 

3)– Mas, compreenda, fulano, sou teu 

amigo, que diabo! 

4)– Mas, alegria, fulano, sou teu 

amigo, que diabo! 
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5.1.4 Procedimentos  

O experimento foi elaborado em formulário impresso intitulado "Questionário",composto 

de três folhas, preenchido no mesmo momento de sua apresentação na frente do pesquisador e 

respondido individualmente. O tempo médio de sua realização foi de 25 minutos. A aplicação foi 

realizada em sala de aula com todos os alunos presentes, distribuídos estrategicamente a fim de 

evitar o contato entre eles.  

Inicialmente, os 26 participantes passaram por uma fase de treinamento, composta por três 

exercícios com o mesmo formato do experimento em si, porém desenvolvidos com frases 

genéricas sem a variável manipulada no experimento. Nessa fase, informamos a dinâmica do 

exercício e, além de ler as instruções descritas na folha, esclarecemos as eventuais dúvidas que 

surgiram a fim de evitá-las na resolução da tarefa experimental.  

Na primeira parte do experimento, lemos as orientações contidas no questionário, em 

conjunto, esclarecendo que nossa intenção era a de perceber como cada participante compreendia 

a frase destacada, portanto, apesar de a escolha ser de apenas uma entre as quatro alternativas, 

não existia opção certa ou errada. O comando consistia em selecionar uma das alternativas em 

que a frase destacada manteria o mesmo sentido, portanto o esclarecimento pretendia deixá-los 

mais relaxados a fim de escolherem o mais instintivamente possível, de modo que suas respostas 

refletissem suas intuições naturais sobre o uso da língua.  

 

5.1.5 Resultados 

Como os marcadores escuta aqui, (es)per(a) aí, (es)pera lá, está aí, olha aí, olha aqui, 

olha lá, vá lá, vamos lá, vê lá, vem cá foram as ocorrências da variável VLocMD testadas, nossa 

expectativa foi a de que seriam lidos como unidade de sentido, destituídos das marcas de verbo e 

complemento com que atuavam no predicado transitivo circunstancial.  O percentual exposto na 

tabela 06 representa a escolha da sentença aceitável, ou seja, a alternativa que continha a resposta 

considerada como nossa previsão. Dessa forma, nesse experimento, para olha aqui, por exemplo, 

24 dos 26 participantes escolheram a alternativa que representa a sentença aceitável. Nesse 

sentido, 92.31% é o percentual de respostas que ocorreu de acordo com as nossas previsões. 
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Tabela 06– Resultado da sentença aceitável no experimento 1 

MARCADOR 

SENTENÇA ACEITÁVEL (Previsão) 
Teste estatístico = Qui-quadrado de 

Pearson
85

 

Relação escolha da 

previsão/total 

participantes 

Percentual de 

resposta da previsão 

de escolha  

p-valor X
2
 

ESCUTA AQUI 20/26 76,92% p = 0,006039559 X²= 7,538461538 

ESPERA AÍ 21/26 80.77% p = 0,001701872 X²= 9,846153846 

ESPERA LÁ 24/26 92.31% p = 0,0000159 X²= 18,61538462 

ESTÁ AÍ 14/26 53.85% p = 0,694886602 X²= 0,153846154 

OLHA AQUI 24/26 92.31% p = 0,0000159 X²= 18,61538462 

OLHA AÍ 19/26 73.08% p = 0,01860293 X²= 5,538461538 

OLHA LÁ 17/26 65.38% p = 0,116664465 X²= 2,461538462 

VÁ LÁ 19/26 73.08% p = 0,01860293 X²= 5,538461538 

VAMOS LÁ 21/26 80.77% p = 0,001701872 X²= 9,846153846 

VÊ LÁ 19/26 73.08% p = 0,01860293 X²= 5,538461538 

VEM CÁ 17/26 65.38% p = 0,116664465 X²= 2,461538462 

  

As escolhas que favoreceram nossa previsão obtiveram os seguintes resultados no X
2
:  

i) escuta aqui foi escolhido 76.92% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,006039559; X² = 7,538461538);  

 ii) espera aí foi escolhido 80.77% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,001701872; X²= 9,846153846);  

 iii) espera lá foi escolhido 92.31% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,0000159; X²= 18,61538462); 

 iv) olha aí foi escolhido 73.08%X% das vezes, numa diferença significativa em relação 

às opções distratoras (p = 0,01860293; X²= 5,538461538); 

 v) olha aqui foi escolhido 92.31% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,0000159; X² = 18,61538462);  

 vi) vá lá foi escolhido 73.08% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,01860293; X²= 5,538461538);  

 vii) vamos lá foi escolhido 80.77% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,001701872; X² = 9,846153846); 

 viii) vê lá foi escolhido 73.08% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,01860293; X² = 5,538461538).  

                                                
85 Em todas as tabelas deste capítulo, quando foi necessário, utilizamos as cores verde e vermelho para identificar os 

resultados a favor e contra nossas hipóteses respectivamente. 
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 Isso significa que tais escolhas foram provavelmente motivadas pela atuação da variável 

da pesquisa, e não por algum fator aleatório não controlado. Consideramos que os participantes 

perceberam a mudança linguística ocorrida nas combinações verbo e locativo e compreenderam-

nas como marcadores discursivos, fato que teria induzido tacitamente a escolha da paráfrase que 

formulamos como a melhor redescrição da frase alvo dentre as quatro opções apresentadas.  A 

escolha da sentença aceitável foi ao encontro das nossas hipóteses e confirmou nossas previsões. 

Como podemos observar na tabela 06, a previsão que fizemos para o marcador está aí 

obteve 53.85% das escolhas (p = 0,694886602; X²= 0,153846154); para olha lá 65.38% das 

escolhas (p = 0,116664465; X²= 2,461538462) e para vem cá 65.38% das escolhas (p = 

0,116664465; X²= 2,461538462). Tais resultados indicam que nossa variável provavelmente não 

atuou sobre as respostas e, nesse sentido, não temos argumento em favor da nossa hipótese. 

Consideramos que os elementos contextuais permitiram interpretações distintas das de nossa 

previsão.  

  

5.2 Experimento 2: escala de aceitabilidade 

No experimento de escala de aceitabilidade, tivemos o objetivo particular de identificar o 

grau de aceitação das combinações verbo e locativo como marcadores. Nesse tipo de teste, 

segundo Derwing e Almeida (2005: 411), “a escolha dos rótulos usados na escala deve ser feita 

com algum cuidado de forma que não especialistas (os participantes do experimento) sejam 

capazes de entendê-los e usá-los apropriadamente”. Por esse motivo, utilizamos a escala mais 

comum designada “escala de Likert” que, segundo os autores (2005: 412), “envolve cinco 

alternativas, com um rótulo atribuído a cada uma delas”.  

Consideramos que o modelo adotado por Derwing (1976, apud DERWING e ALMEIDA, 

2005:412), seria adequado para o teste de nossa hipótese, já que provê um “número 

suficientemente grande de alternativas de modo a permitir que mesmo que diferenças nos escores 

apareçam, não sejam em número tão grande que possa vir a sobrecarregar a memória e o poder de 

discriminação do participante”. As alternativas utilizadas foram: “sem dúvida alguma”, 

“provavelmente sim”, “não posso decidir”, “provavelmente não” e “de jeito nenhum”, dispostas 

randomicamente em cada trial.  
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Compomos esse experimento com duas opções de resposta, visando a testar nossa 

previsão. Na primeira opção, o participante deveria, de acordo com nossa previsão, escolher a 

alternativa “sem dúvida alguma” uma vez que o comando solicitou que se escolhesse a 

expressão
86

 que poderia ser entendida como uma maneira de o falante chamar a atenção
2
 do 

interlocutor para algo que se estabeleceria na sequência. 

Na segunda, a opção a ser escolhida seria, em acordo com nossa previsão, “de jeito 

nenhum” visto que, na sentença, a combinação atuou como marcador, porém a pergunta contida 

no comando questionava sobre, de forma indireta, em termos comuns não metalinguísticos, a 

atuação como predicado verbal, conforme pode ser verificado no anexo 2. A tarefa do 

participante foi de escolher aquela entre as cinco alternativas descritas que melhor 

correspondesse a sua interpretação. 

Consideramos que a polarização das respostas, apesar de ter-nos parecido ser a melhor 

maneira de medir o nível de aceitação do marcador, pode ter influenciado o descarte dessas 

alternativas, uma vez que suscita um grau maior de assertividade.  Essa atitude – evitar os 

extremos de um continuum (como 0 e 10) – é relativamente comum em testes, principalmente os 

com escala. Tais detalhes serão mais bem discutidos nas análises. 

 

5.2.1 Variáveis e condições 

Conforme descrevemos no primeiro experimento, as  condições são as ocorrências de 

cada  marcador da nossa variável VLocMD. Montamos esse teste no mesmo padrão do anterior, ou 

seja, cada um dos 11 trechos contém uma sentença estímulo teste composta por uma das 11 

ocorrências. Nesse caso, a alternativa por nós determinada como a aceitável e as quatro 

alternativas distratoras compõem as cinco alternativas de resposta, dispostas randomicamente em 

cada trial. Da mesma maneira que o experimento “escolha de paráfrase”, pretendemos examinar 

o papel dos elementos circundantes na opção selecionada, ou seja, a influência do contexto. 

Como vemos nas análises, a escolha de determinado elemento é crucial para o encaminhamento 

de determinada leitura.  

 

                                                
86 Utilizamos os termos “expressão” e “chamar a atenção” em vez de combinação ou verbo e locativo ou unidade 

para o primeiro e marcador discursivo para o segundo, seguindo a orientação de Derwing e Almeida (2005:411) para 

quem “rótulos que se referem a termos técnicos da Linguística devem ser evitados”. Acreditamos também que o 

emprego desses termos pode conduzir o participante à determinada leitura. 
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5.2.2 Participantes 

Os participantes do experimento foram alunos do 1º período de Letras, da Universidade 

Federal Fluminense. No total, participaram 23 alunos de origens socioculturais distintas, cujo 

perfil se distribui conforme tabela 07. 

 

Tabela 07 – Perfil dos participantes do experimento 2 

QUAN

TIDAD

ES 

 

FAIXA ETÁRIA SEXO ESCOLARIDADE 

17 - 24 25 - 34 35 - 44  45 em 

diante 

F M Sup.Cursando Sup.Completo e 

Cursando 

14 S       S   S   

3 S         S S   

3   S      S S   

1     S   S   S   

1     S    S   S  

1    S  S  S 

TOTA

IS 

17 3 2 1 16 7 21 2 

23 23 23 

 

 

5.2.3 Materiais  

Com relação ao material, operacionalizamos de igual maneira para todos os testes, ou seja, 

escolhemos trechos de textos do corpus da tese realizamos algumas adaptações necessárias, tais 

como: suprimir trecho de diálogo, adequação do formato do texto, colocando os diálogos em 

linhas separadas. Ressaltamos que nenhuma dessas adaptações prejudicou a ideia do trecho 

original, além de conter informação suficiente para que o participante pudesse compreender o 

contexto específico da atuação do marcador.  

O quadro 42 assinala a distribuição da sentença estímulo teste, da alternativa aceitável e 

das quatro alternativas distratoras.  

 
Quadro 42 – Descrição das sentenças do experimento 2 

Sentença teste 
Alternativ

a aceitável 
Alternativas distratoras Descrição Função 

Marcador 

Comando 

 Está aí, talvez, em 

esses 25 anos de 

experiência com a 

velocidade, a 

explicação para o que 

se veria depois 

Constatação 

 

 

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 

atenção 

(1) 

provavelm

ente sim  

 

 

(5) de jeito nenhum 

(4) sem dúvida alguma;  

(3) não posso decidir;  

(2) provavelmente não;  
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- Escuta aqui. (Olhando 

em torno) Chega! Já 

vem você com essa 

enrolação para tirar-me 

dinheiro. 

Repreensão 

Intimidação 

 

 

 

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 

atenção 

(4) sem 

dúvida 

alguma  

 

 

 (5) de jeito nenhum;  

 (3) provavelmente não;  

(2) não posso decidir; 

 (1) provavelmente sim 

- Enfim - concluiu a 

velha condescendendo -

 vá lá.. Eu tomo, mas 

no meu estado, só um 

milagre. 

Concessão Função da expressão:  chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da atuação como um 

pedido do falante para que o 

interlocutor se desloque em 
direção a um lugar distante 

de ambos 

(5) de jeito 

nenhum  

 

(4) não posso decidir 

(3) sem dúvida alguma  

(2) provavelmente sim  

(1) provavelmente não  

 

O PASQUIM - Use o 

magicismo. RAUL - 

Peraí. Eu vou falar uma 

coisa aqui. Eu vou falar 

sobre os cabeludos. 

Interrupção 

Reformulação  

 

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 

atenção 

 (3) sem 

dúvida 

alguma  

 

(5) provavelmente sim  

(4) provavelmente não 

(2) não posso decidir 

(1) de jeito nenhum 

ANGÉLICA - Espera 

lá! Ou falas tu ou eu 

falo! 

Temporização 

Objeção  

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 
atenção 

 (3) sem 

dúvida 

alguma  

 

(5) provavelmente não  

(4) não posso decidir 

(2) de jeito nenhum 

(1) provavelmente sim  

 

Gabriela - Vamos lá! A 

intenção era boa.. Só 

deves olhar para a 

intenção.. 

Exortação  

 

 

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da atuação como um 

pedido do falante para que 

eles se desloquem em direção 

a um lugar distante de ambos 

 (3) de 

jeito 

nenhum  

 

(5) não posso decidir  

(4) sem dúvida alguma 

(2) provavelmente sim 

(1) provavelmente não 

- Olha aí. Quarenta e 

oito horas depois do 

chafurdo, Osvaldão já é 

herói na Albânia - disse 

Gil. - E o Clementino 
não consegue descobrir 

nada com essa 

parafernália eletrônica 

dele. 

Repreensão 

Provocação 

 

 

 

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 
atenção 

(5) sem 

dúvida 

alguma  

 

(4) não posso decidir 

(3) provavelmente não 

(2) provavelmente sim  

(1) de jeito nenhum 

- Olha aqui, Teixeira, 

responda logo. 

Repreensão  

Asseveração 

Função da expressão:  chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 

atenção 

 (5) sem 

dúvida 

alguma  

 

(4) não posso decidir 

(3) provavelmente sim  

(2) de jeito nenhum 

(1)provavelmente nãonão 

Eis aí te fez Cristo 

digno de levares a sua 

cruz e segui-lo; vê lá 
não faças pé atrás e 

acudas mais pela tua 

carne que pela tua alma 

Repreensão 

Prevenção  

 

Função da expressão: chamar 

a atenção  

 
Questionamento sobre a 

atuação como um conselho do 

falante para que o 

 (3) de 

jeito 

nenhum  
 

(5) não posso decidir  

(4) sem dúvida alguma 

(2) provavelmente sim  
(1) provavelmente não 
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e te furte o diabo o 

reino da glória 

interlocutor veja algo em 

algum lugar distante de 

ambos 

O pai dizia-lhe: - Olha 

lá, minha jóia! não vá 

isso fazer-te mal.. 

Repreensão 

Advertência 

Função da expressão:  chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 

atenção 

 (1) de 

jeito 

nenhum 

(5) provavelmente sim  

(4) provavelmente não 

(3) sem dúvida alguma  

(2) não posso decidir 

 

Vem cá, você está 

achando que está certa? 

Indagação 

 

Função da expressão:  chamar 

a atenção  

 

Questionamento do comando 

acerca da função de chamar a 
atenção 

(5)sem 

dúvida 

alguma  

 

(4) provavelmente não 

(3) de jeito nenhum 

(2) não posso decidir 

(1) provavelmente sim 

 

 

5.2.4 Procedimentos  

Os procedimentos de elaboração e aplicação desse experimento foram semelhantes aos 

dos experimentos 1 e 3, diferindo apenas em dois pontos: i) o tempo médio de sua realização que 

foi de 35 minutos e ii) o comando consistia em selecionar uma das alternativas que melhor 

respondesse ao questionamento, composto de duas opções: i) acerca da função de chamar a 

atenção, para escuta aqui, espera aí, espera lá, está aí, olha aí, olha aqui, olha lá e vem cá ou ii) 

acerca da atuação como a) um pedido do falante para que o interlocutor se desloque em direção 

a um lugar distante de ambos, para vá lá, b) um pedido do falante para que eles se desloquem em 

direção a um lugar distante de ambos, para vamos lá e c) um conselho do falante para que o 

interlocutor veja algo em algum lugar distante de ambos, para vê lá .  

Informamos aos participantes que, apesar de solicitarmos uma única resposta, não havia 

uma resposta certa e sim uma resposta que eles considerassem mais adequada. Nossa intenção foi 

de incentivá-los a escolher o mais intuitivamente possível.  

 

5.2.5 Resultados  

Escolhemos cinco graus de aceitabilidade em relação ao estímulo apresentado. Assim, o 

valor mínimo da escala, “de jeito nenhum”, corresponderia à rejeição total e o valor máximo, 

“sem dúvida alguma”, à aceitação total. O valor intermediário, “não posso decidir”, demonstraria 

uma posição neutra em relação ao comando. Já os outros valores situados entre as extremidades e 

o ponto médio seriam julgamentos de rejeição parcial “provavelmente não” ou aceitação parcial 

“provavelmente sim”. 



275 

 

Nesse experimento, optamos por alternar a questão contida no comando ora perguntando 

acerca do sentido vinculado à função de “chamar a atenção do leitor” ora acerca da de 

“deslocamento espacial” ou “percepção visual no espaço”, conforme quadro 41. O percentual 

exposto na tabela 08 representa a escolha da sentença aceitável, ou seja, a alternativa que 

continha a resposta considerada como nossa previsão. Dessa forma, nesse experimento, para 

escuta aqui, por exemplo, 15 dos 23 participantes escolheram a alternativa que representa a 

sentença aceitável. Nesse sentido, 65.22% é o percentual de respostas que ocorreram de acordo 

com as nossas previsões. 

 

 

 
Tabela 08 – Resultado da sentença aceitável no experimento 2 

MARCADOR 

SENTENÇA ACEITÁVEL (Previsão) 
Teste estatístico = Qui-quadrado de 

Pearson 

Relação escolha da 

previsão/total 

participantes 

Percentual de 

resposta da previsão 

de escolha  

p-valor X
2
 

ESCUTA AQUI 15/23 65,22% p = 0,144399792 X²= 2,130434783 

ESPERA AÍ 09/23 39.13% p = 0,29714653 X²= 1,086956522 

ESPERA LÁ 08/23 34.78% p= 0,144399792 X²= 2,130434783 

ESTÁ AÍ 07/23 30.43% p = 0,06056886 X²= 3,52173913 

OLHA AQUI 14/23 60.87% p = 0,29714653 X²= 1,086956522 

OLHA AÍ 14/23 60.87% p = 0,29714653 X²= 1,086956522 

OLHA LÁ 18/23 78.26% p = 0,00671439 X²= 7,347826087 

VÁ LÁ 15/23 65.22% p = 0,144399792 X²= 2,130434783 

VAMOS LÁ 21/23 91.30% p = 0,00000743 X²= 15,69565217 

VÊ LÁ 17/23 73.91% p = 0,021810119 X²= 5,260869565 

VEM CÁ 14/23 60.87% p = 0,29714653 X²= 1,086956522 

 

As escolhas que favoreceram nossa previsão obtiveram os seguintes resultados no X
2
:  

 

i) olha lá foi escolhido 78.26% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,00671439; X² = 7,347826087);  

ii) vamos lá foi escolhido 91.30% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,00000743; X² = 15,69565217);  

iii) vê lá foi escolhido 73.91% das vezes, numa diferença significativa em relação às 

opções distratoras (p = 0,021810119; X² = 5,260869565).  
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Como podemos observar na tabela 08, a previsão que fizemos para o marcador escuta 

aqui obteve 65.22% das escolhas (p = 0,144399792; X²= 2,130434783); espera aí obteve 39.13% 

das escolhas (p = 0,29714653; X²= 1,086956522 ); para espera lá 34.78% das escolhas (p = 

0,144399792; X²= 2,130434783); para está aí  30.43% das escolhas (p = 0,06056886; X²= 

3,52173913); para olha aqui 60.87% das escolhas (p = 0,29714653; X²= 1,086956522); para olha 

aí, 60.87% das escolhas (p= 0,29714653; X²= 1,086956522); para vá lá, 65.22% das escolhas (p 

= 0,144399792; X²= 2,130434783); para vem cá, 60.87% das escolhas (p = 0,29714653; X²= 

1,086956522).  

Tais resultados indicam que nossa variável provavelmente não atuou sobre as respostas e, 

nesse sentido, não temos argumento em favor da nossa hipótese. Nesse experimento 

especificamente, em razão do baixo número de escolha de nossa previsão, consideramos 

oportuno apontar algumas questões relevantes que podem ter impactado esses resultados: 

i) a inclinação do participante a descartar as opções que indicam maior grau de 

assertividade nas respostas quando se tem uma escala que oscila entre nível extremo de certeza 

expresso pelo “sim” ou pelo “não”. Por acreditarmos ser a maneira mais apropriada de medir o 

nível de aceitação do marcador, reservamos a sentença aceitável justamente aos polos “sim” e 

“não”. Assinalamos esse fato, uma vez que esse experimento foi o que obteve número inferior de 

satisfação em relação aos mesmos marcadores em comparação aos outros testes; 

Em virtude desse fato, ressaltamos também as seguintes considerações: 

ii) as sentenças em que figuraram os marcadores constituídos pela forma verbal espera 

(espera aí e espera lá) e está (está aí) podem ter permitido interpretações distintas das de nossa 

previsão devido à semântica dos verbos “esperar” e “estar”, que ainda carregam forte relação com 

o sentido mais concreto desses verbos quando utilizados em predicados verbais. Apesar disso, a 

alternativa que obteve o segundo maior percentual de escolha foi “provavelmente sim” para 

ambos. Consideramos que a escolha da aceitação parcial concorre para a confirmação da nossa 

previsão, dado que revela tendência positiva. 

iii) a expressão “chamar a atenção”, contida no comando, pode ter sido interpretada de 

forma diversa da que pretendemos.  

iv) a alternativa com maior percentual de escolha de está aí foi “provavelmente não”, 

suplantando a sentença aceitável “provavelmente sim”. O comando apontava para a identificação 

da microconstrução como forma de chamar a atenção para o que seria dito na sequência, portanto, 
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neste caso, está aí ainda foi analisado como parte da sentença “a explicação para o que se veria 

depois”, o que demonstra a não consolidação da mudança linguística. 

Neste caso específico, escolhemos um exemplo recorrente em nossos dados que configura 

o contexto crítico, apostando que os participantes pudessem identificar a mudança em curso: 

inversão do sujeito e inserção dos elementos entre o sujeito e o predicado: “talvez”, adjunto 

adverbial de dúvida, funcionando como modalizador; e “nesses 25 anos de experiência com a 

velocidade”, especificando o locativo aí que, por sua vez, já retomava o trecho imediatamente 

anterior. Creditamos que a escolha da alternativa inversa à natural evidencia tendência de se optar 

pela análise mais prototípica em uma situação de testagem. Por essa razão, apesar de 

considerarmos importante elucidar tal fato, julgamos que o participante não identificou está aí 

como provável marcador. Resultado que não confirma nossa previsão. 

v) a segunda alternativa escolhida dos marcadores olha aí, olha aqui e vá lá foi 

“provavelmente sim”, conforme destacamos no item i) acima; essa escolha confere um escore 

favorável à comprovação de nossa previsão.  

vi) com relação ao vem cá, buscamos no contexto ou no comando algum elemento que 

pudesse identificar a escolha de “provavelmente não”. A partir da observação do comando, 

propomos que os participantes possam ter escolhido a alternativa em virtude da pergunta 

“Segundo o uso que ele faz da expressão, pode-se considerar que Carlos quer chamar a atenção 

da madame, para que ela escute o que ele vai dizer?”
87

. Tal questionamento pode ter permitido 

uma interpretação mais amena e, por essa razão, provavelmente contrária à do exemplo no que se 

refere ao grau de exasperação com que Carlos se dirige à madame “Carlos - Eu é que grito agora: 

deixa de farsa! Vem cá, você está achando que está certa? Presta atenção madame! Há instantes 

lembrastes as minhas conversas sobre a possibilidade do teu casamento!”.   

 

5.3 Experimento 3: seleção de segmentação 

O objetivo particular do experimento consistiu em o participante identificar o marcador 

discursivo como unidade de sentido e de forma a partir da leitura das subpartes. Dessa maneira, 

nossa intenção foi verificar se o entrincheiramento dos elementos da microconstrução foi 

percebido e aceito. A tarefa do participante foi a de escolher uma entre cinco alternativas cuja 

segmentação indicasse unidade de sentido. A sentença teste, portanto, foi reproduzida nas cinco 

                                                
87 O experimento completo consta no anexo 2. 
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opções de resposta, cada uma com uma segmentação diferente. A sentença com a segmentação 

aceitável, de acordo com as nossas hipóteses, continha o marcador discursivo entre as barras, 

retratando o acesso integral da microconstrução. Dessa maneira, além de verificarmos se a 

combinação foi lida como uma unidade, testamos se a unidade de sentido foi compreendida como 

a marca explícita que introduz a opinião do autor. Nesse sentido, se o participante escolhesse a 

alternativa em que escuta aqui, espera aí, espera lá, está aí, olha aí, olha aqui, olha lá, vá lá, 

vamos lá e vem cá figurassem entre as barras de segmentação, o reconhecimento das expressões 

indicadoras dessa marca explícita teria sido identificado.  

 

5.3.1 Variáveis e condições  

Como nossas condições são compostas pelas 11 ocorrências da nossa variável VLocMD, 

dispusemos 11 trechos de texto distintos, cada qual contendo uma sentença estímulo teste 

composta. A sentença pré-determinada como aceitável e as quatro sentenças estímulo distratoras 

compõem as cinco alternativas de resposta, dispostas randomicamente em cada trial. Mais uma 

vez, pretendemos examinar o papel dos elementos circundantes na opção selecionada, ou seja, a 

influência do contexto de uso na percepção da variável por parte do voluntário. 

 

5.3.2 Participantes  

Os participantes desse experimento foram alunos do 6º período de Letras, da Universidade 

Federal Fluminense. A escolha desse período foi realizada em razão da disponibilidade da turma 

e da liberação dos alunos por parte do professor a fim de aplicarmos os testes, portanto não 

existiu qualquer intenção prévia ou seleção intencional para a aplicação do experimento nesse 

período. No total, participaram 24 alunos de origens socioculturais distintas, cujo perfil se 

distribuiu conforme tabela 09. 

 
Tabela 09 – Perfil dos participantes do experimento 3 

QUANTID

ADES 

FAIXA ETÁRIA SEXO ESCOLARIDADE 

17 - 24 25 - 34 35 - 44  45 em 

diante 

F M Sup.Cursando Sup.Completo e 

Cursando 

11 S       S   S   

2   S     S   S   

4 S         S S   

1   S     S    S  
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1  S    S S  

1   S  S   S 

1   S  S  S  

1    S S  S  

1    S S   S 

1    S  S S  

TOTAIS 15 4 2 3 18 6 21 3 

24 24 24 

 

 

5.3.3 Materiais  

Com relação ao material, da mesma forma que nos experimentos anteriores, selecionamos 

trechos de textos curtos do corpus da tese, com informação suficiente para que o participante 

pudesse compreender o contexto específico da atuação do marcador. A sentença teste destacada, 

no quadro 43, está inserida no trecho ora aludido. Dessa maneira, propomo-nos a verificar a 

função marcadora a partir da compreensão e interpretação como unidade de sentido de cada uma 

das ocorrências da variável. A distribuição da sentença estímulo teste, da sentença aceitável e das 

três sentenças estímulo distratoras estão descritas no quadro 43. O anexo 2 contem o teste 

completo.  

 

 

Quadro 43 – Descrição das sentenças do experimento 3 

Sentença teste  Sentença aceitável Sentenças distratoras 

 Mas pera aí o que você 

está pensando? 

(3) Mas / pera aí / o / que/  

você / está pensando? 

(1) Mas / pera / aí / o / que / você / está / pensando? 

(2) Mas pera / aí o que você / está pensando? 

(4) Mas /pera / aí o que / você está pensando? 

(5) Mas / pera / aí o /que você está pensando? 

 

Escuta aqui, Gê, o que 
você pretende com meu 

namorado? 

1) Escuta aqui / Gê/ o / que / 
você / pretende / com / meu / 

namorado? 

(2) Escuta / aqui Gê / o / que você / pretende / com / 
meu / namorado? 

(3) Escuta aqui Gê / o / que  / você / pretende  com / 

meu / namorado? 

(4) Escuta / aqui Gê / o  que  você / pretende / com / 

meu / namorado? 

(5) Escuta / aqui / Gê / o / que  você / pretende / com / 

meu  namorado? 

Ah! espera lá! Já dou um 

jeito nisso. 

(4) Ah / espera lá / Já / dou / 

um / jeito / nisso. 

(1) Ah espera  / lá! / Já / dou / um jeito nisso. 

(2) Ah /espera / lá / Já / dou / um jeito / nisso.  

(3) Ah espera  / lá / Já / dou  um jeito nisso. 

(5) Ah espera / lá / Já dou um jeito nisso. 

Está aí! Era isso o que eu 

receava! 

(1) Está aí / Era /isso / o / que 

/ eu /receava! 
 

(2) Está / aí Era /isso / o / que eu /receava! 

(3) Está / aí Era /isso / o que / eu /receava! 
(4) Está / aí Era isso o que eu /receava! 

(5) Está aí Era isso / o / que / eu receava! 
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Olha aí, quem diria, 

legal... 

(4) Olha aí / quem / diria / 

legal... 

 

(1) Olha / aí / quem / diria / legal... 

(2) Olha aí / quem diria / legal... 

(3) Olha / aí / quem / diria legal... 

(5) Olha / aí / quem diria legal... 

Estas mesmas – vá lá – 

mulheres do PT ... 

(5) Estas /mesmas / – vá lá –  

/ mulheres / do / PT 

(1) Estas /mesmas – vá / lá – mulheres / do / PT 

(2) Estas mesmas – vá / lá – mulheres / do PT 

(3) Estas /mesmas – vá lá – mulheres do PT 

(4) Estas mesmas – vá / lá – mulheres do / PT 

 

Olha aqui, Paulo Cesar , 

quero te falar uma coisa 

importante 

(5) - Olha aqui /Paulo Cesar 

/quero /te /falar / uma / coisa / 

importante 

1) - Olha aqui Paulo / Cesar quero te falar / uma / coisa 

importante 

(2) - Olha /aqui Paulo / Cesar quero /te falar / uma / 

coisa /importante 

(3) - Olha aqui /Paulo / Cesar quero te falar / uma / 
coisa importante 

(4) - Olha /aqui Paulo / Cesar /quero te /falar / uma / 

coisa /importante 

 

Vamos lá, se alguém 

engolir sopa de números. 

(1) Vamos lá/ se /alguém 

/engolir /sopa /de / números 

 

(2) Vamos / lá/ se alguém /engolir /sopa de / números 

(3) Vamos / lá se /alguém engolir /sopa /de números 

(4) Vamos lá se /alguém engolir /sopa /de números 

(5) Vamos / lá/ se /alguém /engolir sopa /de / números 

Olha lá..  Estamos 

combinados, filha! 

(3) Olha lá / Estamos 

combinados /filha 

 

(1) Olha / lá / Estamos combinados filha 

(2) Olha / lá / Estamos /combinados /filha 

(4) Olha lá / Estamos /combinados filha 

(5) Olha / lá Estamos combinados / filha 

Vem cá, Silvia, então 

você estava em São 
Lourenço, né 

(5) Vem cá /Silvia /então 

/você /estava /em /São 
Lourenço /né? 

(1) Vem cá /Silvia então /você estava em São 

/Lourenço /né? 
(2) Vem /cá /Silvia então /você estava em São 

Lourenço /né? 

(3) Vem / cá /Silvia / então /você estava /em São 

/Lourenço /né? 

(4) Vem /cá Silvia /então /você /estava em /São 

/Lourenço /né? 

 

Vê lá se vou me assustar 

com atores que não 

sabem fazer conta 

(2) Vê lá /se /vou /me 

/assustar /com /atores /que 

/não sabem / fazer / conta. 

 

(1) Vê lá /se /vou me assustar com /atores /que não 

/sabem /fazer /conta. 

(3) Vê / lá se vou me /assustar com /atores que /não 

sabem fazer conta.  

(4) Vê /lá se vou me /assustar com atores que /não 

sabem /fazer conta. 
(5) Vê lá se vou me /assustar /com atores que não 

/sabem fazer /conta. 

 

 

5.3.4 Procedimentos  

Esse experimento também foi elaborado em formulário impresso intitulado 

"Questionário", composto de três folhas, preenchido no mesmo momento de sua apresentação na 

frente do pesquisador e respondido individualmente. O tempo médio de sua realização foi de 30 

minutos. A aplicação foi realizada em sala de aula com todos os alunos presentes, distribuídos 

estrategicamente a fim de evitar o contato entre eles.  
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O procedimento foi idêntico ao dos demais testes: os 24 participantes passaram por uma 

fase de treinamento, composta por três exercícios de mesma configuração que o experimento em 

si. Igualmente, configuramos a prática com frases genéricas sem a variável manipulada no 

experimento. Antes da aplicação do exercício, informamos sua dinâmica e lemos as instruções 

descritas na folha, esclarecendo as eventuais dúvidas que surgiram a fim de evitá-las na resolução 

da tarefa experimental.  

Na primeira parte do experimento, iniciamos com a leitura das orientações contidas no 

questionário, em conjunto, informando a cada participante que, apesar de solicitarmos uma única 

opção para resposta, não existia resolução certa ou errada. Esse esclarecimento pretendeu deixá-

los mais relaxados a fim de escolherem o mais instintivamente possível. O comando consistia em 

selecionar uma das alternativas em que a frase destacada estivesse segmentada de acordo com a 

unidade de sentido, observando que as barras indicavam tal segmentação.  

 

5.3.5 Resultados  

Esse experimento obteve maior nível de satisfação de nossas previsões, ou seja, a maioria 

das escolhas feitas pelos participantes atestou nossa hipótese. Esse fato é importante, a julgar pelo 

tipo de teste – segmentar as palavras de acordo com a unidade de sentido -  e o nosso objetivo - 

identificar a interpretação da microconstrução como um todo de forma e sentido. 

As ocorrências da variável VLocMD foram as mesmas, uma vez que buscamos identificar 

11 microconstruções da tipologia aqui postulada. Porém, os fragmentos de textos foram distintos 

dos demais testes, retirados do corpus da pesquisa. A pergunta contida no comando se referiu, em 

primeiro plano, à identificação da unidade de sentido e, em segundo, à testagem da aceitação do 

marcador resultante do processo de mudança linguística. Pautamo-nos nas sentenças testes que 

situam a microconstrução no contexto isolado.  

O percentual exposto na tabela 10 representa a escolha da sentença aceitável, ou seja, a 

alternativa que continha a resposta considerada como nossa previsão. Dessa forma, neste 

experimento, para espera lá, por exemplo, 23 dos 24 participantes escolheram a alternativa que 

representa a sentença aceitável. Nesse sentido, 95.83% é o percentual de respostas que ocorreram 

de acordo com as nossas previsões. 
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Tabela 10 – Resultado da sentença aceitável no experimento 3 

MARCADOR 

SENTENÇA ACEITÁVEL (Previsão) 
Teste estatístico = Qui-quadrado de 

Pearson 

Relação escolha da 

previsão/total 

participantes 

Percentual de 

resposta da previsão 

de escolha  

p-valor X
2
 

ESCUTA AQUI 19/24 79,17% p = 0,004266725 X²= 8,166666667 

ESPERA AÍ 20/24 83.33% p = 0,001090835 X²= 10,66666667 

ESPERA LÁ 23/24 95.83% p = 0,00000709 X²= 20,16666667 

ESTÁ AÍ 19/24 79.17% p = 0,004266725 X²= 8,166666667 

OLHA AQUI 17/24 70.83% p = 0,041226833 X²= 4,166666667 

OLHA AÍ 22/24 91.67% p = 0,00003105 X²= 18,33326665 

OLHA LÁ 20/24 83.33% p = 0,001090835 X²= 10,66666667 

VÁ LÁ 20/24 83.33% p = 0,001090835 X²= 10,66666667 

VAMOS LÁ 22/24 91.67% p =  0,00003105 X²= 18,33326665 

VÊ LÁ 17/24 70.83% p = 0,041226833 X²= 4,166666667 

VEM CÁ 22/24 91.67% p = 0,00003105 X²= 18,33326665 

 

 

Nesse experimento, todas as escolhas favoreceram nossa previsão, obtendo-se diferenças 

significativas em termos estatísticos no X
2
. Consideramos oportuno destacar que nossa previsão 

também foi validada nos casos de olha aqui e vê lá, apesar de a escolha da paráfrase-sentença 

aceitável ter sido inferior às demais. Nesse sentido, é importante destacar que: 

i) com relação ao marcador olha aqui, a segunda alternativa, com 16.67% das escolhas, 

“(3) - Olha aqui /Paulo / Cesar quero te falar / uma / coisa importante” mantém as subpartes 

unidas;  

ii) vê lá, na mesma direção, tem como segunda alternativa “(1) Vê lá /se /vou me assustar 

com /atores /que não /sabem /fazer /conta.”, com 20.83% que, por sua vez, também preserva o 

verbo e o locativo unidos.  

 

5.4 Discussão dos resultados dos experimentos em conjunto 

Como o material dos experimentos são amostras de língua em uso, retiradas do corpus da 

tese, consideramos imprescindível utilizar um trecho contendo contexto suficiente para que o 

participante melhor compreendesse a variável VLocMD. Observamos que, em alguns desses 

trechos, certas palavras do contexto permitiram uma interpretação diferente daquela que 

objetivamos para determinada ocorrência.  
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Ressaltamos, porém, que esse fato apenas demonstrou o quanto o contexto é importante 

para a compreensão dos marcadores e, nesse sentido, permitiu confirmar a hipótese de que a 

mudança linguística está diretamente relacionada às inferências contextuais. Uma vez que a 

interação é o locus da mudança, as trocas comunicativas, geridas pelo princípio da cooperação, 

acionam processos cognitivos. As inovações, portanto, nascem da negociação dos sentidos em 

jogo entre os interlocutores e disparam mecanismos de mudança. 

Conforme verificamos na tabela 4, página 142, alguns marcadores são menos produtivos 

do que outros. Acreditamos que tal fato pode ter impactado o resultado dos testes. Elencamos 

dois motivos que consideramos relevantes: i) a maior analisabilidade do sentido das subpartes em 

relação ao sentido da unidade, ou seja, a menor abstração do sentido do verbo e do locativo 

sugere a incipiência dos usos. Nesse caso, a indicação seria a de que o participante não percebeu 

ou aceitou a mudança linguística, como em (es)t(á) aí, (es)per(a) aí e (es)pera lá; ii) a 

obsolescência dos marcadores, ou seja, algumas unidades não muito utilizadas atualmente. Nesse 

caso, o participante pode ter optado pela alternativa que se aproximou mais de seu conhecimento 

linguístico ou ter marcado aleatoriamente.  

Os experimentos 1 e 2 promoveram escolhas, seja em escala, seja por paráfrase, que 

demandam esforço cognitivo maior, uma vez que, além da compreensão como unidade de 

sentido, o participante deveria: i) perceber a função atribuída ao marcador-teste, ii) checá-la com 

o comando presente no enunciado e iii) escolher uma das opções que melhor se assemelhasse à 

função. Mais uma vez, observamos o quanto o contexto, ou mesmo um elemento do contexto 

linguístico, pode conduzir ou induzir leituras distintas.  

Outra questão importante é o êxito do experimento 3, que objetivou testar a segmentação 

dos itens da sentença teste em unidades de sentido. Nesse caso, independente do marcador em 

questão, a grande maioria dos participantes confirmou a hipótese principal de que as ocorrências 

testadas são compreendidas holisticamente. 

Outra questão a ser destacada foi o grau de dificuldade da escolha de paráfrases para os 

experimentos 1 e 2. Como os marcadores são singulares, em muitos casos, tornou-se 

extremamente difícil escolhermos uma paráfrase que se aproximasse do marcador-teste sem 

alterar a sentença-teste. Uma vez que nosso objetivo era manter a sentença-teste, sabíamos que os 

percentuais de escolha de cada alternativa poderiam variar bastante. Dessa forma, levamos em 

consideração que alguma divergência seria inevitável.  
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A fim de melhor analisar e discutir os resultados comparativamente, apresentamos a 

tabela a seguir: 

 
  Tabela 11 – Resumo comparativo por marcador e experimento  

RESUMO PERCENTUAIS TOTAIS 

MICRO ESCOLHA DE PARÁFRASE ESCALA DE 

ACEITABILIDADE 

SELEÇÃO DE 

SEGMENTAÇÃO 

ESCUTA 

AQUI 

p = 

0,006039559 

X²= 

7,538461538 

p = 

0,144399792 

X²= 

2,130434783 

p = 

0,004266725 

X²= 

8,166666667 

ESPERA 

AÍ 

p = 

0,001701872 

X²= 

9,846153846 

p = 

0,29714653 

X²= 

1,086956522 

p = 

0,001090835 

X²= 

10,66666667 

ESPERA 

LÁ 
p = 0,0000159 

X²= 

18,61538462 

p= 

0,144399792 

X²= 

2,130434783 

p = 

0,00000709 

X²= 

20,16666667 

ESTÁ AÍ p = 

0,694886602 

X²= 

0,153846154 

p = 

0,06056886 

X²= 

3,52173913 

p = 

0,004266725 

X²= 

8,166666667 

OLHA 

AQUI 
p = 0,0000159 

X²= 

18,61538462 

p = 

0,29714653 

X²= 

1,086956522 

p = 

0,041226833 

X²= 

4,166666667 

OLHA AÍ p = 
0,01860293 

X²= 
5,538461538 

p = 
0,29714653 

X²= 
1,086956522 

p =  
0,00003105 

X²=  
18,33326665 

OLHA 

LÁ 

p = 

0,116664465 

X²= 

2,461538462 

p = 

0,00671439 

X²= 

7,347826087 

p = 

0,001090835 

X²= 

10,66666667 

VÁ LÁ p = 

0,01860293 

X²= 

5,538461538 

p = 

0,144399792 

X²= 

2,130434783 

p = 

0,001090835 

X²= 

10,66666667 

VAMOS 

LÁ 

p = 

0,001701872 

X²= 

9,846153846 

p = 

0,00000743 

X²= 

15,69565217 

p =  

0,00003105 

X²=  

18,33326665 

VÊ LÁ p = 

0,01860293 

X²= 

5,538461538 

p = 

0,021810119 

X²= 

5,260869565 

p = 

0,041226833 

X²= 

4,166666667 

VEM CÁ p = 

0,116664465 

X²= 

2,461538462 

p = 

0,29714653 

X²= 

1,086956522 

p =  

0,00003105 

X²=  

18,33326665 

 

A partir do resumo comparativo acima, podemos contabilizar que o experimento mais 

produtivo para a confirmação de nossa hipótese foi, sem dúvida, o de segmentação. Neste 

momento, é importante ressaltar que tal experimento era o mais significativo para nosso objetivo 

principal, porquanto as microconstruções seriam testadas a partir de sua unidade de sentido e 

forma, ou seja, os participantes indicariam a aceitação da mudança linguística resultante do 

processo de construcionalização. 

Como mencionamos no início deste capítulo, nossa intenção, ao promover a aplicação de 

três técnicas distintas a serviço de um único objetivo, foi a de observar, sob ângulos diversos, 

como o fenômeno estudado seria processado cognitivamente. Esperávamos um resultado menos 

positivo no experimento 2, uma vez que optamos por colocar a sentença aceitável nos extremos 

da escala. Tais pontos são geralmente descartados pelo participante em detrimento do nível de 

certeza negativo ou positivo de que é necessário para escolhê-los. Nossa opção se baseou 

justamente na verificação deste nível de assertividade, a fim de avaliarmos o fenômeno.  
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Nesse mesmo experimento, escolhemos uma das configurações recorrentes do contexto 

crítico da microconstrução está aí, a fim de conferir a percepção da gradiência do fenômeno, ou 

seja, se o usuário perceberia a mudança em curso.  Obtivemos resultado significativo que 

ratificou a percepção da incompletude do processo de mudança, que é inerente a esse estágio de 

está aí como marcador. Apesar disso, como nosso comando se fundamentou na aceitação dessa 

microconstrução, a diferença não foi significativa em termos estatísticos. 

O experimento 1 forneceu evidências claras do quanto os elementos contextuais impactam 

na interpretação da sentença, indicando como as inferências sugeridas podem atuar na 

compreensão do constructo. Tal fato pode ser comprovado pelo resultado dos marcadores está aí, 

olha lá e vem cá, uma vez que compomos as paráfrases com elementos que permitiram uma 

escolha diferente da almejada por nós. Se de um lado a leitura foi distinta da nossa previsão, de 

outro pudemos compreender a escolha dos participantes e analisar as possíveis interpretações que 

definiram tal escolha. Dessa maneira, consideramos que o experimento salientou o fator balizante 

do contexto não só na formação como também na interpretação dos marcadores sob análise.  

Comparando os resultados por marcador, julgamos que os experimentos foram relevantes 

para a testagem de nossa hipótese. Aqueles que destoaram de nossa sentença aceitável, a previsão 

de escolha, a despeito de sugerir a não confirmação, possibilitaram que examinássemos o papel 

do contexto. Dessa forma, elementos de nossas paráfrases podem ter disparado interpretações 

diversas.  Nesse sentido, outra questão importante foi o reconhecimento da atuação das 

inferências semântico-pragmáticas desencadeadas por esses elementos, que podem ter espalhado 

ativações, acionando no entorno outros elementos que ancorassem leitura diversa.   

Exemplificando nossa afirmação, destacamos o resultado do experimento 2 do marcador 

vem cá: 65.38%  (p = 0,29714653; X²= 1,086956522). Tal resultado representa a escolha de 17 

participantes do total de 26 da primeira paráfrase que foi nossa previsão “Mas, compreenda, 

fulano, sou teu amigo, que diabo!”. A segunda paráfrase mais escolhida “Mas, se atente, fulano, 

sou teu amigo, que diabo!” obteve 19.23% que representa cinco participantes do total de 26. 

Nossa análise é de que os participantes que escolheram a primeira paráfrase - compreenda - se 

apoiaram na expressão “sou teu amigo” que sugere um tom mais conciliador ao marcador, já os 

que escolheram a segunda – se atente -, basearam sua opção na expressão “que diabo!” que 

permite uma leitura mais ríspida.   
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Diante dos resultados ora apresentados e das discussões realizadas nas subseções, 

consideramos que nossa hipótese foi confirmada. Nesse sentido, a elaboração, aplicação e os 

resultados dos experimentos demonstraram a validade dessa ferramenta ao mesmo tempo em que 

indicaram a possibilidade de realizar distintas composições a fim de se comparar resultados. 

Apesar de concluirmos pela plausibilidade de nossa hipótese, consideramos que novos desenhos 

experimentais precisam ser desenvolvidos e aplicados a fim de corroborar as análises e 

discussões aqui empreendidas. Em razão dessa consideração, no desdobramento desta pesquisa, 

tencionamos realizar novos experimentos a fim de ampliar o debate que iniciamos na tese.  
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Considerações finais e encaminhamentos  

Ao longo dos capítulos, apresentamos nossas considerações e análises acerca dos 

objetivos da pesquisa. Iniciamos esta seção retomando sucintamente os resultados de nossas 

análises e as observações realizadas ao longo do trabalho. 

Nesta tese, desenvolvemos a análise da Construção Verbal Marcadora Discursiva VLocMD, 

partindo da hipótese de que sua constituição resultou da  mudança linguística ocorrida no 

predicado transitivo circunstancial. Tal predicado, composto minimamente da combinação de um 

verbo e um locativo, passou por processos possibilitadores de mudança motivados pela busca por 

expressividade dos parceiros da comunicação.  

Esse processo, descrito por Traugott e Trousdale (2013), foi ativado por inferências 

espalhadas no contexto. O interlocutor, de outra parte,  buscando resolver possíveis 

incompatibilidades, utiliza o princípio da melhor escolha por meio de elementos que possam 

ancorar o parsing. Nesse ancoramento, a sanção para o novo uso foi sinalizada pelos traços do 

sentido do verbo e do locativo configurados pela forma vem cá no contexto fonte e reiterada pelo 

esquema dos marcadores discursos do PB, um domínio funcional já existente. Assim, através do 

mecanismo de neoanálise, um novo signo, vem cá, foi gerado, instaurando a  VLocMD. A partir 

daí, motivado pelo pensamento analógico com o exemplar, outras combinações foram se 

amalgamando, gerando novos signos, via analogização. 

 Verificamos a integração dos processos de GR e GE, como referidos por Traugott (no 

prelo a) e Traugott e Trousdale (2013), na medida em que o verbo pleno e seu circunstancial 

locativo, neoanalisados como marcador discursivo, foram primeiramente reduzidos em sua 

plenitude lexical e seu significado pleno, gerando maior dependência, assegurada por meio da 

rotinização do uso. A partir daí, as combinações foram expandidas a outros contextos de uso, 

implicando aumento de generalidade, aumento de esquematicidade, redução da 

composicionalidade sintática e semântica.  Esse percurso traduz, por conseguinte, a visão de 

complementaridade entre as abordagens de gramaticalização e construcionalização gramatical 

que tem sido privilegiada na LFCU. 

No fenômeno pesquisado, com relação à forma, verificamos que, atuando como marcador 

discursivo, as combinações se colocaram em posição sintática específica, perderam as 

propriedades sintáticas de verbo, deixando de selecionar argumento externo e fazer parte de 

predicação. O locativo, apesar de se encontrar na ordem canônica pós-verbal, não exerce função 
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circunstancial, a microconstrução vem após uma pausa, na maioria das ocorrências, marcada por 

ponto final.  

Além das mudanças de sentido já apontadas, constatamos que as sequências injuntivas, 

através das inferências sugeridas, desencadearam reinterpretações contextuais que permitiram 

leitura mais abstrata. Em razão disso, o  frame se distanciou do espacial físico, concreto  e se 

aproximou do espaço da interação, compreendido pela relação intenção do falante-atenção do 

interlocutor.  Dessa forma, houve expansão host-class, sintática e semântico-pragmática, em 

razão de os novos usos gerarem: i) aumento na série de colocações, com aumento na frequência 

type, ou seja, na produtividade dos usos; ii) atuação em contextos mais amplos, por exemplo, a 

partir dos mais prototípicos aos de marcadores discursivos e iii) desenvolvimento de novas 

polissemias em contextos pragmáticos ou semânticos, em que as microconstruções passam a 

contribuir para a força argumentativa de todo o trecho. 

Em referência ao sentido, destacamos a associação feita entre o nível de engajamento do 

falante e a seleção do locativo. A fim de melhor explicar a atuação do locativo, postulamos que, 

no contexto isolado, tais itens passam a atuar como afixoides, contribuindo para a formação do 

elo de correspondência simbólica das subpartes da construção estudada. No último estágio da 

mudança, portanto, as sequências tipológicas injuntivas  atuam e se atualizam a partir da 

interação, veiculando distintos tipos de injunção, apresentados também nos marcadores. 

Decorrente dessa análise, postulamos 11 tipos de injunção que particularizam os usos das 

microconstruções. 

A partir das análise dos dados, verificamos a atuação dos princípios de Hopper (1991), 

visto que detectamos novas formas no uso linguístico coexistindo com formas antigas. As formas 

antigas não desaparecem imediatamente e, em consequência, interagem com as emergentes. Os 

novos usos mantêm vestígios de seu significado original. A mudança categorial promove 

neutralização das marcas morfológicas, desloca as combinações de categorias sintáticas plenas e 

exibe características procedurais no âmbito pragmático-discursivo. 

Consideramos que as análises empreendidas, embasadas na fundamentação teórica 

apresentada, confirmam as hipóteses de: i) analogização dos marcadores da mesoconstrução 

VpercepLoc, motivada pelo exemplar vem cá e referendada pelos usos já consagrados de verbos de 

percepção para marcação discursiva; ii) obsolescência do marcador espera lá no PB e a 

preferência de seu uso no PE. Salientamos que na continuidade da pesquisa nossa intenção é 
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testar a realização desses processos em outros marcadores, a fim de refinar os fatores de análise,  

tornando ainda mais rigoroso e detalhado o tratamento dos nossos objetos de estudo.  

Ressaltamos que ao assumir a visão de complementaridade entre GR e GE, postulada por 

Traugott e Trousdale (2013), pretendemos contribuir para o avanço da pesquisa na perspectiva da 

abordagem construcional da gramaticalização. A partir de uma consistente e ampla investigação 

acerca de um novo padrão construcional do português, com língua pouco difundida e conhecida 

internacionalmente, consideramos que os resultados empíricos da tese podem concorrer para 

refinar pressupostos teóricos do estudo da construcionalização gramatical. 

Nesse sentido, esta pesquisa objetivou contribuir para os mais diversos campos da 

linguística, concorrendo para o maior conhecimento dos processos de construcionalização do 

português e para o refinamento teórico da LFCU, como uma abordagem complexa que pretende 

analisar e teorizar acerca dos fenômenos de mudança linguística. 

Destacamos que a aplicação de experimentos psicolinguísticos permitiu que 

verificássemos a importância do contexto na análise dos fenômenos de mudança linguística. O 

resultados dos testes comprovou o quanto essa metodologia é notável no apoio à confirmação ou 

à negação das hipóteses de pesquisa ou mesmo à identificação de outras hipóteses ou caminhos 

de trabalho.  

Com relação aos encaminhamentos aludidos, durante o desenvolvimento da pesquisa 

observamos que outras combinações, como anota aí  e desculpa lá, podem estar na trajetória de 

mudança para anexação à VLocMD. Na continuidade de nossos estudos, nosso projeto é analisar 

outros marcadores que podem ser filiados à tipologia aqui estudada. Nesse sentido, tencionamos 

incorporar tanto esses casos mais recentes como as outras 12 combinações, tais como diga aí e 

sei lá,  que, por ocasião da qualificação, foi-nos orientado a suprimir para esta etapa final. 

Acreditamos que tal redução, naquele momento, proporcionou-nos identificar melhor a formação 

dessa categoria de marcadores bem como analisar o comportamento dos nós type desse esquema 

construcional.  

Assinalamos outras questões a serem examinadas na próxima etapa de pesquisa, quais 

sejam: i) ampliar a parceria com os pesquisadores da psicolinguística, desenhando novos 

experimentos que visem a testar novas combinações bem como aprimorar os testes já realizados, 

ii) aprofundar os estudos acerca dos turnos conversacionais, tópicos discursivos, focalização, 

espaço atencional, de forma a melhor analisar a atuação dos marcadores, iii) empreender  análises 
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comparativas entre o PB e o PE tanto dos marcadores estudados nesta etapa como os que 

levantamos preliminarmente. 

Por fim, ressaltamos que o estágio incipiente das pesquisas sobre o tema se apresenta 

como novas possibilidades de contribuição para os estudos funcionais e para a agenda de 

pesquisa do D&G. Diante dessa incipiência, reafirmamos que a escolha de uma interpretação 

sempre passa pela subjetividade do analista, mesmo que em um grau mínimo. Por essa razão, 

temos em foco a ampliação de ferramentas de análise que permitam aprimorar e incrementar a 

pesquisa empreendida nesta fase. 
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