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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese é integrante de projeto maior, intitulado Construcionalização e mudança 

construcional em expressões verbais compostas por pronomes locativos no português 

(OLIVEIRA, 2014), desenvolvido pelo Grupo de Estudos Discurso & Gramática – UFF1, com 

apoio do CNPq e da Faperj. Tal estudo se insere no conjunto das investigações atualmente 

desenvolvidas por outros membros do D&G–UFF, que analisam distintos padrões 

construcionais formados por locativos, como se encontra em Aguiar (2015), Arena (2015), 

Teixeira (2015) e Venâncio (2015). 

A pesquisa é etapa continuativa da dissertação As construções “daqui vem” e “daí vem” 

no português contemporâneo, como em Rocha (2011), em que nos dedicamos à análise de dois 

padrões construcionais formados pelos locativos aqui e aí (contraídos à preposição de) juntos 

à forma verbal vem. Nessa fase de dissertação, identificamos a gradação do uso de daqui vem e 

daí vem com sentidos mais concretos, a partir de sua atuação como palavras autônomas, para 

usos mais abstratizados, na atuação como elementos de conexão, em contextos específicos, e a 

necessidade de pesquisa pancrônica subsequente para ratificar o percurso de mudança das 

combinações formadas a partir da ordenação locativo verbo (LocV). 

Agora, com base em novo aparato teórico, ainda em desenvolvimento, da Linguística 

Funcional Centrada no Uso, de acordo com Traugott e Trousdale (2013), Bybee (2010), 

Traugott (2013; 2012; 2008), Croft (2001), entre outros, avançamos, refinamos e ampliamos a 

pesquisa inicial do mestrado, levantando, descrevendo e analisando 1014 ocorrências das 

combinações aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai2, em todos os contextos de uso, a 

partir de amostras de língua escrita do banco de dados do site Corpus do Português. A referida 

perspectiva teórica permite, com rigor científico e metodológico mais abrangente, analisar tanto 

os níveis de integração de forma e de sentido, que motivam a configuração de 198 ocorrências 

de função conectiva, em todas as sincronias do corpus, quanto o papel da cognição e da 

interação nesses usos. 

Baseando-nos no aparato teórico mencionado, fundamentalmente em Traugott e 

Trousdale (2013), defendemos a existência do esquema de conexão LocVconect, como um novo 

                                                           
1 Grupo pioneiro da pesquisa funcionalista no Brasil. Maiores informações no site: 

www.discursoegramatica.letras.ufrj.br 
2 Como detalhado no capítulo 3, tais combinações de forma locativa e forma verbal (LocV) foram 

selecionadas por apresentarem função conectiva em contextos específicos do corpus pesquisado. 
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nó na rede de conectores da gramática do português. Trata-se da construcionalização gramatical 

do esquema LocVconect, uma nova convencionalização de forma e de sentido, de função 

procedural. Tal esquema é preenchido por slots específicos, formadores das microconstruções 

aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai. Assim, além desse nível mais virtual e abstrato, 

o esquema LocVconect, há outro mais inferior, formado pelas microconstruções aí está, aqui está, 

lá está, aí vem, aí vai e lá vai, instanciações de LocVconect, em que cada combinação representa 

uma microconstrução ou um type específico. Em nível mais abaixo, há o constructo3, o último 

nível, entendido como um token empiricamente comprovado.  

Partimos das hipóteses de que: (i) aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai atuam, 

em contextos específicos, como elementos de conexão textual, sendo instanciações do esquema 

LocVconect; (ii) os contextos de transição, atípicos e críticos, evidenciam, via neoanálise e 

analogização, a mudança linguística gradual; (iii) os padrões construcionais pesquisados 

envolvem tanto redução na composicionalidade quanto expansão de frequência de uso como 

elementos de conexão, resultantes de processos de gramaticalização complementares 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013); (iv) o membro exemplar da classe das instanciações de 

LocVconect, a microconstrução aí está, atua como base para o surgimento e para a fixação de 

novos padrões de uso. 

A partir dessas hipóteses, objetivamos: (i) confirmar a atuação do esquema LocVconect 

como elemento de conexão, destacando traços que diferenciem as instanciações, a partir de 

análise das propriedades de forma e de sentido das microconstruções que compõem tal 

esquema; (ii) investigar contextos motivadores das distintas instanciações que surgem de 

mudanças construcionais, ou seja, mudanças sucessivas, em pequenos passos, na forma ou no 

sentido; (iii) levantar múltiplas combinações de forma locativa e forma verbal (LocV), desde o 

uso ainda referencial do locativo e do verbo, propondo, a partir da investigação desses usos, 

clines de gramaticalidade, em perspectiva sincrônica, e rotas de construcionalização, em 

perspectiva histórica; (iv) estabelecer níveis distintos de vínculo semântico-sintático dos 

subcomponentes das referidas microconstruções a fim de ratificar o membro exemplar. 

Cabe-nos, nessa tese, analisar o processo de vinculação de sentido e de forma de que 

derivam as microconstruções mencionadas, não somente verificando as ocorrências de seu uso, 

                                                           
3 Conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 51, tradução nossa), constructos são “tokens empiricamente 

comprovados (por exemplo, comprovados I gave Sarah a book, She needed a lot of energy), instâncias 

de uso em uma ocasião especial, proferida por um falante particular (ou escrito por um escritor 

particular) com um propósito comunicativo particular” (“empirically attested tokens (e.g. attested I gave 

Sarah a book, She needed a lot energy), instances of use on a particular occasion, uttered by a particular 

speaker (or written by a particular writer) with a particular communicative purpose)”). 
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mas também promovendo a análise interpretativa das suas motivações discursivo-pragmáticas. 

Assim sendo, a pesquisa contribui para o maior conhecimento dos aspectos funcionais 

envolvidos na mudança gramatical das “construções com locativos” e, em âmbito maior, para 

a investigação dos mecanismos que marcam a construcionalização gramatical, uma sucessão de 

mudanças de significado e forma, dando origem a novo pareamento de sentido procedural com 

conteúdo não composicional (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 22), em língua 

portuguesa, na interface mais recente dos estudos funcionalistas e cognitivistas. 

O texto encontra-se distribuído em cinco seções. No primeiro capítulo, expomos as 

perspectivas teóricas que norteiam a análise de nosso objeto de pesquisa. No segundo capítulo, 

apresentamos o locativo e o verbo na formação dos elementos de conexão pesquisados: aí está, 

aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai. No terceiro capítulo, nos dedicamos à caracterização 

do corpus e aos procedimentos de análise das referidas combinações. No quarto, detemo-nos 

na descrição e na análise contextual dos aspectos envolvidos em tais combinações. No quinto 

capítulo, com vistas à conclusão da tese, apresentamos a discussão dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA 

NO USO 

 

Esta tese fundamenta-se no quadro teórico-metodológico da Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU) ou da, também nomeada, Linguística Centrada no Uso (LCU), nos 

termos de Traugott e Trousdale (2013) e de Bybee (2010), para promover a investigação do 

esquema4 Locativo Verbo com função conectiva (doravante LocVconect), instanciado pelos types 

aí está, aqui está, lá está, aí vem, lá vai e aí vai. Tal perspectiva teórica destaca fatores 

cognitivos, sociocomunicativos e linguísticos que, em conjunto, atuam de modo distinto e 

complementar na motivação das formas linguísticas (FURTADO DA CUNHA, 2012). 

A interdisciplinaridade está presente na trajetória atual dos estudos linguísticos, uma vez 

que a combinação de teorias e métodos leva a uma análise mais aprofundada dos fenômenos de 

linguagem. Diante desse quadro, a LFCU se apropria de pressupostos teóricos da Linguística 

Cognitiva e da Linguística Funcional, como a não distinção estrita entre léxico e sintaxe e a 

análise de dados em situações reais de uso, para conferir rigor científico e metodológico mais 

eficiente a suas pesquisas.  

Nesse novo movimento, pesquisadores funcionalistas fundamentam-se em princípios de 

natureza cognitiva; e pesquisadores cognitivistas, em investigações pautadas na língua em uso. 

Essa articulação de pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva com os da Linguística 

Funcional busca identificar motivações tanto discursivo-pragmáticas quanto semântico-

cognitivas para a mudança linguística. Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 14) citam 

alguns dos vários pressupostos teórico-metodológicos compartilhados pelas duas correntes, 

como: 

 

a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica e da 

pragmática às análises, a não distinção estrita entre léxico e gramática, a 

relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem delas 

nos contextos reais de comunicação, o entendimento de que os dados para a 

análise linguística são enunciados que ocorrem no discurso natural 

 

Salomão (2010, p. 4), uma das autoras representantes da Linguística Cognitiva no 

Brasil, ressalta que o caráter idiomático das gramáticas das línguas particulares “lança pontes 

                                                           
4 Conforme Traugott e Trousdale (2013, p.14, tradução nossa), esquema é uma construção mais 

genérica, menos preenchida: “uma subparte do sistema da língua que o linguista escolhe para discussão 

e análise” (Schemas are the subparts of the linguistic system that the linguist picks out for discussion 

and analysis). 
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importantes em direção à linguística funcionalista, mormente a que se interessa pelos estudos 

da gramaticalização”. Nos dois enfoques, assim, há ênfase na acessibilidade da gramática por 

meio de seu uso, uma vez que as duas perspectivas são fortemente interessadas nas questões de 

uso e defendem que as estruturas linguísticas são motivadas tanto por fatores funcionais quanto 

estruturais. Tal consideração faz com que linguistas funcionalistas e cognitivistas se aproximem 

significativamente. 

 

1.1 O LUGAR CONSTITUTIVO DO USO 

 

Nesta tese, com base na LFCU, defendemos que a mudança da combinação LocV para 

o esquema LocVconect ocorre no uso, ou seja, o locus da mudança é o constructo, uma instância 

de uso (TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013, p. 2). Tal importância dada ao uso da língua é 

bastante significativa na Linguística Cognitiva e na Linguística Funcional.  

Para o Cognitivismo, a língua é corporificada no falante (LAKOFF e JOHNSON, 1999), 

logo, não é possível separá-la da realidade, devendo ser observada no uso. Nessa perspectiva, 

as atividades cognitivas e as experiências vivenciadas a partir do corpo são interdependentes. 

Salomão (2010, p. 4) defende que, além da centralidade dos estudos de significação, da hipótese 

da continuidade entre linguagem e cognição humana e do idiomatismo constitutivo das formas 

linguísticas, um dos elementos definidores da abordagem cognitiva é a importância do uso na 

gramatogênese - área de pesquisa que defende o caráter idiomático e corporificado da 

linguagem, tanto em termos ontogenéticos quanto em termos históricos.  

Assim, o início de qualquer atividade cognitiva acontece junto à experiência humana. A 

gramática de uma língua, sob essa ótica experiencialista, relaciona-se a processos criadores 

segundo os quais organizamos e damos forma às nossas experiências (DUQUE e COSTA, 

2012, p. 8). De acordo com tal concepção, a cognição é incorporada e leva em conta o contexto 

em que o sujeito que está falando se insere. A linguagem, uma das atividades cognitivas, é 

definida como “um sistema flexível que se adapta a demandas socioculturais por meio de 

processos cognitivos” (ibidem).  

Considerando esse aparato teórico-metodológico, o uso efetivo da língua é relevante, 

uma vez que categorias e estruturas linguísticas são elaboradas a partir de processos cognitivos 

gerais que são aplicados a diferentes situações de uso da língua. A cognição, portanto, é 

resultado tanto de fatores internos quanto da exposição e da experiência no uso. Esse é um 

ponto de vista não derivacional, dado que “explica a regularidade da gramática com base em 
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esquemas abstratos gerais associados a significados específicos, e não em regras de 

manipulação de símbolos” (FERRARI, 2010). 

No Funcionalismo, o uso da língua também é primordial, uma vez que a motivação do 

uso é a essencial vinculação entre língua e interação em sociedade. A noção de língua é 

assumida, nessa abordagem, como um sistema não autônomo que considera a comunicação na 

interação social, ou seja, no discurso. Este, por sua vez, entendido como o uso concreto da 

língua, pressupõe o sistema comunicativo e as necessidades pragmáticas em jogo na interação. 

Tais regularidades observadas no uso passam a constituir o nível gramatical. 

Desse modo, aspectos pragmático-discursivos adquirem relevância por ressaltarem o 

papel do usuário, passando a estrutura a ser entendida como parcialmente motivada por pressões 

advindas dos contextos de interação. Por conta dessa condição, há interdependência entre os 

domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática; sendo este último domínio priorizado em 

relação aos demais.  

O Funcionalismo defende que funções cognitivas e sociais desempenham papel 

essencial na emergência de estruturas linguísticas. Nessa linha, o desenvolvimento de 

necessidades e habilidades comunicativas da criança – possuidora de capacidade cognitiva rica 

– acontece por meio de exposição a dados linguísticos na situação de interação com membros 

da comunidade de fala. 

A frequência de uso é um ponto de aproximação entre as correntes, pois, nas duas 

abordagens, é importante para a regularização gramatical. A aquisição e a aprendizagem de 

linguagem, por exemplo, estariam associadas, no Funcionalismo, à alta frequência de uso, e, no 

Cognitivismo, à “exposição a inputs combinados a restrições cognitivas, pragmáticas e 

processuais” (GOLDBERG, 2006, p.5). As duas abordagens defendem que a aquisição e o 

aprendizado da linguagem estão relacionados a aspectos de natureza cognitiva e discursivo-

pragmática. 

Em virtude dos aspectos mencionados, há sintonia entre as duas teorias em relação ao 

uso da língua e à sua função, como ressaltado por Silva (2004, p.1) a seguir: 

 

perspectivas funcionalistas, mais umas do que outras, partilham da ideia fundamental 

da Linguística Cognitiva: a de que a linguagem é parte integrante da cognição (e não 

um “módulo” separado), se fundamenta em processos cognitivos, sócio-interaccionais 

e culturais e deve ser estudada no seu uso e no contexto da conceptualização, da 

categorização, do processamento mental, da interacção e da experiência individual, 

social e cultural. 
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Diante dessa perspectiva, a interseção Funcionalismo e Linguística Cognitiva, na LFCU, 

amplia o conhecimento atual acerca dos fenômenos de linguagem, visto que confere ao 

tratamento da dimensão de sentido e de forma maior rigor metodológico. Tal união teórica vai 

ao encontro da hipótese central da LFCU, de que instâncias de uso impactam a representação 

cognitiva da língua e, por outro lado, são impactadas por tal representação (BYBEE, 2010, p. 

14).  

 

1.2 O ESTATUTO DO LÉXICO E DA SINTAXE 

 

Um fato que diferencia as duas perspectivas é o tratamento distinto de léxico e de 

gramática. No Funcionalismo, “a sintaxe é uma estrutura em constante mutação em 

consequência das vicissitudes do discurso, ao qual se molda” (FURTADO DA CUNHA, 2008). 

Há, na pesquisa funcionalista stricto sensu, um cline entre léxico e gramática. Para 

pesquisadores funcionalistas, portanto, trata-se de dois polos distintos, enquanto categorias 

prototípicas. 

No Cognitivismo, por sua vez, não há separação estrita entre esses módulos. Os 

cognitivistas referem-se a um continuum de construções com níveis de complexidade: do 

menor, ligado ao léxico, como cadeira ou chutar o balde, ao maior, ligado a sentenças e a 

estruturas gramaticais, como a construção transitiva (FERRARI, 2011).  

Para Langacker (1991), a linguagem é um inventário estruturado de unidades 

simbólicas. A continuidade léxico-sintaxe se apoia na noção de pareamento forma-significado 

a partir de padrões gerais (ou esquemas) - outro pressuposto da Linguística Cognitiva. Esses 

padrões captam traços comuns entre as diversas instanciações individuais, uma vez que 

especificam as seleções que devem ser feitas para preencher slots em esquemas determinados. 

Na LFCU, cada unidade é entendida como um pareamento, ou melhor, apresenta sua 

própria forma e função. Há, assim, uma continuidade essencial entre léxico e gramática, em vez 

de uma distinção estrita. Combinações recorrentes, como (1) e (2), constituem uma categoria 

mais ou menos gramatical a depender do contexto em que são analisadas: 
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(1) Para não errar o caminho resolveu-se a esperar o guia, olhando entretanto para a meia dúzia de 

objetos expostos, na vidraça modestíssima da porta: linhas de redes, de crochete de costura, anzóis e 

agulhas, cigarros, objetos de pescaria e cartas de A B C. O Ribas não se fez esperar; pareceu ao médico 

que o não tinham recebido bem.. Seguiram dali por diante silenciosos, até que o Ribas avisou: - Aí está 

a rua Funda. Dr. Gervásio olhou e sorriu a uma observação que as reminiscências de um quadro lhe 

sugeriam. Aquela rua Funda, subindo estreita pela encosta do morro da Conceição, ladeada de casas de 

altura desigual, de onde em varais espetados pendiam roupas brancas recentemente lavadas, 

desenhando-se negra no fundo muito azul do céu, lembrava-lhe uma viela de Nápoles velha. 

 Século XX, Brasil, ficção 

 

(2) Atentava no jeito frio e agressivo da filha e desistia logo de qualquer idéia a respeito de novo 

casamento. Nada disso. O melhor era fazer como todos os homens, até casados, até recém-casados. O 

melhor era fazer como, como, como o pai. Aí está. Joaquim por mais que expulsasse a lembrança amarga 

daquela noite da Rua das Flores era constantemente perseguido por ela. Daí a timidez de suas primeiras 

aventuras, nome com que ele dourava a sentida sordidez dos coitos pagos à vista.  

Século XX, Brasil, ficção 

 

As ocorrências (1) e (2) evidenciam que não há um sentido estritamente composicional 

que permita identificar a função e a forma tanto do elemento locativo quanto do verbal. Os 

distintos sentidos de aí está resultam de vários aspectos, como o tipo de sequência tipológica e 

de situação comunicativa, que favorecem, a depender do contexto instaurado, extensão 

analógica de perspectivas mais espaciais (mais concretas), como em (1), para perspectivas mais 

textuais (menos concretas), como em (2). Desse modo, a segunda ocorrência de aí está, 

comparada à primeira, é considerada mais gramatical por conta de os elementos aí e está serem 

empregados como um pareamento, um todo com função conectiva, que lhe confere sentido 

procedural.  

Tal compreensão vai ao encontro dos estudos de Salomão (1999), nos quais a linguagem 

é concebida como uma grande rede construcional, logo, sem distinção entre léxico e gramática. 

As unidades construcionais diferem no caráter de sua especificação formal interna. Nesse 

sentido, há construções inteiramente abertas (como Verbo Complemento), parcialmente 

especificadas (como ComplementoLocativoVerboestativo) e inteiramente especificadas (como o 

conector aí está). 

Assim, na LFCU, a visão gradiente e contextual do léxico e da gramática, a relevância 

do significado na estrutura gramatical e o valor da interação na produção do fenômeno 

linguístico concorrem para uma visão integradora da linguagem. Ademais, nessa corrente, a 

organização do pensamento se concretiza socioculturalmente. Tal abordagem do léxico e da 

gramática, portanto, é um ganho na Linguística Funcional Centrada no uso, já que tenciona 

descrever fatores de análise relacionados à forma e à função, concomitantemente, bem como 

inclui nessa descrição o contexto sociocognitivo ancorado na situação de uso. 
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1.3 FRAMES: MOLDURAS RELACIONADAS À EXPERIÊNCIA 

 

Fillmore (1975, 1977, 1982, 1985), ao estudar a estrutura semântica de itens lexicais e 

construções gramaticais, desenvolve a abordagem denominada Semântica de Frames. A 

concepção de frame relaciona-se ao armazenamento, na memória de longo prazo, de 

conhecimento culturalmente compartilhado. 

Fillmore define essa esquematização da experiência como “qualquer sistema de 

conceitos relacionados de tal forma que, para entender um deles, é necessário entender toda a 

estrutura na qual ele se encaixa” (1982, p. 111, tradução nossa5). Um dos exemplos usados pelo 

autor para exemplificar esse conceito é a noção de “frame de transação comercial” – moldura 

que compreende uma rede de elementos específicos: comprador, vendedor, mercadoria e 

dinheiro, em que 

 

o verbo comprar foca nas ações do Comprador em relação às Mercadorias, 

deixando em segundo plano o Vendedor e o Dinheiro; o verbo vender foca nas 

ações do Vendedor em relação às Mercadorias, colocando em segundo plano 

o Comprador e o Dinheiro; o verbo pagar foca nas ações do Comprador em 

relação ao Dinheiro bem como ao Vendedor, deixando em segundo plano as 

Mercadorias, e assim por diante, com verbos tais como gastar, custar, cobrar 

e um número de outros que são, de algum modo, mais periféricos que esses 

(FILLMORE, 1982, p.378, tradução nossa6). 

 

O conceito de frame é essencial para a instanciação de construções como, por exemplo, 

a microconstrução aqui está, visto que a compreensão da combinação está ancorada no frame 

que lhe dá sustentação. Desse modo, ao analisarmos o fragmento (3), a seguir, apreendemos o 

uso construcional de aqui está ao ativarmos um frame não espacial que induz à sequenciação 

textual: 

 

(3) E ela morreu, docemente, sem uma contração, ouvindo a música do amor. Houve um longo silencio 

na sala malva, onde há conversas tão alegres, à hora suave do chá. O barão limpou o monóculo: - 

Ora, aqui está porque eu estou triste! - Coisas da sua fantasia macabra, fez a severa viscondessa de 

Santa Maria. - Para entristecer a gente, acrescentou mme de Souza, linda e sentimental.  

                                               Século XX, Brasil, ficção 

 

                                                           
5 Any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have to 

understand the whole structure in which it fits 
6 (…) the verb buy focuses on the actions of the Buyer with respect to the Goods, backgrounding the 

Seller and the Money; that the verb sell focuses on the actions of the Seller with respect to the Goods, 

backgrounding the Buyer and the Money; that the verb pay focuses on the actions of the Buyer with 

respect both to the Money and the Seller, backgrounding the Goods, and so on, with such verbs as spend, 

cost, charge, and a number of others somewhat more peripheral to these. 
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No fragmento (3), o constructo aqui está faz parte de uma rede de elementos que evocam 

o frame não espacial. Essa rede compreende, sequência expositiva, presença de conjunção 

porque em sintagma verbal posposto à expressão e posição inicial de aqui está na oração 

(posição típica de elemento de conexão). 

Em (3), o constructo favorece retomada de trecho anterior, E ela morreu, docemente, 

sem uma contração, ouvindo a música do amor, e possibilita interligação com trecho 

subsequente, porque eu estou triste, estabelecendo continuidade coerente para o fragmento. O 

elemento coesivo aqui está, como apresentado em (3), é um dos recursos para a progressão 

textual, uma vez que o emissor lança mão de aqui está para a articulação do texto.  

Molduras relacionadas à experiência, como a de (3), fornecem, em parte, base 

motivadora para a leitura de aqui está como um conector. Os fragmentos estudados na seção de 

análise de dados, cada qual com sua configuração peculiar, ancoram-se, em grande parte, no 

frame para sua interpretação. Nesse modelo, o conhecimento é relacionado a estruturas 

complexas. 

O frame dos fragmentos a seguir associa a combinação a cenas da experiência humana, 

levando em conta suas bases físicas e culturais. Um ponto fundamental na análise das 

combinações desta tese, portanto, é a relação entre o frame e o significado da combinação, como 

ilustramos em (4) e (5): 

 

(4) Não chore, não, moça; seus pais venderam a filha, mas a filha não foi comprada: fica aí, com eles; 

somente lembre-se que o mineiro se chama Ricardo Brandão. Aqui está mais uma lembrança, que eu 

destinava a uma irmã. E assim dizendo, tirou da escarcela uma pequena medalha de prata e a entregou 

com mão trêmula. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

(5) (...) esmalte e o papel colo-ridodos anuncios, a alma risonha e roliça da muito laboriosa cidade do 

Porto. E. então, quem na roda do ano fizer duas viagens á terra do coração de D. Pedro IV, que ela 

religiosamente conserva em uma de oiro-simbolo magnifico do seu proprio coração, sempre a pulsar em 

liberdade - ganha mais consideração e altas famas do que se houvesse descoberto as Americas, do que 

se enxertasse na cabeça mongolica da China, sob o rabicho e a testa fugi-dia, os principios universais e 

niveladores do soberano Direito das Gentes. Ora aqui está por que eu, que fui ao Porto já uma vez, no 

enfastiado desdobrar dos ultimos trezentos e sessenta e cinco dias da minha calma vida de provinciano, 

me julgo com direito á celebridade a curto praso, na vila em que nas-ci. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

O fragmento (4) articula frame espacial, uma vez que aqui apresenta orientação dêitica, 

referindo-se a um lugar físico, e está comporta-se como verbo estativo de localização espacial, 

indicando que a lembrança, uma pequena medalha, encontra-se em certo lugar. Essa ocorrência 

ilustra, portanto, o contexto mais concreto de emprego de aqui está. Tal frame, assim, se 
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organiza em torno de forma locativa se referindo a um espaço físico-concreto e verbo estativo 

de localização espacial, como está, ou verbo de deslocamento espacial, como vai e vem, 

indicando a localização de algo concreto em um espaço físico.  

Em (5), por sua vez, o uso de aqui está concorre para a articulação de relações lógicas 

inerentes às sequências argumentativas, denotando pressão contextual típica para o frame não 

espacial. Em tal frame, levantamos o uso de conjunções, como porque, presença de sequências 

expositivas ou argumentativas e posição inicial da combinação sem quaisquer referências 

espaciais. 

A mesma combinação, como ilustrado por aqui está, desse modo, apresenta diferentes 

atuações, sendo interpretada ora como uma unidade, um elemento de conexão, como em (5); 

ora como dois elementos autônomos, um locativo e um verbo, como em (4), desde que apresente 

frames distintos. Tal condição destaca o papel do ambiente contextual na identificação do 

estatuto construcional de nosso objeto de pesquisa. 

 

1.4 A ABORDAGEM CONSTRUCIONAL NA LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA 

NO USO 

 

A gramática de construções, uma reação ao modelo componencial da gramática 

gerativa, foi motivada pelo fato de muitas estruturas gramaticais serem idiossincráticas com 

respeito às regras muito gerais da sintaxe defendidas tradicionalmente. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da abordagem construcional partiu do princípio de que todas as estruturas de 

uma gramática deveriam ser descritas, analisadas e, portanto, incluídas nos estudos linguísticos. 

Muitos usos linguísticos, como as combinações analisadas nesta tese, constituem um fenômeno 

complexo. Tais usos são um estímulo ao estudo e à aplicabilidade dessa abordagem gramatical 

que visa a dar conta de porções maiores de textos e dos processos cognitivos motivadores dos 

referidos usos. 

A análise das combinações aí está, aqui está, lá vai, aí vai, lá está e aí vem como 

instanciações do esquema LocVconect está baseada nessa visão não derivacional da Gramática 

de Construções - vertente que interpreta a regularidade da gramática com base em esquemas 

abstratos gerais (FERRARI, 2010). A crença da Linguística Cognitiva na hipótese de 

pareamento entre forma e significado, ancorada no continuum léxico-sintaxe, nega o 

entendimento de léxico e sintaxe como módulos separados e rompe com a tradição formalista.  

Ao constatar que a Gramática Gerativa não dá conta de fenômenos de linguagem ditos 

periféricos, a Gramática de Construções, proposta por Fillmore e colaboradores (1988) e, 
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depois, por Kay e Fillmore (1999), pretende, em oposição àquela abordagem, dar conta de todas 

as construções da língua. Assim, os pesquisadores da Gramática de Construções propõem um 

conjunto de princípios comuns que buscam explicar todas as unidades presentes na composição 

de uma língua. 

Goldberg (1995, p.5) defende que construções simples, que refletem cenas básicas da 

experiência humana, estão vinculadas a estruturas semânticas, uma vez que a sintaxe 

corresponde à semântica cristalizada. Essa perspectiva é apoiada por meio de apresentação de 

cinco estruturas argumentais em inglês: bitransitiva, movimento causado, resultativa, 

intransitiva de movimento e conativa. Para a autora, como a sintaxe não é autônoma, essas 

estruturas são relacionadas a cenas dinâmicas. 

Nesta tese, levamos em consideração, para a pesquisa do esquema LocVconect, a 

perspectiva construcional do recente aparato teórico da Gramática de Construção Radical 

(CROFT, 2001). Tal gramática é essencialmente uma teoria gramatical de modelo-livre, em 

que os únicos compromissos representacionais são o denominador comum de todas as 

gramáticas de construção: uma unidade simbólica convencional, que consiste de uma forma 

contendo um ou mais elementos morfossintáticos formais, pareados a um sentido contendo um 

ou mais componentes semânticos. 

Consoante a referida abordagem, a construção consiste em um pareamento de forma e 

sentido cujo significado não é dado somente pela soma dos membros da construção. Croft 

(2001, p. 18) destaca, nas construções, propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas, 

constituintes da forma, e propriedades semânticas, pragmáticas e discursivas, referentes ao 

sentido convencional, como podemos observar a seguir: 

 

Figura 1: Modelo de construção de Croft (2001). 

 

C O N S T R U Ç Ã O 

_____________________________________________________ 

      Propriedades sintáticas 

    Propriedades morfológicas                    FORMA 

      Propriedades fonológicas 

 

Elo de correspondência simbólica 

 

       Propriedades semânticas 

      Propriedades pragmáticas                   SENTIDO 

  Propriedades discursivo-funcionais 

_________________________________________________________ 
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Segundo o autor, ao contrário do que determinam as análises componenciais, o conjunto 

dessas propriedades é ligado internamente por um elo de correspondência simbólica. Tal elo se 

refere à contribuição de cada membro para o significado cristalizado e interno do pareamento 

de forma e sentido. O vínculo entre esses dois componentes, a forma e o sentido, passa a 

constituir uma articulação sintático-semântica única, convencionalizada em contextos 

pragmático-discursivos específicos. 

Croft (2013, p. 9) argumenta ainda que os elementos de uma construção são definidos 

pelo papel que cada um apresenta na construção como um todo. O autor reforça, dessa maneira, 

a existência de uma relação parte-todo entre os elementos e a construção. Assim, na Gramática 

de Construção Radical, não há categorias gramaticais independentes de construções, uma vez 

que cada construção define a sua própria distribuição. Croft defende que “as construções são as 

unidades básicas da Gramática de Construção Radical (a primeira hipótese “radical”)” 

(CROFT, 2013, p. 5, grifo do autor). 

Na LFCU, a gramática é vista em perspectiva holística, ou seja, nenhum nível da 

gramática é autônomo ou central: semântica, morfossintaxe, fonologia, pragmática e discurso 

atuam juntos em uma construção. Essa perspectiva salienta o entrelaçamento interno 

proporcionado pelo elo de correspondência simbólica, evidenciando a forte vinculação entre 

função e forma. Nessa abordagem mais recente, portanto, a forma ganha destaque, equiparando-

se à dimensão do sentido, como ressaltado em Oliveira e Rosário (2016, no prelo): 

 

temos hoje destacada a correlação de aspectos funcionais e formais na origem 

e fixação das categorias linguísticas, traduzida como direcionalidade função 

< > forma. Assim, é ampliada a dimensão da forma, num procedimento que 

equilibra ambos os eixos – o do sentido e o da estrutura. Consideramos que 

tratar tais dimensões com igual medida significa não só assumi-las como de 

mesma importância mas também, e principalmente, conferir à pesquisa 

funcionalista maior rigor e controle em seus critérios e procedimentos. A 

consideração de que aspectos funcionais e formais estão correlacionados leva 

à necessidade de explicitação e descrição desses aspectos, o que tem sido o 

foco do Funcionalismo contemporâneo 
 

Por conta do tratamento das seis propriedades da construção em conjunto, que tem como 

objetivo abranger as distintas dimensões envolvidas e suas ligações inter-relacionadas, 

interessa-nos, portanto, nesta tese, a abordagem da Gramática de Construção Radical (CROFT, 

2001). Tal abordagem fornece tanto suporte à pesquisa das instanciações do esquema LocVconect 

quanto argumentos para uma explicação mais consistente desse modelo virtual, cognitivo, 
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representado por microconstruções como aí está e lá vai. Em tal enfoque, a função conectiva 

dessas instanciações, por exemplo, faz parte das propriedades discursivas do pareamento. 

Na visão funcionalista clássica, gramaticalização é um processo pelo qual itens ou 

construções lexicais passam a assumir funções gramaticais, ou, se já gramaticais, continuam a 

desenvolver funções ainda mais gramaticais (HOPPER e TRAUGOTT, 2003). Questões 

atinentes a esse processo têm sido recentemente redimensionadas visando ao refinamento de 

seus pressupostos. Com base em tal consideração, destacamos duas concepções desse processo, 

definido: 

(i) como gramaticalização por redução (GR), um processo pelo qual o signo 

linguístico perde em autonomia ao tornar-se mais sujeito a restrições do sistema 

linguístico (LEHMANN, 2004, p.155); 

(ii) como gramaticalização por expansão (GE), um processo de ampliação-

contextual (HIMMELMANN, 2004, p. 32). 

Nesta tese, partimos da proposta mais recente de gramaticalização de Traugott e 

Trousdale (2013), para os quais o processo de gramaticalização passa a ser compreendido, de 

forma complementar, tanto como redução na composicionalidade, no nível interno, quanto 

como expansão de uso, no nível externo. Segundo Traugott e Trousdale (2013, p. 109):  

 

Muitos aspectos da GE seguem de fatores GR. (...) Se nós focarmos não em 

redução, mas nas consequências dessa redução, podemos esperar que haverá 

aumento na host classes: uma forma que é reduzida semanticamente e tem 

funções paradigmáticas que também serão tokens usados mais frequentemente 

e em mais contextos. Ela também estará disponível para uma maior gama de 

usos sintáticos, e, portanto, seus contextos sintáticos podem expandir 

(Tradução nossa7). 
 

Nesse sentido, em contextos específicos, as combinações pesquisadas conjugam tanto 

redução da forma locativa, por intermédio da cliticização de Loc, que se integra cada vez mais 

a V, quanto expansão de frequência de uso do padrão, associada ao parâmetro da produtividade 

construcional, proposto por Traugott e Trousdale (2013), uma vez que tais combinações passam 

a atuar em outros contextos, como elemento de conexão. Essa complementaridade pode ser 

vista no fragmento (6), a seguir: 

                                                           
7 Many aspects of GE follow from GR factors. (...) If we focus not on reduction but on the consequences 

of that reduction, we can expect that there will be increase in host-classes: a form that is reduced 

semantically and has paradigmatic functions will also be used more token frequently and in more 

contexts. It will also be available for a larger range of syntatic uses, and therefore its syntactic contexts 

may expand. 
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(6) Deve fazer umas quadrinhas novas... Porque não faz? - Fiz já. - Pode recitar? - Pois não. - Diga 

lá. Lá vai: Ai, Filomena, Se eu fosse como tu, Punha uma máscara Na cara do Dudu.  

Século XX, Brasil, Ficção 

 

Na ocorrência (6), os elementos lá e vai perdem em autonomia ao deixarem de atuar, 

respectivamente, como locativo e verbo, ao passarem a atuar como uma unidade de sentido e 

forma. Complementarmente, há ampliação contextual, uma vez que a unidade lá vai passa a 

atuar também em contextos específicos como um elemento de conexão. O emissor, assim, lança 

mão de elementos originalmente do nível do léxico, de conteúdo mais pleno, para a articulação 

de outro sentido, mais gramatical, de natureza procedural, vinculado à conexão sintático-

textual.  

Conforme Traugott e Trousdale, material procedural “apresenta sentido abstrato, 

sinalizando relações linguísticas, perspectivas e orientação dêitica” (2013, p.12, tradução 

nossa8). Defendemos, nesta tese, que a trajetória que leva à construcionalização gramatical de 

LocVconect é gradual e requer: 

 

primeiramente, mudanças construcionais (uma ‘sucessão’ de neoanálises de 

pequenos passos). O novo pareamento de forma e sentido é uma nova unidade 

ou signo. É, por conseguinte, uma modificação para o sistema, isto é, uma 

mudança de type/nó. Podemos ver que isso resulta nos dados quando 

constructos, que não poderiam ter sido plenamente sancionados pelos types 

construcionais pré-existentes, começam a ser atestados (TRAUGOTT e 

TROUSDALE, 2013, p. 22, tradução nossa9)  

 

A veiculação de referências mais subjetivas pelo locativo (BATORÉO, 2000), contribui 

para a articulação de sentidos menos espaciais, indicando uma trajetória ascendente de 

gramaticalização, em perspectiva histórica, ou de gramaticalidade, em viés sincrônico. Nessa 

linha, a construcionalização gramatical exibida em LocVconect se relaciona à inferência sugerida, 

mecanismo pelo qual o falante/escritor evoca implicaturas e convida o ouvinte/leitor a inferi-

las (TRAUGOTT e DASHER, 2005, p. 5). 

                                                           
8 Procedural material has abstract meaning that signals linguistic relations, perspectives and deictic 

orientation 
9 prior constructional changes to have occurred (the ‘sucession’ of small-step neoanalyses). The new 

pairing of both meaning and form is a new unit or sign. It is therefore a change to the system, i. e., a 

type/node change. We can see its results in data when constructs begin to be attested which could not 

have been fully sactioned by pre-existing constructional types. 
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Em relação à mudança linguística, levamos em conta, ainda, mecanismos dominantes 

de mudança como a neoanálise10 e a analogização (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). A 

neoanálise relaciona-se à mudança em micropassos, que resulta em alterações nas propriedades 

sintáticas, morfológicas, fonológicas, semânticas, pragmáticas e discursivas de uma construção, 

atuando no nível sintagmático. O mecanismo de analogização, por sua vez, relaciona-se à 

correspondência entre alguma construção existente e o alvo, favorecendo a criação de um novo 

pareamento, atuando, assim, no nível paradigmático.  

Nesta tese, assumimos que, a partir da criação do esquema LocVconect, novos types 

podem ser formulados. Traugott e Trousdale (2013, p. 58) defendem que a neoanálise é o 

mecanismo mais importante, por cobrir mais casos de mudança. Os autores afirmam que “toda 

analogização é neoanálise, mas pode haver neoanálise sem analogização” (ibidem). 

Em conformidade com tal orientação, ainda ressaltamos, nesta tese, o papel da 

subjetivação, processo pelo qual “os emissores (falantes ou escritores), ao longo do tempo, 

desenvolvem lexemas que codificam ou externalizam suas perspectivas ou atitudes elaboradas 

no ambiente comunicativo do evento de fala” (TRAUGOTT e DASHER, 2005, p. 30), e o papel 

da (inter)subjetivação, que aponta para o receptor (ouvinte ou leitor). Através desses 

mecanismos de avaliação, os falantes manifestam suas convicções e valores, favorecendo a 

abstratização das expressões, na medida em que sua criatividade licencia usos inovadores 

ligados a questões mais lógicas e, portanto, motivadores da mudança gramatical. 

 

1.5 A HIERARQUIA CONSTRUCIONAL, MUDANÇAS CONSTRUCIONAIS E 

CONSTRUCIONALIZAÇÃO   

 

 Traugott e Trousdale (2013) desenvolvem um quadro de trabalho para estudar 

construções e mudanças linguísticas em geral. Os autores defendem uma perspectiva que leva 

em consideração micromudanças, gradualidade e extensão de padrões baseados em exemplares. 

Sob esse viés, a língua é afetada pelo uso e pelo impacto da experiência no sistema cognitivo 

(BYBEE, 2010), ou seja, fatores de ordem pragmática e cognitiva interagem na motivação para 

a criação de construções. 

                                                           
10 Traugott e Trousdale (2013, p.36) redefinem o termo clássico “reanálise” para “neoanálise”, por 

entenderem que se um usuário da língua, que ainda não internalizou uma determinada construção, 

interpreta tal termo de uma forma diferente do falante, ele fez nova análise, em vez de “re”análise. Os 

autores afirmam que o usuário não pode “re”analisar uma estrutura de que ele não dispõe anteriormente. 
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 Traugott e Trousdale (2013) defendem que construções sofrem de dois tipos principais 

de mudanças: (i) sistêmicas gerais, ou seja, mudanças que afetam todo o sistema; e (ii) 

específicas, para construções particulares e classes de construções. A partir dessa distinção, 

vamos nos deter nas mudanças específicas observadas nas combinações aqui está, lá está, aí 

vem, lá vai, aí está e aí vai, em que se destacam as mudanças construcionais e a 

construcionalização gramatical. Conforme Traugott e Trousdale, construcionalização 

gramatical constitui: 

 

uma sucessão de mudanças de forma e sentido, dando origem a uma forma 

semanticamente nova com conteúdo não composicional, compartilhada por 

uma população de falantes, que surgiu a partir de um padrão produtivo de 

composição na gramática (2013, p. 22, tradução nossa 11). 

 

  Assumimos, também, que as microconstruções analisadas nesta tese fazem parte da 

classe dos conectores do português. Sendo assim, elas estão presentes no construction: conjunto 

das construções da língua, que inclui microconstruções e esquemas, representado por redes de 

herança taxonômicas (ibidem). 

Partindo dessa perspectiva teórica (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013), defendemos 

que pequenas mudanças sucessivas em algumas combinações constituídas por forma locativa e 

por forma verbal levaram à construcionalização gramatical de LocVconect, ou seja, levaram ao 

desenvolvimento de um signo de função procedural, não referencial. Esse processo foi 

acompanhado por mudanças no grau de esquematicidade, de composicionalidade e de 

produtividade, fatores gradientes explicados, sob o viés de Traugott e Trousdale (2013), a 

seguir: 

 esquematicidade, propriedade da categorização que envolve  abstração, como a 

criação de slots (espaços dentro do esquema) e associação de estruturas simbólicas 

em paradigmas. Nesta tese, tal fator favorece a compreensão de níveis de 

esquematicidade, em um continuum, do maior, representado pelo esquema 

LocVconect, ao menor, representado pelas microconstruções aí está, lá está, lá vai, 

aí vem, aqui está e aí vai, em que menores generalizações podem ser feitas; 

 produtividade, fenômeno gradiente relacionado ao desenvolvimento de novas 

construções type e à extensão de padrões existentes para novos types. Nesta tese, 

a frequência type diz respeito à frequência da construção, ou seja, o número de 

                                                           
11sucession of changes in meaning and in form, giving rise to a new semantically non-compositional 

contentful form, shared by a population of speakers, that emerged from a productive compounding 

pattern in the gramar. 
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diferentes combinações que LocVconect apresenta; e a frequência token, à 

frequência dos constructos, ou seja, o número de vezes que a mesma combinação 

aparece no texto; 

 composicionalidade: grau no qual o link entre forma e sentido são acessíveis. 

Refere-se, nesta tese, à compatibilidade de forma e sentido do elemento locativo 

e do verbal, ou melhor, ao contexto em que o interlocutor é capaz de compreender 

o significado de cada item da combinação LocV. 

Esses fatores respondem a questões distintas em relação a aspectos da mudança 

linguística. Defendemos, assim, que a construcionalização de LocVconect envolve aumento de 

esquematicidade e produtividade, mas diminuição de composicionalidade devido ao 

esvaimento das propriedades de Loc e V. Sob esse viés (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013), 

a dimensão paradigmática, como a seleção da forma locativa e da forma verbal no esquema 

LocVconect, é tão relevante quanto a dimensão sintagmática, como, por exemplo, a ordenação da 

forma locativa anteposta à forma verbal. 

Segundo Traugott e Trousdale (2013, p. 91), a mudança linguística12 de natureza mais 

gramatical se inicia com pequenas inovações no nível do token (ou constructo), por meio de 

pequenos passos. Os autores defendem que, no primeiro passo, (a), entendido como uma 

inovação, o ouvinte interpreta um constructo e o analisa de uma maneira que não coincide com 

a análise do falante. A seguir, no passo (b), o ouvinte, que neoanalisou tal constructo e criou 

um link tênue entre o constructo e uma parte nova da rede construcional, torna-se um falante e 

reutiliza o constructo com o novo significado ou de maneira distribucionalmente nova.  

 Traugott e Trousdale (2013, p.91) sustentam que a convencionalização é potencialmente 

ativada no próximo estágio, passo (c), quando outros ouvintes passam por processos similares. 

Esses processos, segundo os autores, envolvem, no geral, associar livremente a inferência 

sugerida de um constructo com a semântica de uma construção existente na rede construcional, 

preferindo usar partes do constructo em um nicho distribucional particular ou repetindo parte 

de um constructo como um chunking 13. 

                                                           
12 Conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 46, tradução nossa), mudanças se desenvolvem por meio do 

“compartilhamento comunitário de pequenas inovações que ocorrem em instâncias individuais na 

interação falante-ouvinte, em grande parte por processos de neoanálises, incluindo analogização” (cross-

population sharing of tiny innovative steps that occur in individual instances of speaker-hearer 

interaction, largely via a process of neoanalysis, including, analogization). 
13 Segundo Bybee (2010), chunking refere-se ao processo, calcado na organização geral da memória, 

em que uma sequência de dois ou mais itens formam uma unidade mais complexa. 
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 Nesse viés, a mudança acontece quando, a partir de uma concordância tácita de grupos 

de falantes com o relacionamento convencional entre a forma original e o sentido recentemente 

analisado, há incompatibilidade (mismatch) entre a morfossintaxe da construção original e os 

novos constructos.  

 Chega-se assim à construcionalização, passo (d), uma mudança nos dois 

subcomponentes da construção (na forma e no sentido), que ocorre somente quando alguns 

ouvintes (neo)analisam, também, a forma morfossintática dos constructos surgidos no passo 

(c). Quando essa neoanálise semântica e morfossintática é compartilhada entre falantes e 

ouvintes em uma rede social, uma nova microconstrução é adicionada à rede (ibidem, p. 92). 

 Traugott e Trousdale (2013) defendem, nesse sentido, que a construcionalização só 

acontece quando a inovação é espalhada e convencionalizada como uma microconstrução, ou 

seja, quando há uma nova unidade simbólica convencional (um novo nó type). Antes ou após a 

construcionalização, a microconstrução sofre mudanças construcionais, que afetam apenas um 

de seus subcomponentes (ou a forma ou o significado), não envolvendo criação de um novo nó 

na rede. 

Os autores discorrem, também, sobre a possibilidade de existência da pós-

construcionalização, estágio (e), em que há outras mudanças construcionais, tais como a 

expansão colocacional (host-class14), a redução de forma devido à rotinização, o uso frequente 

de determinado token e a perda ou obsolescência. 

Com base na hierarquia construcional proposta por Traugott e Trousdale (2013), 

ilustrada na Figura 2 com o objeto de estudo desta tese, ocorre uma retroalimentação do sistema 

linguístico: (i) no sentido bottom up, quando o sistema linguístico é afetado ascendentemente, 

ou seja, quando a convencionalização de determinados usos afeta o sistema, ampliando sua 

representação (setas para cima); e (ii) no sentido top down, quando a ampliação do sistema, por 

analogização, promove o surgimento de pareamentos dentro do mesmo esquema maior (setas 

para baixo). Esse comportamento do sistema linguístico poderia ser ilustrado por intermédio de 

cada uma das seis microconstruções pesquisadas, entretanto, por questão didática, detivemo-

nos, na Figura 2, principalmente, na microconstrução aí está: 

 

 

 

                                                           
14 Segundo Hilmmemann (2004), host class é uma expansão contextual em que uma forma 

gramaticalizada ampliará sua série de colocações, ou seja, é um aumento na frequência type. 
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Figura 2: Relações hierárquicas do esquema LocVconect. 

Esquema 

LocVconect 

 

Microconstruções 

aqui está, aí está, lá está, aí vai, lá vai e aí vem 

 

Constructo 

((7) Portanto a atmosfera de falsidade que se respira naquela casa amiga, foi criada pela mulher. - Ora 

aí está! São os nossos maridos que trazem dos hotéis e das festas a que assistem a exigência desses 

molhos complicados, dessas floreiras odoríferas. Do champagne ruinoso e dos cristais variegados das 

mesas ricas. [Século XX, Brasil, ficção]) 
 

Para representar essa relação entre os padrões construcionais, no nível mais alto da 

Figura 2, há o esquema LocVconect, pareamento forma-significado mais abstrato e virtual, 

totalmente esquemático, fixado cognitivamente. Como esse esquema agrega as seis 

microconstruções pesquisadas, ele constitui o nível mais alto, uma vez que “a esquematicidade 

de uma construção linguística está relacionada à extensão que captura padrões mais gerais por 

meio de uma série de construções mais específicas” (TUGGY, 2007, BARðDAL, 2008 APUD 

TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 14, tradução nossa15). Conforme Traugott e Trousdale, 

entendemos que esquemas “são subpartes do sistema linguístico que o linguista seleciona para 

discussão e análise” (2013, p. 14, tradução nossa16). 

Em nível mais abaixo, destacam-se as microconstruções, membros type do esquema 

LocVconect e, por fim, no último nível, há o constructo, entendido como um token empiricamente 

comprovado, isto é, locus da pesquisa funcionalista. Na figura 2, portanto, o constructo exibido 

como exemplo é uma instância de uso da microconstrução aí está, que, por sua vez, representa 

um dos seis types específicos que instanciam o esquema LocVconect.  

O aumento na frequência dos constructos, o que os falantes /escritores produzem e o 

que os ouvintes/leitores processam, resulta na organização cognitiva da experiência linguística, 

que pode ser representada, por exemplo, pelo esquema LocVconect. Por fim, como a 

                                                           
15The schematicity of a linguistic construction is concerned with the extent to which it captures more 

general patterns across a series of more specific constructions. 
16Schemas are the subparts of the linguistic system that the linguist picks out for discussion and analysis. 
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construcionalização, que pode ser atestada no texto escrito, é o produto das mudanças 

construcionais, defendemos que o esquema LocVconect cumpre uma trajetória de 

construcionalização gramatical. 

 

1.6 O CONTEXTO SOB UMA PERSPECTIVA CONSTRUCIONAL 

 

A natureza dinâmica, flexível e volátil de certos contextos torna-os, muitas vezes, 

difíceis de serem descritos e analisados. Na investigação do esquema LocVconect, no entanto, 

defendemos a importância de um levantamento criterioso das propriedades - em parte, estáveis 

- presentes nos contextos que motivam os diferentes usos das combinações analisadas. 

Como o impacto de fatores contextuais é essencial para o papel de aqui está, lá está, lá 

vai, aí vem, aí vai e aí está, identificamos propriedades dos contextos que se relacionam com 

os distintos comportamentos adotados pelas combinações pesquisadas. Levantamos, sobretudo, 

traços que identificam o uso desses padrões como elementos de conexão, destacando como 

essas propriedades atuam e se relacionam na formação dos pareamentos. 

Para a análise mais refinada, levamos em consideração uma perspectiva mais 

construcional de contexto, nos termos de Diewald (2002; 2006), Bergs e Diewald (2009) e Croft 

(2001). Assim, além de optarmos pela Gramática de Construções Radical, nos termos de Croft 

(2001), baseamo-nos na taxonomia contextual proposta por Diewald (2002; 2006), a saber: 

 contexto atípico, o estágio 1 da mudança, em que há requisitos para a 

gramaticalização, uma vez que implicaturas são desenvolvidas em contextos que mostram 

grupos de características contextuais que não tinham sido habituais antes; 

 contexto crítico, o estágio 2, em que há incentivo à gramaticalização, uma vez 

há várias ambiguidades estruturais e semânticas. Tal contexto não altera as propriedades 

estruturais de um elemento, mas é considerado um passo na direção do uso mais novo; 

 contexto isolado, o estágio 3, em que há nova organização e diferenciação dos 

usos, visto que contextos linguísticos específicos favorecem uma leitura para a exclusão 

de outra. 

Diewald (2002; 2006) defende também a existência de um ambiente contextual intitulado 

normal, o estágio 0. Nesta tese, tais contextos são denominamos contexto fonte, uma vez que o 

termo “fonte”, consagrado nos estudos funcionalistas, expressa melhor o estágio em que os 

itens da combinação LocV evidenciam mais plenamente os traços de locativo e de verbo, 

apresentando, portanto, sentido mais lexical e espacial. 
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2. OBJETO DE PESQUISA: O LOCATIVO E O VERBO NA FORMAÇÃO DE 

ESQUEMA DE CONEXÃO 

 

Neste capítulo, defendemos que o significado do esquema LocVconect depende, em 

grande parte, da seleção significativa dos elementos que aí se instanciam, uma vez que o 

preenchimento de cada slot (espaço em branco, disponível cognitivamente) de LocVconect 

instaura diferentes matizes de significado. Assim, apresentamos as propriedades do locativo 

(Loc) e do Verbo (V), levantando os fatores que contribuem para a formação das combinações 

elencadas: aí está, lá está, aqui está, aí vai, aí vem e lá vai. 

Conforme a LFCU, nos termos de Bybee (2010), Traugott e Trousdale (2013) e, como 

no Brasil, praticada em Furtado da Cunha (2012) e Oliveira (2013), aparato teórico-

metodológico adotado nesta tese, motivações pragmático-discursivas e cognitivas afetam a 

codificação sintático-semântica da língua. Assim, para interpretar o pareamento de sentido e 

forma do nosso objeto de pesquisa, levamos em conta as cenas ou frames descritos nos 

contextos analisados que compreendem: 

 

um falante, um ouvinte e a troca de uma mensagem. O frame é qualquer 

conjunto de escolhas linguísticas possíveis para denotar ou representar estas 

cenas: a contraparte linguística das cenas em questão. Por outras palavras, o 

frame abrange os lexemas, as regras e categorias gramaticais que podem ser 

(ou estar) associados com estas cenas (BATORÉO, 2000, p. 305) 

 

Nesse sentido, para interpretar essa configuração sintático-semântica, investigamos, 

nesta tese, a atuação tanto das formas locativas aqui, aí e lá quanto das formas verbais está, 

vem e vai, como instanciações das subpartes Loc e V do esquema LocVconect. Como tais formas 

se mostraram mais recorrentes no preenchimento dos slots do esquema LocVconect, assumimos 

que tal atuação indica que 

 

a dimensão paradigmática de escolha e correspondência de padrão tem 

importância igual, se não maior, que a dimensão linear, sintagmática, e, 

portanto, semelhanças entre construções desempenham papel significativo no 

modelo (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p.5, tradução nossa17). 

 

                                                           
17 The paradigmatic dimension of pattern match and choice is of equal if not greater importance than the 

linear, syntagmatic one, and therefore similarities between constructions play a significant role in the 

model. 
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Objetivamos, portanto, investigar as possibilidades de instanciação de LocVconect em 

cada slot, ou seja, nos espaços esquemáticos representados por Loc (forma locativa) e por V 

(forma verbal), que articulam nuances de sentido distintas para os fragmentos analisados e o 

seu respectivo papel textual. Para tal, analisamos a função do pareamento LocVconect como 

elemento de conexão, em 2.1, e as distintas instanciações dos slots de forma verbal, está, vai e 

vem, em 2.2, e dos slots de forma locativa, aqui, aí e lá, em 2.3. 

 

2.1 ELEMENTOS DE CONEXÃO  

 

Os elementos de conexão considerados neste trabalho, embora se apresentem como 

conexão não prototípica, mais marginal, articulam segmentos textuais de qualquer extensão, ou 

seja, podem relacionar orações, períodos ou até mesmo parágrafos. Tal consideração vai ao 

encontro de Koch (2012, p. 68), uma vez que a autora considera que conjunções, advérbios 

sentenciais (também chamados advérbios de texto) e outras palavras ou expressões de ligação 

estabelecem, entre orações, enunciados ou partes do texto, diversos tipos de relações semânticas 

e/ou pragmáticas. A autora destaca que: 

 

o encadeamento de segmentos textuais, de qualquer extensão (períodos, 

parágrafos, subtópicos, sequências textuais ou partes inteiras do texto), é 

estabelecido, em grande número de casos, por meio de recursos linguísticos 

que se denominam articuladores textuais ou operadores de discurso (KOCH, 

2012, p. 68). 
 

Outro estudo relevante para esta pesquisa é o tratamento dado por Vilela e Koch (2001) 

ao exame da palavra, da frase e do texto/discurso. Os autores destacam, ainda na primeira parte 

da obra, denominada gramática da palavra, a existência de várias combinações de elementos 

que se alimentam, por exemplo, de advérbios e de verbos, formando expressões que funcionam 

como um bloco. Segundo os autores, esses elementos são necessários, na comunicação, para a 

indicação do sentido da conexão: 

 

São expressões do gênero de além disso, então, mais ainda, acrescente-se, 

repara, ou seja, finalmente, não é?, etc. que balizam o discurso, orientam na 

interpretação, salientando, retomando, explicando determinados conteúdos ou 

apelando para a atenção do interlocutor para que o contato não se perca. Estes 

elementos têm características sintáticas próprias, formam autênticos 

subsistemas dentro das expressões adverbiais. (VILELA E KOCH, 2001, p. 

272). 
 

Essa proposta, também de natureza funcionalista, reforça o entendimento de que as 

formas locativas e as formas verbais pesquisadas no presente trabalho, em determinados 
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contextos, têm suas características funcionais modificadas e passam a desempenhar função 

conectora, que pode ser representada por uma das instanciações do esquema LocVconect: aí está, 

lá vai, aí vem, aqui está, aí vai e lá está. Destacamos ainda, com base em Vilela e Koch (2001, 

p. 275), três agrupamentos de conectores discursivos, dos seis situados no plano diretamente 

nocional, que se apresentam: 

- com pendor argumentativo (mas, repara, por exemplo, além disso, portanto, de fato, 

etc.), 

- com valor aditivo (mais, mais ainda, e também, ainda por cima, além disso, etc.), 

- como atuando na organização da informação textual (então, e depois, depois então, 

etc.). 

Apesar de Vilela e Koch (2001) apresentarem uma classificação considerada discreta, a 

proposta representa um grande avanço nos estudos dos conectores, principalmente em se 

tratando de uma gramática que leva esses conhecimentos de língua para a tradição escolar e 

para a sociedade. 

Defendemos que a combinação LocV serve a estratégias distintas a depender, por 

exemplo, do frame perspectivado no fragmento em que se insere cada combinação de LocV. 

Assim, aí está, lá vai, aí vem, aqui está, aí vai e lá está se distribuem em um continuum, do 

contexto fonte ao contexto isolado, o que demonstra que nem sempre as fronteiras entre esses 

usos são notadamente delimitadas.  

Apoiamo-nos ainda em pressupostos sociofuncionalistas, para os quais o esquema 

LocVconect atua como uma interligação anafórica/catafórica entre enunciados. Para tal, levamos 

em consideração a sequenciação retroativo-propulsora, proposta por Tavares (2012, p. 39), que 

“realiza um movimento duplo: anafórico e catafórico, pois, ao mesmo tempo que se volta para 

o enunciado passado como uma fonte de informações para o discurso subsequente, direciona a 

atenção a um enunciado que está por vir”.  

Com base em tal postulado, a partir de efeitos contextuais, Tavares (2010, p.204) 

delimita cinco matizes de significado para a sequenciação retroativo-propulsora, destacados a 

seguir: 

 sequenciação textual: progressão de enunciados através do tempo discursivo; 

 sequenciação temporal: além da ordenação discursiva, evidencia uma ordenação 

temporal cronológica; 

 introdução de efeito: introduz informações que representam conclusão ou 

consequência em relação ao enunciado anterior; 

 retomada: recupera informações anteriores, fornecendo pistas para o interlocutor 

acerca da volta da sequência discursiva que vinha sendo desenvolvida e que fora 

interrompida por uma digressão; 
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 finalização: destaca a informação que introduz como representando o final do 

tópico ou do subtópico em andamento até então. 

 

Na presente tese, portanto, defendemos que essa relação coesiva entre enunciados, 

intitulada sequenciação retroativo-propulsora textual, nos termos de Tavares (2009), pode ser 

estabelecida pela construção conectora LocVconect, entre enunciados precedentes e posteriores à 

construção, por meio de: 

 
movimentos simultâneos de retroagir – conduzindo a atenção do interlocutor 

para trás no discurso – e de propulsionar – conduzindo a atenção do 

interlocutor para a frente, para a continuidade do discurso (TAVARES, 2010, 

p. 196). 

 

Tavares (2012, p. 39) defende que essa relação de continuidade e consonância entre o 

que vem antes e o que vem depois no discurso é marcada linguisticamente por conectores como 

e, aí, daí e então. Como tal proposta da sequenciação retroativo-propulsora vem ao encontro 

das hipóteses desta pesquisa, acreditamos ser essa classificação/nomenclatura adequada para a 

análise mais refinada dos fragmentos do nosso corpus. 

 

2.2 VERBOS ESTAR, IR E VIR 

 

Postulamos que há motivação para o recrutamento do verbo estativo estar e dos verbos 

de deslocamento ir ou vir para a formação de cada microconstrução, uma vez que a seleção de 

um desses elementos afeta os padrões de forma e sentido de LocVconect. Cada um desses três 

elementos verbais é recrutado, verificando-se adicionalmente persistência de traços de seu 

sentido fonte (HOPPER, 1991). 

Nos contextos analisados nesta tese, identificamos que a atuação dos verbos estar, ir 

e vir depende do frame em que estão inseridos. Nesse sentido, é interessante, voltarmo-nos para 

a persistência de traços desses elementos verbais aliados ao frame perspectivado.  

Assim, os verbos estudados instauram, em frames espaciais, localização (estar) e 

direção/movimento (ir e vir) espaciais de algo físico, ao se juntarem a formas locativas 

prototípicas, uma vez que, nesses contextos, os verbos de base espacial selecionam sujeitos com 

referentes concretos e requerem, muitas vezes, complemento de natureza espacial, como ilustra 

a forma está, na ocorrência (8): 

 
(8) E queres saber duma coisa? Aí está um padre hospedado.. - Está, filhos, está para os unir em tão 

santa intenção, disse da porta uma voz simpática. 

Século XX, Brasil, Ficção 
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Na ocorrência (8), a presença do sujeito com referente concreto um padre e a referência 

físico-concreta da forma aí, complemento de natureza espacial, concorrem para que a forma 

está instaure, nesse frame, localização espacial. É interessante observar ainda o fato de que, de 

maneira distinta do verbo estar, os verbos ir e vir podem selecionar, em seus usos mais 

elementares, sujeitos com referentes concretos, agentivos e volitivos, que determinam o 

deslocamento desse sujeito: 

 
(9) (...) toda a gente diz " cuidado que aí vem o homem outra vez e vai varrer tudo ". Isso é um disparate 

completo. 

Século XX, Portugal, Oral 

 
(10) (...) passa, primeiro, um asno manso acostumado à correnteza e desarreado. Lá vai ele, lento, 

trêmulo, até alcançar o desvau. 

Século XX, Brasil, Ficção 

 

Nos fragmentos (9) e (10), os sujeitos o homem, em (9), e ele, em (10), dos verbos vir 

e ir, respectivamente, além de terem referentes concretos, são também agentivos e volitivos e 

se apresentam em um frame mais espacial. Assim, nesse tipo de frame, os verbos vir e ir, em 

seu sentido pleno, apresentam trajetória de deslocamento entre dois pontos, pressupondo um 

ponto de partida e um ponto de chegada.  

Por outro lado, em frames menos espaciais, ocorre desbotamento semântico dessa 

acepção; trata-se de contextos em que há presença de sujeitos sintáticos com traços [–humano] 

e [– volitivo]. O deslocamento favorecido pelas formas vir e ir, portanto, deixa de ser de algo 

físico de um lugar concreto a outro e passa a ser de deslocamento de trechos e informações de 

um ponto a outro no texto, como indicado em (11) e (12): 

 
(11) a gente fica pensando por que aquela pessoa - é - é tão diferente da gente - é - em gênio - em 

personalidade - em temperamento - aí vem o problema da reencarnaçao que tanto ensina a filosofia - 

exato - espírita - né?  

Século XX, Brasil, Oral 

 
 
(12) Porque não faz? - Fiz já. - Pode recitar? - Pois não. - Diga lá. - Lá vai: Ai, Filomena Se eu fosse 

como tu, Punha uma máscara Na cara do Dudu. - Está bem. Despedimo-nos, agradecendo muito.  

Século XX, Brasil, Ficção 

 

Nos contextos (11) e (12), as formas verbais vem, em (11), e vai, em (12), unidas às 

formas locativas aí e lá, respectivamente, em vez de apresentarem deslocamento espacial, 

passam a desempenhar deslocamento textual, com traços de sentido, respectivamente, mais 

anafórico e catafórico, respectivamente. Formas verbais podem expressar ainda, a depender do 
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frame, localização espacial, temporal ou abstrata, em uma trajetória de abstratização do menos 

para o mais gramatical, como exemplificado em Batoréo (2000, p. 313): 

 

A localização temporal costuma ser tratada como menos concreta do que a 

espacial, mas, por sua vez, mais concreta do que a localização abstracta. 

Comparem-se, para o caso, os seguintes exemplos e o seu crescente grau de 

abstracção: ‘estar em Lisboa’ (localização espacial), ‘ocorrer na sexta-feira 

que vem’ (localização temporal) e ‘estar em desespero’ ou ‘estar em maus 

lençóis’ (localização abstracta). 

 

Para desempenhar funções mais textuais em frames não espaciais, as formas verbais e 

locativas modificam seu conteúdo, compondo uma unidade com função conectiva. A 

localização e o/a movimento/direção, que são inicialmente espaciais, tornam-se textuais, como 

observamos nos fragmentos (13) e (14): 

 

(13) - Iluminem o caminho, iluminem o caminho, aí vem uma senhora. Amolentou-se nos 

passos, atravessou o espaço com respeitos de igreja  

Século XX, Brasil, Ficção 

 
(14) - aí: eu tô um pouco afastada mas - acho interessantíssimo - entendeu? - ahn - porque inclusive é 

uma forma de você conhecer as pessoas de seu bairro - né? - o que é que as pessoas fazem o que é que 

as pessoas éh:: - de onde são as pessoas e quais os interesses das pessoas é uma forma - boa de você se 

relacionar socialmente - uhm-hum - é através do do de uma comunidade na igreja no seu bairro - não eu 

acho / a minha forma de me relacionar socialmente com o pessoal - aí vem de novo meu trabalho né? é 

através da por exemplo a aspan né? Associação Pernambucana de Defesa à Natureza - então é lá que 

você encontra as pessoas que estão preocupadas né? - com a questão ambiental que eu acho que também 

é uma forma de você - éh:: - o seu lado de vista é esse aí né? de: - éh - éh - colocar sempre a questão do 

trabalho eu não quando eu saio do trabalho eu quero - distancia - do trabalho - uhm - eu  
Século XX, Brasil, Oral 

 

No fragmento (13), que ilustra movimento no espaço, atravessou o espaço, há uma 

senhora, um sujeito com referente concreto, agentivo e volitivo, que se desloca, como indica o 

verbo vem, em um espaço físico-concreto, o caminho, representado pelo locativo aí. Por sua 

vez, o fragmento (14), ilustra, por meio da combinação aí vem, movimento no texto de um 

sintagma nominal com referente abstrato, meu trabalho. Ocorre, nos termos de Batoréo (2000), 

uma metaforização: de um espaço físico (movimento no caminho) para outro espaço 

metaforizado (movimento no espaço textual).  

Cada uma das formas verbais estar, ir e vir são empregadas nas cenas representadas 

nos fragmentos textuais de uma maneira particular. Em nossa pesquisa, interessam-nos esses 

três verbos por serem, em contextos específicos, os instanciadores do slot forma verbal (V) do 

esquema LocVconect, formando, na terceira pessoa do singular, junto a formas locativas, as 

microconstruções aqui está, aí está, lá está, aí vem, lá vai e aí vai.  
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Importante ressaltar que, dos seis types aludidos, a forma está apresenta-se em três 

pareamentos: aqui está, aí está e lá está, sendo o V mais recorrente. Defendemos que o uso 

frequente da forma verbal está como instanciação do slot V do esquema LocVconect, deve-se à 

persistência do traço semântico de localização de seu uso mais original, como verbo pleno de 

localização espacial. Tal traço de localização, porém, em vez de espacial, passa a ser textual, 

uma vez que está, junto a formas locativas, passa a localizar partes de texto, que se apresentam 

antes e após as microconstruções aqui está, lá está e aí está. Além dessa motivação para a 

seleção de está, o uso na forma fixa da terceira pessoa do singular reforça o fato de ser tal flexão 

mais neutra e mais suscetível às mudanças linguísticas. 

Segundo Koch e Vilela (2001, p. 274), “as formas verbais usadas como conectores 

textuais perdem a ligação com o seu paradigma normal, para fazerem parte de outro paradigma, 

o dos conectores, marcas da continuação do discurso”. Tal afirmação vai ao encontro das nossas 

análises, uma vez que as formas verbais ir, vir e estar, junto a formas locativas, em contextos 

específicos, passam a fazer parte do paradigma dos conectores textuais. 

Como na língua [co]existem variação e gradiência (BYBEE, 2010, p. 6), muitas vezes, 

não é possível, nos fragmentos analisados, alinhar os verbos a uma classificação específica, ou 

seja, a atuação dos elementos verbais está condicionada ao contexto efetivo de uso desses 

verbos. Nossa concepção dos usos verbais, desse modo, não é categórica e discreta, mas, sim, 

entendida em um continuum, ou seja, o que define o uso de cada forma verbal é o contexto em 

que tal forma está inserida. 

Assim como a forma verbal, o locativo também contribui para as instanciações do 

esquema LocVconect. Nesse sentido, apresentamos, na seção seguinte, estudos que dizem 

respeito a essa categoria e que vão ao encontro dos encaminhamentos propostos nesta tese. 

 

2.3 LOCATIVO: AQUI, AÍ E LÁ 

 

Nesta seção, nos atemos às formas locativas aqui, aí e lá, que são subpartes do nosso 

objeto de estudo. Com base no princípio da persistência de Hopper (1991), que prevê a 

manutenção de alguns traços semânticos da forma fonte na forma gramaticalizada, defendemos 

que traços dos significados originais das formas locativas se relacionam ao uso de LocVconect 

como um pareamento de função conectora. Tais significados mais elementares, assim, deixam 

resquícios de alguns traços adverbiais relevantes para o sentido mais novo, como, por exemplo, 

o de demarcar um ponto convencional no espaço, seja este concreto ou virtual.  
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Ressaltamos também que, nesta tese, o locativo aí é a forma mais recorrente no 

preenchimento do slot Loc do esquema LocVconect. A forma locativa aí apresenta-se em três dos 

seis types: aí está, aí vai e aí vem. Defendemos que o uso frequente dessa forma locativa como 

instanciação do slot Loc do esquema LocVconect sugere a persistência do traço semântico mais 

impreciso de aí, o que se relaciona com maior propensão à mudança linguística. 

Tal consideração vai ao encontro do estudo de Lima (2009, p. 332), que trata do uso de 

dêiticos espaciais, como aí, como instrumentos de focalização, isto é, “expressões linguísticas 

que organizam hierarquicamente os objetos e os fatos do mundo (físicos e os não físicos) na 

cena comunicativa considerada”. Lima defende que a relação entre dêixis e contexto é muito 

mais refinada do que, inicialmente, possa parecer e, em contraposição ao dêitico espacial aqui, 

que possui escopo mais local, o dêitico, com escopo mais difuso, aí: 

 

cria um espaço de expectativa que orienta a atenção para um evento posterior 

ao momento da enunciação. Trata-se de uma espécie de “reserva atencional”, 

o que vem provar a capacidade que têm os falantes de se engajarem em 

diferentes processos de manipulação da atenção (2009, p.336) 

 

Tal traço de orientação para evento futuro do uso de aí como dêitico espacial persiste, 

nos termos de Hopper (1991), nas combinações aí está, aí vem e aí vai e pode concorrer para a 

maior instanciação do slot Loc do esquema LocVconect de sequenciação retroativo-propulsora 

textual. Com base em tal consideração, entendemos que “relações de proximidade e distância 

estabelecidas no espaço das experiências físicas mantêm-se no espaço das experiências 

discursivas” (LIMA, 2009, p.350). 

Sabemos que há diversas obras tratando dos elementos locativos, mas, para a presente 

pesquisa, entendemos ser mais interessante, em termos de espaço e concisão, nosso olhar recair 

sobre o estudo desses elementos locativos na perspectiva de Neves (2000), Tavares (2012; 

2009), Oliveira e Barcellos (2012) e Batoréo (2000), uma vez que esses autores, mais ligados a 

estudos funcionalistas e cognitivistas, se aproximam da abordagem teórica aqui adotada. 

Neves (2000, p.256) entende os elementos aqui, aí e lá como advérbios circunstanciais 

que podem indicar tempo ou lugar, ressaltando a constituição de um complexo modo-temporal 

que fixa o ponto de referência do evento de fala. Nesse sentido, aqui indica lugar próximo ao 

falante, aí, lugar próximo ao ouvinte, e lá, lugar distante do falante e do ouvinte. 

No viés da autora, essas formas locativas são ainda entendidas como advérbios fóricos, 

uma vez que remetem a elementos dentro ou fora do texto. Assim, uma indicação circunstancial 

substancial deve ser recuperada na situação e no texto, referências intituladas, respectivamente, 

exofórica e endofórica (esta se subdividindo em anáfora e catáfora). A autora ainda destaca que 
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os advérbios fóricos têm natureza pronominal e, muitas vezes, são chamados de advérbios 

pronominais ou pronomes adverbiais. 

Como mencionamos na seção 2.1, o estudo de Tavares (2012), a respeito do duplo papel 

anafórico e catafórico desempenhado pelas formas locativas, intitulado sequenciação 

retroativo-propulsora, fornece mais um subsídio para a investigação desta tese. Segundo a 

autora, em contextos específicos, tais formas podem voltar-se para o enunciado anterior como 

fonte de informações (anáfora) e, ao mesmo tempo, para o discurso subsequente (catáfora), 

direcionando a atenção a um enunciado que está por vir. 

Por sua vez, Batoréo (2000, p. 244) afirma que “a localização dos objetos pode ser feita 

de um ponto de vista egocêntrico, isto é, relativamente à posição do observador, ou exocêntrico, 

em relação a um objecto externo fixo”. Nesse sentido, as formas motivam leituras dêiticas em 

expressões linguísticas cuja interpretação é centrada no falante (egocentricidade) e dependente 

do contexto: aqui, local da enunciação da fala; e agora, momento do evento de fala. A partir 

desse uso dêitico, mais básico, teríamos as leituras fóricas. 

Com base em tal proposição, ressaltamos a relevância da referenciação como aspecto 

precípuo para a compreensão dos fragmentos textuais levantados e analisados. Conforme 

Batoréo (2000, p. 315): 

 

A referência linguística, para poder ser referência a um mundo tem de ser auto-

referência do acto de enunciação a si próprio. Esta referência reflexiva (a sui-

referencialidade da linguagem materializada na existência de signos deícticos) 

é uma operação básica no processo de construção do referente. (...) O estudo 

da dêixis constitui uma via de acesso à compreensão das operações 

enunciativas que viabilizam a construção do referente da linguagem. 

 

Tomando como base o parâmetro da granulidade, nos termos da abordagem cognitiva 

de Batoréo (2000, p. 439), é possível distribuir os locativos espaciais em dois subsistemas: 

granulidade fina ou estreita, como aqui, e granulidade vasta ou extensa, como lá. Esse 

parâmetro é tomado da Inteligência Artificial e se refere às diferenças nas regiões de vizinhança 

dos dois conjuntos. Nesse sentido, os locativos contemplados nesta tese podem ser distribuídos 

da seguinte maneira: aqui e aí em granulidade fina ou estreita; e lá em granulidade vasta. 

Nesta tese, a granulidade concorre para os sentidos instanciados dos pareamentos de 

função conectiva. Assim, o preenchimento do slot Loc do esquema LocVconect pela forma 

locativa aqui, de granulidade fina ou estreita, indica grau de envolvimento maior do locutor 

com o que é dito e, de maneira inversa, o preenchimento pela forma locativa lá indica grau de 

envolvimento menor com o que é dito, como em: 
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(15) Houve um longo silencio na sala malva, onde há conversas tão alegres, à hora suave do chá. O 

barão limpou o monóculo: - Ora, aqui está porque eu estou triste! - Coisas da sua fantasia macabra, fez 

a severa viscondessa de Santa Maria. 

Século XX, Brasil, Ficção 

 
(16) Justamente, ele deixou, parece, a caneta. Pôs a caneta a fazer música e letra para as suas músicas, 

não é? A. M. Lá está, foi uma maneira de se expressar, outras pessoas tiveram outras formas de se 

expressarem. 

Século XX, Portugal, Oral 

 

Nos fragmentos (15) e (16), os contextos destacam instanciações de LocVconect. Apesar 

de os dois tokens contribuírem para a conexão textual, os usos se diferenciam pelo tipo de 

locativo instanciado no esquema LocVconect. Em (15), o uso de aqui junto à maior subjetividade 

de estar triste concorre para um envolvimento maior do locutor com o que é dito e, ao inverso, 

em (16), o uso de lá junto a algo mais geral indicado por outras pessoas tiveram outras formas 

de se expressarem concorre para um envolvimento menor. 

Além desse parâmetro, outro fator de análise importante são os eixos dos participantes 

da interação que evidenciam a díade aqui e lá. Desse modo, aqui situa e localiza algo ou alguém 

em um espaço próximo ao emissor, mais pontual, conhecido e específico; e lá situa e localiza 

algo ou alguém em um espaço genérico, pouco conhecido ou mesmo desconhecido, como 

podemos observar em (17) e (18): 

 

(17) Em menos de meio minuto estava de volta, com um cartão entre os dedos. - Aqui está, inspetor. O 

nome dela é Alba Antunes. 

Século XX, Brasil, Ficção 

 
(18) E, tirando do binóculo, acertou a lente para o mais adiante. - Estamos chegando moleque, lá está o 

charque dos Cafuzos, olha com teus olhos, mestiço esperto, pela direita desce o córrego do Paço Raso e 

da esquerda resvala o rio Taipó.  

Século XX, Brasil, Ficção 

 

Sendo assim, o locativo aqui situa o cartão próximo ao espaço do falante, entre os dedos, 

a fim de que este seja entregue ao inspetor, em (17), e o locativo lá, junto aos termos binóculo 

e mais adiante, situa Charque dos Cafuzos em um lugar mais distante desse espaço, em (18). 

Esses locativos são de base espacial e integram frames espaciais em que há apontamento para 

espaços externos relacionados aos contextos pragmáticos apresentados. 

As formas locativas também cumprem funções anafóricas, concorrendo para a coesão 

textual em frames não espaciais. Nesses contextos, há referência físico-virtual, abstrato-

temporal ou abstrato-textual (OLIVEIRA e BARCELLOS, 2012) por meio de anáforas, de 
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catáforas ou dos dois ao mesmo tempo. Tais referências são detalhadas a seguir no capítulo de 

metodologia. 

Esta subseção ratifica, portanto, o tipo de locativo como motivação para a mudança, 

uma vez que a seleção de determinada forma locativa concorre para o sentido da construção em 

que aqui, aí ou lá estão inseridos. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo traz os encaminhamentos metodológicos utilizados para a realização do 

estudo das instanciações do esquema LocVconect. Para tanto, apresentam-se informações 

atinentes à caracterização do corpus, em 3.1, aos procedimentos de análise do objeto de 

pesquisa, em 3.2, à especificação do número de ocorrências de cada combinação, em 3.3, e aos 

fatores de análise relevantes para cada contexto, em 3.4. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Como investigamos instanciações do esquema LocVconect em situações reais de uso, 

levantamos as ocorrências apresentadas nesta tese por meio da ferramenta de pesquisa do banco 

de dados do site Corpus do Português18, doravante (CP). O CP foi selecionado por conta de sua 

representatividade, ou seja, por sua extensão, com mais de 45 milhões de palavras: 20 milhões 

de palavras do século XX, 10 milhões do século XIX e 15 milhões de palavras dos séculos XIII 

a XVIII.  

Por mais que qualquer corpus ofereça um recorte parcial da língua, a agilidade na 

investigação da frequência e da distribuição do nosso objeto de pesquisa, em textos escritos 

entre os séculos XIII e XX, concorreu para a escolha desse corpus como nosso banco de dados 

tanto em relação ao apontamento do registro de cada fragmento textual, oral, ficção, jornalístico 

e acadêmico, quanto, no século XX, à variante, português brasileiro e português europeu. 

Observamos que, embora o CP indique registro oral para alguns fragmentos textuais no 

século XX, tais ocorrências são consideradas, nesta tese, textos escritos ainda que representem 

“textos mais oralizados”. Conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 41-42): 

 

existe uma grande quantidade de textos escritos que representam dados de fala 

ou são próximos a tais dados.(...).Não se deve esquecer que a escrita é 

interacional, concebida não só para expressar, mas para persuadir, divertir ou, 

de outra forma, envolver o leitor (Tradução nossa19). 

 

A tese orienta-se por um viés pancrônico, que alinha as perspectivas sincrônica e 

diacrônica. Pesquisamos, inicialmente, diferentes combinações formadas pela ordenação 

locativo verbo na sincronia mais recente do corpus, o século XX, levantando, descrevendo e 

                                                           
18 Esse corpus é acessado através do link www.corpusdoportugues.org 
19 There is a wealth of written data that represents or is close to spoken data (...) should not forget that 

it is interactional, designed not only to state, but to persuade, amuse, or otherwise engage the reader. 

http://www.corpusdoportugues.org/
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analisando diferentes padrões funcionais de LocV. A seguir, em todas as sincronias do corpus, 

levantamos, descrevemos e analisamos, de maneira contrastiva, a combinação aí está, a mais 

produtiva como elemento de conexão no século XX, a fim de atestar o membro exemplar do 

esquema LocVconect. 

Na análise sincrônica, identificamos, abaixo de cada fragmento de texto, o século, a 

variante e o registro específicos da ocorrência extraída. Cumpre observar que a utilização de 

fontes brasileiras e portuguesas, indistintamente, nas sincronias do século XIII ao XIX, se deve 

à grande dificuldade de se distinguir, no CP, as variantes americana e europeia do português. 

Registramos que não foi possível fazer um equilíbrio na composição das combinações, por tipo 

de registro e por tipo de fonte, por conta de o número de ocorrências por combinação ser 

bastante heterogêneo nos contextos isolados.  

A frequência necessária para o estudo das combinações é, nos termos de Clark e 

Trousdale (2009 apud TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 5), gradual e relativa, ou seja, a 

frequência não é categórica ou absoluta. Com base em tais autores, defendemos que “frequência 

suficiente se relaciona com reprodução e convencionalização no registro textual” (TRAUGOTT 

e TROUSDALE, 2013, p. 5), indicada pelo uso efetivo das microconstruções do esquema 

LocVconect nos fragmentos de texto do banco de dados. Assumimos, nesse sentido, 

prioritariamente um tratamento qualitativo dos dados, sem desconsiderar, porém, a necessidade 

de se olhar também para o aspecto quantitativo. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Nesta subseção, apresentamos o percurso dos procedimentos realizados durante a 

pesquisa do esquema LocVconect. No primeiro momento, em uma análise sincrônica, do século 

XX, detivemo-nos no levantamento, na descrição e na análise de 13 combinações formadas pela 

ordenação locativo verbo, totalizando 950 ocorrências de LocV no século XX, conforme 

ilustrado na Tabela 1. A partir de tal análise, verificamos que as combinações aí está, lá está, 

aí vai, aqui está, aí vem e lá vai, que totalizavam 784 ocorrências, apresentavam, em contextos 

específicos, função conectora e, por isso, foram selecionadas para a análise mais cuidadosa, em 

que as classificamos por tipo de contexto.  

A seguir, analisamos, diacronicamente, 366 ocorrências da combinação aí está, por ser 

o type mais produtivo do esquema LocVconect no século XX, apresentando, na perspectiva 

sincrônica, portanto, maior número de tokens no contexto isolado. Desse modo, somamos ao 

número inicial de 950 ocorrências, formadas pela ordenação locativo verbo, no século XX, mais 



47 

 

366 ocorrências de aí está, encontradas do século XV ao século XIX. Analisamos, por fim, 

nesta tese, 1316 ocorrências formadas pela ordenação locativo verbo, sendo que, desse número 

inicial geral, 1014 ocorrências (662 no século XX mais 352 do século XV ao XIX) foram 

distribuídas em uma análise por tipo de contexto, como detalhado na subseção 3.3 adiante. 

Como mencionado, levantamos, inicialmente, 950 ocorrências compostas por forma 

locativa e forma verbal na sincronia mais recente do corpus, o século XX, buscando usos que 

comprovassem a produtividade do esquema LocVconect. Para tal comprovação, levantamos, 

inicialmente, ocorrências mais recorrentes iniciadas pelas formas locativas aqui, ali, aí e lá e 

seguidas das formas verbais estar, ir, vir, ter e saber, na terceira pessoa do singular, flexão mais 

neutra e mais suscetível às mudanças linguísticas, conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1: Distribuição de 950 ocorrências constituídas por forma locativa e forma verbal no século XX. 

Aí 

Está 

Aí 

Vai 

Aí  

Vem 

Aí  

Tem 

Ali 

Tem 

Aqui 

está 

Aqui 

Vai 

Aqui  

Vem 

Lá  

Sabe 

Lá  

Sei 

Lá 

está 

Lá 

vai 

Lá 

vem 

166 65 57 44 11 125 18 4 11 3 166 205 75 

 

Na Tabela 1, destacamos, a partir dessas combinações de locativo e verbo, as 

ocorrências do século XX, levantadas no CP. A seguir, descartamos as ocorrências em que a 

forma verbal foi empregada tanto como verbo auxiliar de locução verbal, motivando um 

encadeamento entre duas formas verbais, quanto como verbo de ligação, propiciando um 

encadeamento entre uma forma verbal e um adjetivo, como, respectivamente, em (19) e (20): 

 
(19) A Marieta do Riachinho anda freqüentando a tenda espírita, que fica dos lados do Tabuleiro. Aí 

está explicada a sua campanha contra a falta de pudor dos namorados. 

Século XX, Brasil, ficção 

 
(20) Cá por mim.. Mesa onde come um, comem dois. Mas tudo aqui está mau. Tu bem o sabes. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

Desconsideramos ainda ocorrências, bastante interessantes para a pesquisa da mudança 

linguística, em que as combinações, embora funcionassem como um pareamento, não eram 

produtivas como elementos de conexão. Tais pareamentos compostos por formas verbais de 

sentido cognitivo, como saber, e existencial/possessivo, como ter, junto a elementos locativos, 

exibem comportamento mais pragmático, como podemos observar nos exemplos de lá sabe, lá 

sei e aí tem a seguir: 
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(21) Eu sabia dançar! Eu não havia festas nenhumas que não fosse. Eu não havia bailes nenhuns que 

não fosse. Bem, eu, também era livre. Olhe que eu cheguei a ir.. Eu lá sei onde é que cheguei a ir aos 

bailes, homem! Eu era perdido! A sério. Eu era perdido por os bailes. Palavra de honra! (..) Tempos, 

tempos que já passaram! Século  

Século XX, Portugal, oral 

(22) De quando em quando pára, com os olhos fixos, e diz uma frase fora de propósito, a cismar com 

obstinação noutra coisa: - Casa de mulheres, casa de ladras. Ou monologa parada a um canto: - O Senhor 

lá sabe por que a gente anda neste mundo e para que se criam estas coisas.. Estas coisas..E abre os olhos 

espantados. - Tudo está escrito no livro do futuro.. Sempre ele há gente muito boa neste mundo! É o que 

vale à pobreza.  

Século XX, Portugal, ficção 

 

 Em (21) e (22), as combinações lá sei e lá sabe instauram, em uma análise preliminar, 

sentido expressivo de negação sobre determinados conhecimentos. Assim, tal sentido refere-se 

ao desconhecimento, em (21), dos lugares nos quais o locutor esteve e, em (22), do porquê de 

se andar no mundo e de certas coisas serem criadas. Por outro lado, o uso de aí anteposto à 

forma verbal ter, formando o pareamento aí tem, também instaura comportamento mais 

pragmático, mas com nuance de sentido diversa, como podemos ver em (23): 

 
(23) - Homem! Mandou chamar o velho e pô-Io ao facto. O Lourenço, o caixeiro, ouviu-lhes a conversa, 

que foi no escritório da mercearia. E ontem à noite, estavam lá o Torreira, o Albano barbeiro, o Guedes 

e outros a falar do crime, vai o rapaz e abriu-se. Aí tem vossemecê. - Por isso nos correram do pátio! 

Era a consciência a morder-lhes. - Nem mais. E o Lourenço que trate de arranjar emprego. - Sim, que 

trate de o arranjar. 

Século XX, Portugal, Ficção 

Com base em uma análise ainda superficial e que não tem abrigo nesta tese, a 

combinação aí tem, em contextos específicos, instaurou, na sua função mais abstrata e 

encadeada, sentido de desconfiança. Em (23), por exemplo, o fato de três homens estarem 

falando à noite sobre um crime e terem expulsado, corrido do pátio, o locutor e o(s) 

interlocutor(es) concorre para a desconfiança articulada pelo uso de aí tem. Tal uso mais 

pragmático leva em consideração implícitos que fogem à proposta de pesquisa desta tese. 

Conforme tal entendimento, as combinações lá sei, lá sabe e aí tem assumem papel mais 

pragmático-discursivo, merecendo estudo diferenciado em outro momento. Na presente tese, 

conforme mencionamos, o objeto de pesquisa reveste-se de configuração distinta: ordenação 

fixa de forma locativa e forma verbal articulando função conectora. 

Descartamos da investigação ainda as ocorrências com ali tem por não encontrarmos o 

uso da forma locativa e da forma verbal como um pareamento no corpus. Tal ausência pode ser 
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analisada em razão de sua formação apresentar o locativo ali. Conforme Oliveira (2011, p. 100), 

ali é o locativo mais intimamente ligado ao apontamento no espaço físico concreto, o que 

poderia concorrer para a manutenção do sentido original de espaço e de função adverbial. 

Após esse procedimento, descartamos ainda aqui vem, lá vem e aqui vai por não 

identificarmos o uso dessas combinações como elementos de conexão no corpus pesquisado. 

Reconhecemos, entretanto, que, por conta da frequência dessas combinações, elas podem ter 

concorrido para a formação da construção de função conectora LocVconect em sincronias 

anteriores. Cumpre ressaltar que tais usos são bastante interessantes e merecedores de um olhar 

atento na detecção de sua especificidade em outro momento. 

Apresentamos, desse modo, na Tabela 2, dados descartados por serem formados por 

verbos auxiliares de locuções verbais, por não formarem pareamentos ou por formarem 

pareamentos com usos mais pragmáticos. Em sombreado, na mesma Tabela, apontamos as 

combinações selecionadas para a análise mais refinada por tipo de contexto, que representam, 

de fato, em contextos isolados, instanciações do esquema LocVconect.  

 

Tabela 2: Distribuição de 950 ocorrências de LocV no século XX, com seleção em sombreado. 

Aí 

Está 

Aí 

Vai 

Aí  

Vem 

Aí  

Tem 

Ali 

Tem 

Aqui 

está 

Aqui 

Vai 

Aqui  

Vem 

Lá  

Sabe 

Lá  

Sei 

Lá 

está 

Lá 

vai 

Lá 

vem 

166 65 57 44 11 125 18 4 11 3 166 205 75 

 

Após a seleção mais geral, detivemo-nos, portanto, com maior atenção, nas 

combinações aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai, em sombreado, na Tabela 2, por 

conta do levantamento desses dados, em contextos específicos, na função conectora. Exibimos, 

ainda, o número de ocorrências das outras combinações que, apesar de terem sido analisadas na 

sincronia mais recente do corpus, foram descartadas da análise por tipo de contexto. 

A seguir, as seis combinações selecionadas foram distribuídas por tipo de contexto: 

fonte, atípico, crítico e isolado. Constatamos, a partir do resultado da análise, que a combinação 

aí está apresenta, em detrimento de outras, maior frequência no contexto isolado. Tal 

constatação de frequência foi feita por meio de um critério de proporcionalidade, isto é, 

comparamos o número total de cada combinação, em todos os seus contextos de uso, no século 

XX, ao seu número de ocorrências no contexto isolado. Selecionamos, a partir disso, a 

combinação aí está, conforme Tabela 3, para o estudo diacrônico, por ser o type mais 

representativo, proporcionalmente, do esquema LocVconect no corpus pesquisado. 
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Tabela 3: Distribuição da combinação aí está em todas as sincronias do corpus. 

SÉCULO  XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX  XX TOTAL 

 

aí está 0 0 1 4 4 3 354 166 532 

  

Nesse sentido, após análise sincrônica de aí está, lá vai, aí vem, aqui está, aí vai e lá 

está, iniciamos a pesquisa, nas sincronias do século XIII ao XIX, da combinação aí está, em 

função desse critério de proporcionalidade. Buscando privilegiar a contextualização das 

mudanças, mas, para também destacar a direcionalidade da mudança, dividimos a análise 

histórica por contexto fonte, atípico, crítico e isolado. 

Destacamos que a ordenação locativo anteposto ao verbo no nível do predicado 

influencia a distribuição de aí está por século. Como demonstra a Tabela 3, tal distribuição 

indica maior proeminência dos usos dessa combinação no século XIX. Há um decréscimo 

considerável de ocorrências dessa ordenação pré-verbal do locativo do século XIX (354 

ocorrências) para o século XX (166 ocorrências). O fato de aí está ser mais recorrente no século 

XIX, sincronia mais antiga, corrobora a hipótese de que há tendência de mudança do locativo 

para ordenações pós-verbais no século XX (OLIVEIRA, 2008; MARTELOTTA, 2006). 

Conforme Oliveira (2008) e Martelotta (2006), a ordenação atual da língua portuguesa 

evidencia, como padrão geral, fixação do advérbio após o verbo ou no final da oração. Nesse 

viés, a ordenação locativo anteposto ao verbo indica um afastamento do locativo do eixo central 

de sua categoria, motivando, em posição pré-verbal, traços não prototípicos do uso adverbial 

no português contemporâneo. Tal ordenação, distinta da sintaxe atual, influencia a 

produtividade das ocorrências e se relaciona, de certa forma, com a conexão sintática 

desempenhada pelo esquema LocVconect em contextos específicos. 

Analisamos, por fim, o membro exemplar da LocVconect, a combinação aí está, em seção 

específica. Após a pesquisa diacrônica das 532 ocorrências de aí está, do século XV ao século 

XX, a microconstrução é identificada como membro exemplar do esquema LocVconect por conta 

da produtividade: 160 usos como elemento de conexão em todas as sincronias do corpus.  

 

3.3 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DAS COMBINAÇÕES 

 

Nesta subseção, detemo-nos na explicitação tanto do número de ocorrências das seis 

combinações selecionadas na sincronia mais recente, o século XX, quanto do número de 
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ocorrências da combinação aí está do século XV ao XIX. Conforme tabela a seguir, 

apresentamos a constituição do nosso corpus sincrônico:  

 

Tabela 4: Número inicial e final de ocorrências das combinações selecionadas no século XX. 

Types Aí está Aqui está Lá está Aí vem Lá vai Aí vai Total 

Número 

inicial 

166 125 166 57 205 65 784 

Número 

final 

155 96 149 57 176 29 662 

 

No que concerne à combinação aí está, encontramos 532 ocorrências, 166 ocorrências 

no século XX e 366 ocorrências do século XV ao XIX, tanto em português europeu quanto no 

americano, no Corpus do Português. Entretanto, descartamos da análise mais refinada, por tipo 

de contexto, 10 ocorrências do século XX e 14 das sincronias anteriores, por a forma verbal 

está ser empregada como verbo auxiliar de locução verbal, e ainda uma ocorrência do século 

XX por conta da repetição do fragmento textual no banco de dados. Analisamos, de fato, por 

tipo de contexto, 155 ocorrências de aí está no século XX e 352 do século XV ao XIX, 

totalizando, em tal análise por tipo de contexto, 507 ocorrências. 

Em relação à combinação aqui está, apesar da presença de 125 ocorrências dessa 

combinação no corpus pesquisado, 29 dados foram desconsiderados dessa classificação 

contextual por conta de a forma verbal está ser empregada ora como verbo auxiliar de locução 

verbal ora como verbo de ligação. Assim, levantamos 96 ocorrências de aqui está para a análise 

mais detalhada. No tocante à combinação lá está, das 166 ocorrências, no corpus pesquisado, 

além de duas ocorrências estarem repetidas, a forma verbal foi empregada como verbo auxiliar 

de locução verbal em 15 ocorrências. Nesse sentido, 149 ocorrências de lá está foram 

distribuídas por tipo de contexto. 

Na pesquisa da combinação aí vem, analisamos as 57 ocorrências levantadas. A 

combinação lá vai, por sua vez, apresentou 205 ocorrências no Corpus do Português, porém, 

desses 205 usos, 29 foram descartados por a forma verbal vai ser empregada como verbo 

auxiliar. Detivemo-nos, de fato, em 176 ocorrências, que são classificados conforme o tipo de 

contexto.  

Quanto à combinação aí vai, das 65 ocorrências do elemento aí junto ao elemento vai 

no século XX no Corpus do Português, permaneceram, efetivamente, para a análise contextual, 

29 ocorrências. Cumpre observar que descartamos da análise 15 ocorrências em que a forma 

vai é usada como verbo auxiliar, duas ocorrências de que por aí vai (uma do português brasileiro 



52 

 

e outra do português europeu) e ainda 19 ocorrências de e por aí vai, uma com o e elíptico (por 

aí vai). Segue uma ocorrência de e por aí vai:  

 

(24) O ator percebeu o desejo de estrangulá-la. Então, outro ator assume aquela imagem e fica na posição 

de estrangulamento. Sentiu também desejo de abraçar, ir embora, deitar no colo e por aí vai. Com todas 

essas imagens/atores arrumados no palco, o ator faz novamente a cena, estimulado pelas imagens que 

se vão alternando para ele. 

Século XX, Brasil, oral 

 

Ressaltamos que as 19 ocorrências de e por aí vai, como no fragmento (24), foram 

encontradas apenas no português brasileiro. Tal uso apresenta função próxima a expressão 

latina et cetera, de forma reduzida etc., que atua como a continuação de uma enumeração ou de 

uma série. 

No sentido de trazer maior rigor metodológico e demonstrar os micropassos do processo 

rumo à construcionalização de LocVconect, definimos critérios para a inserção de cada fragmento 

textual, das seis combinações aludidas, em contextos fonte, atípico, crítico ou isolado, nos 

termos de Diewald (2002). Para tal, identificamos fatores de análise específicos de cada 

contexto, cujos traços são abordados na subseção 3.4, a seguir. 

  

3.4.1 FATORES DE ANÁLISE 

 

Nesta subseção, detemo-nos na explicitação dos fatores de análise específicos por 

combinação. Como mencionado, selecionamos, para análise, por tipo de contexto, desta tese, 

as combinações aqui está, aí está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai por conta do levantamento de 

seus usos como elementos de conexão. Cumpre ressaltar que especificamos, principalmente, 

fatores que são relevantes para o entendimento dos micropassos da mudança linguística 

assumida nesta tese. 

Para tal, as combinações são analisadas com base tanto na LFCU, teoria discutida no 

primeiro capítulo, quanto na teoria localista apresentada em Batoréo (2000). Tal autora 

preconiza que sentidos mais concretos ou relativos ao mundo biossocial são usados para 

referência temporal e chegam à dimensão discursiva em um processo de abstratização de 

sentidos, que pode ser observado por intermédio da trajetória de derivação espaço> tempo> 

texto. 

Baseando-nos, ainda, nesse enfoque funcional, é possível classificar as formas locativas 

como de referência física ou como de referência abstrata (OLIVEIRA e BARCELLOS, 2012). 

A referência física subdivide-se em físico-concreta (doravante FC) ou físico-virtual (doravante 
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FV); e a referência abstrata distribui-se em abstrato-temporal (doravante ATP) ou abstrato-

textual (doravante ATX). A seguir, com base na derivação FC > FV, temos as definições dos 

tipos de referências e as respectivas ocorrências ilustrativas: 

i) Referência físico-concreta: articula sentido mais físico, como um espaço definido, 

em que o locativo se refere a um local geograficamente delineado, dêixis física, exibindo um 

apontamento concreto e pontual, conforme a ocorrência (25), a seguir: 

 

(25) O Ribas não se fez esperar; pareceu ao médico que o não tinham recebido bem.. Seguiram dali por 

diante silenciosos, até que o Ribas avisou: - Aí está a rua Funda. Dr. Gervásio olhou e sorriu a uma 

observação que as reminiscências de um quadro lhe sugeriam. Aquela rua Funda, subindo estreita pela 

encosta do morro da Conceição 

Século XX, Brasil, ficção 

  

ii) Referência físico-virtual: reveste-se de sentido mais etéreo, em que a forma locativa 

tem sentido mais abstratizado, na referência genérica, de cunho meramente apresentativo, como 

na ocorrência (26): 

 
(26) Alguns especialistas analisaram o nosso padrão urbanístico, de modo a deslocar as pessoas até o 

trabalho. Agora, começam a inverter isso. Em 2003, o videofone ou telefone com imagem será uma 

realidade, fruto de todo o avanço tecnológico que aí está. Já temos fax, computador, vídeo, correio 

eletrônico. Eu mesmo, quando não estou dando aulas, faço meu trabalho de consultoria sem sair de casa. 

Século XX, Brasil, Oral 

  

iii) Referência abstrato-temporal: exibe referência de tempo, estabelecendo, muitas 

vezes, um marco temporal que delimita um momento de uma ação do fragmento analisado, 

como em (27): 

 
(27) Para já, e apesar de muitas críticas, o meu balanço é mais positivo do que negativo. JORNAL DE 

NOTICIAS (JN) - Já lá vai um ano sem se conseguir eleger o Conselho de Arbitragem da FPF, uma 

situação que envolverá alguns perigos para o futebol português. Como vê este problema? JESUS 

COSTA (JC) - Vejo o actual momento da FPF com muita apreensão, porque prevejo que vai continuar 

a verificar-se uma grande dificuldade na obtenção dos consensos necessários à eleição do Conselho de 

Arbitragem.  

Século XX, Portugal, Oral 

 

iv) Referênca abstrato-textual: evidencia uma referência textual, voltada para a 

articulação lógico-sintática do texto, conectando declarações: 

 
(28) Nunca quisemos liderar ninguém. Vamos estar empenhados em contribuir para, com outros setores, 

como os médios produtores rurais, com os operários das cidades, com os sem-teto, com o proletariado 

rural, para aí sim fazer um grande movimento de massas no Brasil. Aí está o desafio. Se conseguirmos 

construir esse grande movimento de massa contra a política econômica, acho que poderemos obrigá-lo 

a mudar.  

Século XX, Brasil, Oral 
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Além dessas classificações, consideradas variáveis de análise importantíssimas para o 

estudo de LocV, levamos em conta ainda o tipo de referência situacional (exofórica) ou textual 

(endofórica), nos termos de Koch (2012, p. 19):  

 

A referência é exofórica quando a remissão é feita a algum elemento da 

situação comunicativa, isto é, quando o referente está fora do texto; e é 

endofórica, quando o referente se acha expresso no próprio texto. Neste caso, 

se o referente precede o item coesivo, tem-se a anáfora; se vem após ele, tem-

se a catáfora.  
 

É interessante destacar, ainda, a contribuição das sequências tipológicas no que diz 

respeito à pressão de ordem discursiva para determinados usos. Utilizamos aqui as categorias 

denominadas argumentação, descrição, exposição, injunção e narração (MARCUSCHI, 2005: 

22; BONINI, 2005) que, pela natureza de sua composição, motivam distintos usos das 

combinações de LocV. Para tal, elencamos, a seguir, as sequências tipológicas consideradas 

nas análises desta tese e suas características principais correspondentes:  

 sequências narrativas: exibem sequências de fatos reais ou imaginários, com a 

presença de marcadores espaciais e temporais e de ações verbais que cooperam 

para a coesão dos fatos elencados; 

 sequências descritivas: possibilitam a percepção do cenário em que os eventos 

se desenrolam, focalizando objetos e seres; os tempos verbais frequentes são o 

presente do indicativo no comentário e o pretérito imperfeito do indicativo no 

relato; 

 sequências expositivas (ou explicativas): expõem ideias por meio de estruturas 

sintáticas complexas, expressando relações lógicas de causa/consequência, 

contraposição, explicação, comparação, definição, comprovação, etc.; 

 sequências argumentativas: expressam opiniões e justificam-nas por meio de 

argumentos, conduzem a atividade verbal a fim de modificar a perspectiva do 

ouvinte/leitor; constroem-se com base em inferências, pressupostos e 

conclusões; evidenciam vocabulário abstrato e estruturas complexas, como as 

subordinadas e o modo subjuntivo, dispõem de conectivos de causa/efeito, 

contradição e consequência; 

 sequências injuntivas (ou instrucionais): detalham as etapas necessárias para a 

realização de uma ação, geralmente por meio de verbos de procedimento no 

modo imperativo que indicam como executar uma ação. 



55 

 

A seguir, detalhamos os fatores de análise específicos por tipo de contexto.  

   

3.4.1 FATORES DE ANÁLISE POR CONTEXTO 

  

Nesta subseção, especificamos os fatores de análise mais salientes por tipo de contexto, 

que evidenciam as mudanças construcionais envolvidas na trajetória rumo à 

construcionalização do esquema LocVconect. Para tal tarefa, levamos em consideração a proposta 

contextual de Diewald (2002; 2006), que contempla desde os estágios mais originais, em que 

Loc e V apresentam usos mais prototípicos, até o estágio de mudança, em que se 

convencionaliza o esquema LocVconect. 

 
 

3.4.1.1 FONTE 

 

No contexto fonte, as combinações apresentam, além do frame espacial, referência a um 

espaço físico-concreto, próximo do eixo do locutor ou do interlocutor, por meio do locativo 

aqui ou aí, respectivamente, ou distante do eixo locutor-interlocutor, por meio do locativo lá. 

Há ainda presença de sujeito, com referente concreto, anteposto ou posposto à combinação, em 

uma estrutura de predicado, que exibe locativo e verbo menos encadeados, com maior 

autonomia desses elementos, ou seja, maior nível de composicionalidade. Tal contexto é 

ilustrado em (29): 

 

(29)Commedia della Arte, agarrou-se à mão do cardeal e beijou-lhe o anel, o dedo todo, com uma 

voracidade húmida e balbuciante. Teve de se agarrar a um cónego para se erguer, à sotaina, e correu 

para mim, a dizer-me: " Caramba, era Sua Eminência " E como o cardeal levava consigo, em turbilhão, 

para o altar-mor, os cónegos todos, e os populares, que tinham estado lá fora, proibidos de entrar, 

resvalassem por entre as portas escancaradas, Ricardo pôs-se a dizer para os lados: " Já aí está Sua 

Eminência, Sua Eminência chegou " Levou-me à sacristia, por portas dissimuladas, que conhecia e nos 

faziam atalhar caminho, empurrava reposteiros pesados e dava sopapos nos meninos do coro, que o 

olhavam, perplexos, a ele e a mim, com certeza por não esperarem ver ali senão cónegos e o prior. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

As combinações aqui está, aí está, lá está compartilham, no contexto fonte, tal como 

ilustrado em (29), fatores de análise específicos como, por exemplo, verbo usado em sentido 

referencial, com valor estativo de localização espacial, presença de sujeito, com referente 

concreto, não agentivo (alguns elípticos, como nas ocorrências de lá está), sequência narrativa 

ou descritiva e identificação de algo concreto em um espaço físico.  

Por sua vez, as combinações aí vem, aí vai e lá vai apresentam, em tal contexto, como 

fatores de análise, verbo usado em sentido referencial de movimento, com deslocamento de 
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espaço distante (aí) para espaço próximo do falante (vem) ou para espaço próximo do ouvinte 

(vai), presença de sujeito agentivo, com referente concreto, e sequência narrativa, apresentando 

deslocamento de algo concreto em um espaço físico. 

 

3.4.1.2 ATÍPICO 

 

No contexto atípico, o primeiro estágio de mudança, a forma locativa e a forma verbal 

das combinações, apesar de ainda não formarem uma unidade, já estão um pouco mais 

encadeadas, uma vez que não há preservação do sentido referencial do locativo e do verbo. 

Verificamos, nesse contexto, ausência de frame espacial, dado que a referência da forma 

locativa deixa de ser físico-concreta, sendo físico-virtual, abstrato-temporal ou abstrato textual, 

e a forma verbal deixa de apresentar localização ou deslocamento espacial. Tal contexto é 

ilustrado em (30): 

 

(30)Não que naquele dia escreveu terá sido o acto mais importante da sua vida, Que sabe da minha vida, 

Nada, a não ser isto, Então não pode ter opinião sobre a importância do resto, É verdade, mas o que eu 

disse não se destinava a ser tomado em sentido literal, são expressões enfáticas que sempre têm de contar 

com a inteligência do interlocutor, Sou pouco inteligente, Aí está mais uma expressão enfática, a que 

eu dou o valor que tem realmente, isto é, nenhum, Posso fazer-lhe uma pergunta, Faça-a, Sinceramente, 

está ou não a divertir-se à minha custa, Sinceramente, não estou 

Século XX, Portugal, ficção 

 

As combinações aqui está, aí está, lá está apresentam, no contexto atípico, referência, 

por meio do elemento aqui, aí ou lá, a um espaço abstrato-temporal ou abstrato-textual - como, 

em (30), referência abstrato-textual ao trecho sou pouco inteligente, e forma verbal está usada 

em sentido não referencial, com valor estativo de localização textual ou temporal. Ademais, 

verificamos presença de sintagma nominal, com referente abstrato, posposto - como, em (30), 

mais uma expressão enfática, ou, mais raramente, anteposto a aqui está, aí está e lá está, com 

combinações empregadas geralmente em posição inicial no período, em sequências textuais 

argumentativas ou expositivas, destacando porção textual expressa antes ou após a combinação.  

A combinação aí vem apresenta fatores de análise específicos, como uso de aí como um 

sequenciador ou com referência a um espaço abstrato-textual ou abstrato-temporal e forma 

verbal vem sendo usada com sentido de movimento no tempo ou no texto. Em alguns contextos 

atípicos de aí vem, há ainda sintagma nominal, com referente abstrato, seguido do elemento 

que, antepostos à combinação. Em tal uso, aí apresenta referência abstrato-temporal, vem 

estabelece movimento no tempo e há pontuação após aí vem, finalizando o período. 
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A combinação aí vai faz, no contexto atípico, referência a um espaço físico-virtual, 

abstrato-temporal ou abstrato-textual, por meio da forma aí, e forma verbal vai usada com 

sentido de movimento no texto ou no tempo. Quanto aos fatores de análise específicos, há uso 

isolado de aí vai no período ou em posição inicial fixa, presença após a combinação de sintagma 

verbal ou de sintagma nominal com referente abstrato. Há ainda forma aí apontando para a 

maneira como algo deve ser feito e forma vai com semântica próxima a do verbo avançar. 

A combinação lá vai, especificamente, encontra-se posposta aos elementos já ou a 

algum elemento de valor coesivo, como o que, apresentando sintagmas com referência de 

tempo, como um ano e quantos anos, após a combinação. Em tal uso, vai aproxima-se de verbo 

impessoal com sentido de tempo decorrido, em que vai reveste-se de valor semântico próximo 

ao verbo passar, e a forma locativa lá refere-se a um momento distante no passado.  

 

3.4.1.3 CRÍTICO 

 

No contexto crítico, as combinações, além de apresentarem inferências semânticas e 

pragmáticas, revelam ambiguidades estruturais (DIEWALD, 2006), ou seja, elas estão em uma 

etapa intermediária da trajetória de abstratização, em sequências argumentativas e expositivas, 

com possibilidade de leitura concomitante como contexto fonte e atípico ou como contexto 

isolado e atípico. Tal contexto é ilustrado em (31): 

 

(31) Pois, em recente exibição de A Estrada Perdida para a imprensa em Los Angeles, muitos críticos 

ficaram confusos e hostis, indagando-se, com os diabos, o que tinham acabado de ver. Mas Lynch diz 

que eles têm as respostas em seu íntimo, "e essa é a chave" do mistério." Não acho que muita gente fica 

à vontade com esse processo, e aí está o problema para eles. Muitas vezes, quando as pessoas têm 

problemas, ficam irritadas. Portanto, acho que um bocado de comentários negativos partiu de gente que 

ficou irritada por não entender algo totalmente ou receia deixar sua intuição correr solta e ver o filme 

mais como uma abstração e gostar das abstrações” 

Século XX, Brasil, notícia 

 

Em (31), a presença do sintagma nominal com referente abstrato, o problema para eles, 

do elemento juntivo e, da sequência argumentativa e do frame não espacial concorrem para a 

leitura possível tanto como contexto atípico quanto como contexto isolado. Tais ambiguidades 

semânticas e estruturais são identificadas pela presença de sintagmas com referentes abstratos 

pospostos a aí está, aqui está e lá está, sendo que aí está e aqui está encontram-se no início do 

período ou pospostos aos elementos juntivos e, mas ou porque e lá está encontra-se no início 

do período, seguido de sintagma nominal, com referente concreto, mais o elemento com e 

sintagma nominal, com referente abstrato (lá está + SN concreto + com + SN abstrato).  
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A combinação aí vem, por sua vez, encontra-se posposta aos elementos mas e porque 

com sintagma nominal, com referente abstrato, após aí vem. Em tais ocorrências, identificamos 

possível pausa entre aí e vem, que seria identificada na situação comunicativa por meio da 

entonação. No contexto crítico, aí vai, apesar de também apresentar sintagma nominal, com 

referente abstrato, após a combinação, apresenta posposição aos elementos então e só que 

(equivalente a mas), configurando uma pausa possível entre aí e vai, que seria identificada na 

situação comunicativa por meio da entonação. 

A combinação lá vai, nessa etapa de transição, exibe referência a um espaço abstrato-

temporal ou abstrato-textual, por meio da forma lá, e forma verbal vai usada com sentido de 

movimento no texto ou no tempo. Ademais, evidencia-se posição fixa da combinação no início 

do período, posposta aos elementos e e então, além de presença após a combinação de sintagma 

nominal, com referente abstrato, ou de sintagma verbal.  

 

3.4.1.4 ISOLADO 

 

Os types analisados no contexto isolado são empregados como elementos de conexão 

anafórica e catafórica, com o menor nível de composicionalidade, e se apresentam em 

sequências argumentativas e narrativas com forte marca de subjetividade e intersubjetividade. 

Nesse frame não espacial, a forma locativa e a forma verbal estão encadeadas, formando uma 

unidade de forma e sentido, ou seja, um chunking, que concorre para a sequenciação textual ao 

retomar uma porção de texto anterior para, em seguida, acrescentar um ponto de vista ou uma 

explicação. Tal contexto é ilustrado em (32): 

 

(32) (...) lhe veio essa idéia. Vivia sozinha. Vida estúpida de isolada. Não tinha mãe, o pai na rua o dia 

inteiro, a irmã no colégio o ano todo, não tinha amigas. Que coisa mais esquisita: não tinha amigas. Ia 

visitar tia Carlota. O telefone tocou, depois a criada bateu na porta. Era o advogado. Que quinze dias de 

prazo, nada. Cinco no máximo. E se não pagasse, executasse. Deixou o telefone mais calma. A criada 

informou que o Dr. Samuel Pinto já telefonara duas vezes. Aí está. Tinha o Dr. Samuel Pinto. Dando 

ordens na cozinha, mexendo no jardim, verificando a conta do empório, não tirava o pensamento do Dr. 

Samuel Pinto. Já não ia visitar tia Carlota. Já não se sentia tão sozinha. Mas como sempre a hipótese de 

um casamento era sumariamente afastada. Se contra a vontade atentava nela, todo o bem-estar que lhe 

produzia (quisesse ou não quisesse) a certeza daquela inclinação do Dr. Samuel desaparecia. Que 

esperança. Ainda que a 

Século XX, Brasil, ficção 

 

No contexto isolado, como (32), as combinações são empregadas como elementos de 

conexão catafórica e anafórica. O type aí está apresenta i) posição fixa no início do período ou 

isolado no período - anteposto e posposto à pontuação: vírgula, ponto final, dois-pontos e, 
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principalmente, exclamação; ii) posposição a elementos de natureza coesiva - ora e pois; e iii) 

anteposição à sintagma verbal iniciado pelos elementos coesivos para, que, para que, o que, 

quando, em que, como e porque - ou, mais raramente, de sintagma verbal com porque em outras 

posições. 

O type aqui está, por sua vez, também é empregado como elemento de conexão e se 

apresenta isolado no período ou em posição inicial fixa, posposto aos elementos ora, pois e eis 

de natureza coesiva. Há ainda presença, após o type, de sintagma verbal iniciado com porque e 

como ou, mais raramente, de sintagma com porque em outras posições. Além desses fatores, 

há, geralmente, após o type, sinal de pontuação, como ponto final e vírgula.  

O type lá está, como elemento de conexão, se apresenta isolado no período com pausa 

antes e após o type, representada pela pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos ou ponto 

final. Por sua vez, o type aí vai, no contexto isolado, é empregado também como elemento de 

conexão em posição inicial fixa ou isolado no período. Neste caso, com pausa antes e/ou após 

o type, representada pela pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos ou ponto final. A 

microconstrução aí vai, dessa forma, prepara o interlocutor para o ponto de vista que será 

expresso após o type.  

O type lá vai, por sua vez, também é empregado como um elemento de conexão com o 

type isolado no período e com pausa antes e após lá vai, representada pela pontuação: dois-

pontos, reticências ou ponto final. O type aí vem evidencia abstração do sentido referencial das 

formas locativa e verbal no contexto isolado. O type se apresenta em posição fixa no início do 

período seguido de sintagma nominal com referente abstrato ou isolado, neste caso, com pausa 

antes e após o type, representada pela pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos ou ponto 

final. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS: COMBINAÇÕES EM PESQUISA 

  

 Apresentamos, neste capítulo, a análise das combinações de LocV encontradas nos 

fragmentos do Corpus do Português, buscando comprovar que aqui está, lá está, aí está, aí 

vem, aí vai e lá vai exercem funções específicas, a depender do contexto. A análise baseia-se, 

principalmente, na proposta teórica da LFCU, nos termos de Traugott e Trousdale (2013) e 

Bybee (2010), e no estudo contextual de Diewald (2002), bem como nos princípios e critérios 

para uma classificação das funções pragmático-textuais das formas locativas, propostas por 

Batoréo (2000) e Tavares (2012). 

 Para realizar tal tarefa, na seção 4.1, dedicamo-nos à descrição e à análise sincrônica 

dessas combinações por tipo de contexto. A seguir, na subseção 4.2, analisamos 

diacronicamente aí está por conta de maior produtividade, proporcionalmente, dessa 

combinação no contexto isolado. 

 

4.1 PERSPECTIVA SINCRÔNICA POR CONTEXTO 

 

 Nesta subseção, detemo-nos, sobretudo, na identificação das propriedades contextuais 

envolvidas no uso das combinações referidas no século XX, a fim de delinearmos os 

micropassos da trajetória de mudança da forma locativa e da forma verbal rumo ao esquema 

LocVconect. A demarcação desses contextos é realizada conforme a predominância dos fatores 

de análise, visto que tais fatores muitas vezes se inter-relacionam. 

 Com base em Diewald (2002), defendemos a existência de quatro grandes contextos - 

fonte, atípico, crítico e isolado, que demonstram a trajetória de mudança de LocV rumo à função 

conectora textual (LocVconect). A disposição dos contextos nessa ordem reflete o contínuo de 

abstratização do uso mais elementar, o intitulado fonte, passando por contextos intermediários, 

o atípico e o crítico, até chegar ao contexto isolado, no qual se convencionaliza um novo 

pareamento forma-sentido, que passa a integrar a classe dos conectores do português. 

 

4.1.1 FONTE 

 

Para demonstrar a gradiência de sentido e de forma envolvida na construcionalização 

do esquema LocVconect, iniciamos a análise com os contextos mais originais, aqui denominados 

fonte. Tais contextos, que se referem ao estágio 0, nos termos de Diewald (2002), atestam traços 

que fazem parte de um contexto original, em que os locativos e os verbos preservam sua 
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autonomia sintático-semântica e discursivo-pragmática. Como podemos observar nas 

ocorrências desta subseção, há, nesses contextos, referência a um espaço físico-concreto, por 

meio do emprego de locativo, e verbo em sentido referencial, com valor estativo de localização 

ou de deslocamento espacial. 

 Tal contexto particulariza-se, assim, pelo fato de ser constituído por locativos e por 

verbos em usos mais sistemáticos, ou seja, usos elementares, mais originais, em que a função 

do locativo e do verbo é não marcada, ou seja, menos complexa e mais convencional. Nesse 

contexto, os locativos aqui, aí e lá assumem função mostrativa ou dêitica, apontando para 

espaços externos relativos ao contexto apresentado em cena comunicativa, ou apresentam 

retomadas fóricas de espaços referidos no interior do texto; e os verbos manifestam função 

original de valor espacial, compondo um frame espacial. 

 A maior articulação da função dêitica ou exofórica, assim, se encontra diretamente 

relacionada ao contexto fonte. Nesse contexto, os pronomes locativos tendem a funcionar como 

gestos verbais, no apontamento de espaços referidos ou evocados do ponto de vista egocêntrico, 

isto é, do emissor que se refere ao seu próprio lugar ou ao dos interlocutores (BATORÉO, 

2000). Assim, a foricidade dos locativos é exofórica e sua referência é físico-concreta; os 

verbos, por sua vez, são de base espacial: está, verbo estativo, vem e vai, verbos de 

deslocamento. 

 O contexto fonte de aqui está, por exemplo, é configurado pela autonomia sintático-

semântica dos constituintes: aqui se refere a lugar físico-concreto próximo ao falante, está é 

verbo estativo, intransitivo, com sujeito, com referente concreto, não agentivo. Nesse contexto, 

o uso de aqui está favorece o apontamento de algo em algum lugar, como no fragmento (33): 

 

(33) - Não chore, não, moça; seus pais venderam a filha, mas a filha não foi comprada: fica aí, com eles; 

somente lembre-se que o mineiro se chama Ricardo Brandão. Aqui está  mais uma lembrança, que eu 

destinava a uma irmã. E assim dizendo, tirou da escarcela uma pequena medalha de prata e a entregou 

com mão trêmula. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

Na ocorrência (33), aqui apresenta orientação dêitica, referindo-se a um lugar físico 

concreto próximo ao falante, o espaço de locação do locutor e do interlocutor, implícito na cena 

comunicativa, e está comporta-se como verbo estativo/intransitivo com sujeito, com referente 

concreto, uma pesquena medalha, mais uma lembrança. Tal uso ilustra o contexto mais 

referencial de emprego de aqui está, uma vez que o elemento aqui é empregado como locativo, 

com função dêitica, exofórica, e o elemento está como verbo estativo de localização espacial, 
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indicando que a lembrança se encontra em certo lugar, representado pelo complemento 

circunstancial aqui.  

Observamos, em (33), que o locativo aqui, independentemente de ser apresentado em 

uma narrativa ficcional, refere-se a um espaço físico-concreto presente no momento da prática 

discursiva das personagens. A experiência cultural e corporal do leitor permite a compreensão 

concreta do locativo nesse trecho, uma vez que aqui possui base física e experiencial associada 

a nosso contorno corporal no momento da prática discursiva. Lakoff e Johnson (2002, p.56-57) 

defendem que 

 

a estrutura dos nossos conceitos espaciais emerge da nossa constante 

experiência espacial, isto é, da nossa interação com o ambiente físico. 

Conceitos que emergem dessa maneira são conceitos que vivemos de maneira 

mais fundamental. 

 

Nesse sentido, o fato de utilizar o locativo com referência dêitica na fala de uma 

personagem deve-se a nossa experiência física e cultural enraizada nas práticas de linguagem. 

No contexto ilustrado em (34), a combinação aí está apresenta tanto o locativo aí quanto 

o verbo está em seu sentido pleno. Assim, se houvesse mudança de posição pré-verbal do 

locativo aí para pós-verbal, esta cidade que está aí, não verificaríamos mudança expressiva de 

significado, uma vez que o objetivo principal do uso desses elementos continuaria a ser o de 

identificar o termo cidade: 

 

(34) Que diria uma cartomante se olhasse agora para as minhas mãos e para esta cidade que aí está? São 

tôdas umas putas mentirosas. A única que havia consultado há dois anos atrás, em Marabá, levara-lhe 

todo o dinheiro depois de dizer que ele seria muito rico e depois de praticar na cama de lona uma porção 

de sem-vergonhices. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

Em (34), os fatores que concorrem para a leitura da combinação em uso mais concreto 

são: i) a anteposição de sujeito, com referente concreto, cidade, ao verbo, traço mais prototípico 

dessa função sintática, representada pelo pronome relativo que; ii) a forma locativa aí, 

designadora de um espaço físico-concreto implícito na situação comunicativa e iii) a forma 

verbal está ser empregada, em sentido referencial, com valor estativo de localização espacial. 

Ademais, a sequência em que aí está se encontra, além de ser predominantemente descritiva, 

evidencia uma hipótese factual, confirmada pelo emprego dêitico de agora, está e aí. 

 As combinações de LocV, representantes do contexto fonte, se apresentam, muitas 

vezes, em textos ficcionais que tentam se aproximar dos usos mais regulares da comunidade 

linguística, de modo geral, ou de determinada época. Postulamos que ambientes linguísticos 
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como esses concorrem para o uso mais referencial da forma verbal e da forma locativa, bem 

como compõem grande parte das ocorrências do corpus. 

 Diferentemente dos locativos de aí está e aqui está, que, nas ocorrências (33) e (34), 

assumem valor dêitico e são representantes do contexto fonte, a forma locativa lá das 

ocorrências (35) e (36), presentes na combinação lá está, apresenta retomada fórica, 

respectivamente, ao povoado de Castro Alvor e à relva, espaços referidos no interior do texto. 

Apesar de os usos dêiticos dos locativos serem mais concretos que os usos em que há retomada 

fórica de espaço no interior do texto, consideramos os dois padrões funcionais representativos 

de contexto fonte. 

 No contexto fonte, portanto, lá está diz respeito a algo concreto em um espaço físico 

distante dos interlocutores, por intermédio da referência a um espaço físico-concreto indicado 

pelo locativo lá e pelo uso do verbo está em sentido referencial, com valor estativo de 

localização espacial. Os dois fragmentos, a seguir, ilustram tal emprego, em que há preservação 

sintático-semântica de Loc e de V: 

 

(35) Franzisko Kapa umas vezes, noutras Franz Kapa ou Franz K, mas sempre engenheiro de minas. 

Como engenheiro sabe-se que foi remetido, por quem de direito, para aquele povoado fronteiriço com a 

Espanha, assente sobre galerias subterrâneas na maior parte abandonadas e batido pelos ventos quentes 

do sul. Castro Alvor chamava-se àquilo. Umas dezenas de habitações de mineiros com uma igrejola a 

comandar, um poço, uma tenda - e disse. O engenheiro logo que chegou foi ocupar uma casa que lhe 

estava designada e que era histórica, segundo consta. Ainda lá está, ainda se pode ver uma caveira em 

labaredas pintada no tecto duma sala que outrora funcionou de Casa de Despacho e de Secreto do 

imaculado tribunal do Santo Ofício.  

Século XX, Portugal, ficção 

 

No fragmento (35), tanto o sujeito elíptico a casa, termo citado no período anterior à lá 

está, quanto o verbo está, indicando uma residência situada em um espaço físico, o povoado 

Castro Alvor, e a forma locativa lá, referindo-se anaforicamente a esse povoado, motivam a 

articulação mais concreta dos elementos lá e está. Além dessas propriedades, o frame espacial 

e a sequência descritiva concorrem para o uso mais autônomo desses dois elementos. O 

fragmento (36), a seguir, ilustra fatores contextuais semelhantes: 

 

(36) Vulcano era um trabalhador infatigável, ansioso por produzir e ser útil, além de um obreiro digno 

de confiança, porque assumia suas responsabilidades de forma séria e conscienciosa. Existe uma história 

popular que exemplifica com muita simplicidade as caraterísticas desse signo zodiacal. É o touro 

Ferdinando. Lá está Ferdinando, placidamente sentado sobre a relva, deliciando-se com o aroma 

exalado pelas lindas flores do campo. Tudo é lindo, e uma suave e refrescante brisa vem tornar ainda 

mais inebriante esse momento de extremo prazer.  

Século XX, Brasil, acadêmico 
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Em (36), observamos aspectos próximos aos apresentados nos contextos anteriores: 

presença de sujeito, com referente concreto, Ferdinando, referência a espaço físico-concreto, 

referido no texto, relva, por meio da forma locativa lá, e frame espacial. Como contexto fonte, 

encontramos ainda dados em que a forma locativa lá assume valor dêitico, ao fazer alusão a um 

local além da vida, se referindo a um espaço distante daquele de locação do falante e do ouvinte. 

Nessas ocorrências, pressupomos a inferência de termos como céu e paraíso. O fragmento (37) 

ilustra tal peculiaridade: 

 

(37) (...) ofender.. Perdoa, cunhado. -Estás perdoado.. Vem daí. Puseram-se a caminho ombro com 

ombro, mas não tardou que o Alonso, ganhando animo, volvesse a petar - Mas porque não vamos 

primeiro por minha casa? A patroa não fica contente.. - Que se contente! Obra dum tiro para lá da venda, 

o Alonso sus-pendeu-se: -Não é bonito. Levai a mala. Eu sei os andanhos. E ia a desandar quando o Zé 

o filou pelo braço: -Vem, cunhado, não é para teu mal. Por tua mãe, que lá está, te peço.. A voz branda 

do Zé deu-lhe ousio e, indignado, ergueu o tom: - Diabos te carreguem, não hei-de ir a casa! Cuidas que 

sou algum palha-malhada.. O Zé não replicou e mais se enfureceu: -Não hei-de ir a casa?! Até parece 

troça! Queres a mala, leva-a com um raio que te parta mais a ela. Dá-se-me tanto do que traz dentro 

como de penas a voar. -Cunhado, o que traz é sagrado. 

          Século XX, Portugal, ficção 
 

 Na ocorrência (37), está subentendido que a mãe da personagem Alonso faleceu e, por 

isso, encontra-se em lugar além da vida. A presença do sujeito, com referente concreto, tua 

mãe, retomado pelo pronome relativo que, da forma locativa lá, referindo-se a esse local além 

da vida, e da forma verbal está, apresentando sentido estativo de localização espacial, 

concorrem para a funcionalidade de lá e de está como elementos mais referenciais nesse 

contexto. 

 Com relação a aí vem, identificamos referência a um espaço físico-concreto por meio 

do locativo aí, verbo vem usado em sentido referencial de movimento de aproximação de espaço 

distante do falante (aí) para espaço próximo ao falante, sujeito agentivo, com referente concreto, 

anteposto ou posposto a aí vem e possibilidade de mudança de posição do locativo (vem aí), 

sem alteração substancial de sentido. A combinação se apresenta em uma estrutura de 

predicado, evidenciando deslocamento espacial. Esse tipo de contexto é ilustrado em (38) e 

(39), a seguir: 

 

(38) Despediram-se à noite, passava muito das sete. ao reparar em Sofia ostentando a brilhantada, um 

moleque de recados despencou-se escada abaixo avisando aos outros negros para acender a luz. E Sofia 

imitava a voz fina do negrinho: - Iluminem o caminho, iluminem o caminho, aí vem uma senhora. 

Amolentou-se nos passos, atravessou o espaço com respeitos de igreja - ela, no caso, a santa. Desde 

então, habituou-se. Ensinou seus escravos a repetirem o gesto. Se chegava à fazenda quando o sol já se 

escondera, os negros cor-riam todos e clareavam com tochas o chão que ela pisaria. O chão de uma 

grande dama, de Sofia Gonçalves Serra de Oliveira Andrade e Lima - coitada, virou cadáver. 

            Século XX, Brasil, ficção 
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(39) Ninguém repara que já vou para os dezoito. - E ela vai para os vinte e tal. Ou julgas que és só tu 

que fazes anos? - Mas que mania, mãe! Já me ouviu falar em casar com a Gabi? Tomara eu tempo e 

feitio para o curso em que estou metido. - Isso é o que devia ser, mas não é o que tu fazes. Cuidas que 

tenho os olhos tapados e que não sei das tuas manobras quando ela aí vem ou quando lá vais a casa? - 

Ah, ela queixa-se? - escarneci, depondo o copo. - Pois era bem melhor que metesse na ordem o tal 

menino com quem andou ao colo. - Lá isso é verdade. Juízo também não tem nenhum e é mais velha. 

Namoros de janela, já ela começou não sei quantos. Mas olha que a mãe é que diz que nenhum vai ao 

fim por tua causa. 

          Século XX, Portugal, ficção 

 Os dois fragmentos textuais, (38) e (39), representam o contexto fonte por conta da 

autonomia sintático-semântica do locativo e do verbo, da presença de sujeito agentivo, com 

referente concreto, uma senhora, em (38), e ela, em (39), e da referência ao espaço físico-

concreto caminho, em (38), e ao local implícito na situação comunicativa, em (39), por 

intermédio do locativo aí. Além dessas propriedades, nos dois fragmentos, os contextos 

apresentam frame espacial. 

 O contexto fonte de aí vai apresenta frame espacial, presença de sujeito agentivo, com 

referente concreto, anteposto ou posposto à combinação, e deslocamento de algo concreto em 

um espaço físico. Ademais, a sequência narrativa e a autonomia dos elementos, bem como a 

prototipicidade sintático-semântica do locativo e do verbo, contribuem para a identificação 

desse contexto mais referencial de aí vai, como nos fragmentos seguintes: 

 

(40) INQ1 E o que é uma rês? INF Uma rês? É (..) uma vaca (..) ou um boi (..) ou uma cabra, uma 

ovelha. Isso emprega-se tudo " uma rês ". Agora (..) o cavalo é que não emprega-se " rês ". É. (..) Tem 

nome. Agora, os outros animais não têm nome, é tudo reses. Uma vaca, inté indo ir para o matadoiro, 

não tem lá nome disso. É: " Aí vai aquela rês "! É " aquela rês ", " aquela rês ". INQ1 Pronto..INQ2 

Pois. INQ1 Põe-lhe os coisos, aqui. INQ2 Ah, está bem. INQ1 Que a gente nunca sabe quanto é. INF 

Até, às vezes, os lá do matadoiro, o chefe costuma dizer: " Quantas reses traz "? (..) " Quantas reses traz 

"? " Tantas ". Esta coisa do perguntarem nomes e coisa, nunca é um nome próprio.  

Século XX, Portugal, oral 

 
(41) A sr.a Felizarda punha-lhe a mesa para cear, mas o pároco esquivava-se, não tinha vontade. Ceara 

na malhada com o pastor, que se regalara! O sr. José Mingorra, que tudo ouvira calado, acudiu ríspido 

para a mulher: -Põe a mesa, põe! A grande ceia que o maioral lá havia de ter na malhada! E então 

desabafou, muito arrenegado: - Ora, não há! Uma pessoa que se deve dar ao respeito, vê-lo aí vai por 

esses charavais como os moços que fogem às mães p' ra não irem à escola! Se isto é coisa de gente de 

siso! Até parece que o sr. prior, com perdão de quem me ouve, não regula bem da bola! Eu não sei que 

gosto acham em andar por esses córregos de gala no ar, a olhar p' ros cerros ou pego em pego! Tudo não 

ter governo de vida, já se vê! Padre Dionísio, como criança apanhada em delito 

Século XX, Portugal, ficção 

 

Em (40) e (41), os elementos apresentam autonomia sintático-semântica: o locativo aí 

refere-se, nas duas ocorrências, a um espaço físico-concreto, implícito na situação 

comunicativa, e o verbo vai evidencia sentido original de deslocamento, em (40), em direção 

ao matadoiro, e, em (41), em direção aos charavais. Além desses fatores, os sujeitos são 
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agentivos e concretos, respectivamente, aquela rês e ele, antepostos e pospostos a aí vai, 

apresentados em sequências narrativas. 

O contexto fonte de lá vai, por sua vez, apresenta sujeito agentivo cujo referente é 

concreto, anteposto ou posposto ao verbo, referência a um espaço físico-concreto, citado no 

interior do texto, por meio do locativo lá, e verbo vai usado em sentido referencial de 

movimento, com deslocamento espacial. Além dessas propriedades, a possibilidade de 

mudança da posição do locativo, sem alteração substancial do sentido do período, e de inserção 

de elemento entre o locativo e o verbo contribuem para a compreensão de lá vai em um contexto 

fonte. Tais fatores, em conjunto, configuram a função mais prototípica de lá vai: 

 
(42) Bem feito! Mas o Miguel Reboredo, que peça! Felizmente para Viana ele só lá vai uma vez por 

semana. É uma vila grande, onde não há casa sem pára-raios e quando lá apanham o hospital cheio de 

doentes pobres botam-lhe fogo. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

O fragmento (42) apresenta as propriedades do contexto fonte por conta do frame 

espacial, articulado pela presença de elementos que indicam localização, pela autonomia do 

elemento lá como advérbio, que permite retomada anafórica ao local Viana, e do elemento vai 

como um verbo de movimento, indicando o deslocamento de afastamento do lugar onde o 

sujeito, ele, se encontra até o local destino, Viana. 

Após a análise dos fragmentos, apresentamos, na Tabela 5, o número de ocorrências de 

cada combinação de LocV e a respectiva frequência de cada combinação no contexto fonte: 

 

Tabela 5: Frequência de LocV no contexto fonte. 

COMBINAÇÃO 

 

Aqui está 

 

 

Aí está 

 

Lá está Aí vem Aí vai 

 

Lá vai 

 

 
TOTAL 

 

Total de 

ocorrências 
96 155 149 57 29 176 662 

Ocorrências 

no Cont. 

Fonte 

70 

(72,92%) 

45 

(29,03%) 

131 

(87,92%) 

27 

(47,37) 

11 

(37,93%) 

91 

(51,70%) 

375 

(56,64%) 

 

Com relação aos números apresentados na Tabela 5, embora a ordenação locativo 

anteposto ao verbo (LocV) torne os usos um pouco menos concretos, por se distanciarem da 

ordenação contemporânea prototípica locativo posposto ao verbo (VLoc), observamos que, 

ainda assim, o fonte é o contexto mais prototípico. Assim, do total de 662 ocorrências, 375 
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(56,64%) são levantadas no contexto fonte. Destacaram-se, em tal contexto, as combinações lá 

está, com 131 (87,92%) ocorrências, e aqui está, com 70 (72,92%) ocorrências, ambas com 

verbo estativo, pelo uso mais recorrente nesse contexto mais concreto.  

Apesar de aí está também ser formado por um verbo estativo, seu uso, nesse contexto 

mais elementar de LocV, é o menos recorrente das combinações, exibindo 45 (29,03%) das 

ocorrências. Entendemos que tal resultado se deve, principalmente, à presença do locativo aí. 

Tal locativo interfere na funcionalidade dos dois elementos associados, uma vez que o uso de 

aí, comparado ao uso de lá e de aqui, favorece interpretações mais fóricas, ligadas à 

sequenciação textual. 

Ademais, como o locativo aí, em seu uso mais referencial, aponta para algo localizado 

próximo ao interlocutor, acreditamos ser menos frequente a necessidade do locutor indicar, para 

o interlocutor, a localização de algo próximo deste. Nesse sentido, um contexto que apresente 

função de identificar algo em algum lugar específico e lança mão de um verbo estativo, como 

o está, é mais usado para identificar algo próximo ao locutor (aqui está), com o locativo mais 

preciso, aqui, ou distante do locutor (lá está), com o locativo lá.  

Observamos que o locativo aí, junto aos verbos de deslocamento vem e vai, apresenta 

uso mais expressivo no contexto fonte, ao formar as combinações aí vem, com 27 (47,37%) 

ocorrências, e aí vai, com 11 (37,93%) ocorrências. Defendemos que tais combinações são 

bastante produtivas em tal contexto, uma vez que o locativo aí é mais requisitado na função 

mostrativa de deslocamento espacial de um ponto a outro, junto aos verbos vem e vai. 

Por fim, propomos que desse uso mais concreto, o contexto fonte, em que i) os 

elementos de LocV articulam espaço externo com função mostrativa ou dêitica em foricidade 

exofórica ou endofórica – ligada a um espaço físico-concreto mencionado no interior do texto; 

e ii) o locativo é usado de modo sistemático, não marcado, como um elemento adverbial, são 

derivados outros contextos mais abstratos, desenvolvidos nas seções seguintes. 

 

4.1.2 ATÍPICO 

 

 Nesta seção, apresentamos o primeiro contexto motivador das mudanças construcionais 

e da rota de construcionalização do esquema LocVconect: o contexto atípico. Conforme Diewald 

(2002:111), tal contexto, considerado o estágio 1, apresenta o desenvolvimento de implicaturas 

que exibem características contextuais que não tinham sido habituais antes. 

Integram esse contexto as formas locativas e verbais que compõem um frame não 

espacial, em que a) articulações anafóricas ou catafóricas são feitas por intermédio de 
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referências físico-virtuais, abstrato-temporais ou abstrato-textuais das formas locativas; b) os 

deslocamentos e estatividades, no tempo e no texto, são feitos por intermédio de estar, ir e vir. 

Nesse primeiro estágio de mudança, os elementos não estão completamente encadeados, ou 

seja, ainda não há um chunking, mas já é possível verificar mudanças construcionais, 

micropassos em direção à construcionalização, uma vez que os itens estão mais abstratizados, 

favorecendo neoanálises. 

No contexto atípico de aqui está, aqui é empregado como elemento que faz referência 

a um espaço físico-virtual ou abstrato-textual; está, por sua vez, comporta-se como verbo 

intransitivo, com sujeito não agentivo em posição pós-verbal. Há, conjuntamente, presença de 

sintagma nominal, com referente abstrato, posposto ou, mais raramente, anteposto a aqui está. 

Tais propriedades concorrem para apresentação de pontos de vista subjetivos posicionados após 

a combinação e para o destaque de algo expresso anteriormente, como em (43): 

 

(43) O trabalhismo é o caminho da salvação para o nosso país. Esses neoliberais já fracassaram. Os 

conservadores já trataram de copiar as coisas, ganhar dinheiro, não desenvolveram o que o país precisa. 

Essas esquerdas, os movimentos esquerdistas acadêmicos, todos metidos a intelectuais; nesses o povo 

não crê mais. Estamos agora assistindo ao desempenho do último escalão do movimento, que colocou 

um operário de carne e osso no poder, dizendo — como afirmava aquele grupo de intelectuais do PT — 

aqui está a autenticidade. Mas onde está a autenticidade do Lula? Quem tem autenticidade para dar e 

vender é o trabalhismo. Defendo o trabalhismo de Getúlio, de Pasqualini, de João Goulart, do Riani e 

de incontáveis companheiros que lutaram pelo sindicalismo.  

Século XX, Brasil, oral 

 

Ocorrências como a (43) são indicadoras das mudanças em andamento próprias do 

contexto atípico: aqui faz referência físico-virtual, de cunho meramente apresentativo; está 

admite leitura como verbo intransitivo, com sujeito, com referente abstrato, não agentivo, a 

autenticidade, em posição pós-verbal. Ressaltamos que o elemento a autenticidade está mais 

afastado do eixo central da função sujeito, visto que não apresenta traços comuns e frequentes 

dessa categoria, como anteposição ao verbo e referente humano, animado e volitivo. 

Por sua vez, em um contexto atípico, aí está também se reveste de sentido menos 

concreto. A combinação migra para outro padrão de uso, em que apresenta sintagma nominal, 

com referente abstrato, anteposto ou posposto e destaca porção textual expressa anteriormente, 

licenciando novas possibilidades semânticas e pragmáticas. Desse modo, a noção semântica da 

forma verbal está e a foricidade da forma locativa aí são modificadas, em um estágio mais 

adiantado de abstratização: 
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(44) (...) a Prefeitura prefere sacrificar o Festival impondo-lhe as precárias instalações do Teatro do 

Parque, inclusive para a abertura, porque não quer dividir os créditos. Olha, para as pessoas que têm 

dúvida quanto ao significado da palavra "provincianismo", aí está um ótimo exemplo. 

Século XX, Brasil, oral 

 

 No fragmento (44), a posição fixa da combinação no início do período, o sentido menos 

referencial da forma verbal, com valor estativo de localização textual, a referência a um espaço 

abstrato-textual, por meio do elemento aí, e a presença do sintagma nominal, com referente 

abstrato, um ótimo exemplo, posposto a aí está, motivam uso menos objetivo de Loc e de V, 

favorecendo leitura distinta da prototípica. Além dessas propriedades, a sequência 

argumentativa e o uso do adjetivo ótimo evidenciam certa marca de (inter)subjetividade do 

fragmento. Ademais, a seleção de um verbo como está, que muitas vezes se emprega como 

copulativo, demonstra um resquício de traço funcional de ligação, o que nos remete ao princípio 

de persistência (HOPPER, 1991). 

 No caso do contexto atípico de lá está, o fragmento apresenta referência a um espaço 

físico-virtual, abstrato-temporal ou abstrato-textual por meio do elemento lá, forma verbal está 

usada em sentido referencial, com valor estativo de localização no tempo ou no texto, e presença 

de sintagma nominal, com referente abstrato, posposto ou, mais raramente, anteposto a lá está. 

Tais fatores motivam o realce tanto do sintagma nominal, com referente abstrato, posicionado 

após a combinação quanto da porção textual expressa anteriormente, como demonstrado nos 

fragmentos (45) e (46): 

 

(45) (...) barbetos'. (..) No' barbeto' chama-se-lhe, por exemplos, uma seara, uma terra que antigamente 

levava milho. (..) E depois ficava esse Verão. Apanhava-se o milho e ficava, que era para ser um' barbeto' 

para semear-se trigo no outro ano (..) - nesse ano a seguir. INQ E porque é que se chama um' barbeto'? 

INF Por causa de ter sido lavrada e (..) de estar de pousio - que não tem nada. (..) Estava de pousio, vá. 

Lá está a tal razão de pousio. INQ Estava de pousio esse bocado, esse tempo? INF Nesse bocado, nesse 

tempo. Que ao depois tornava a ser semeado - para semear trigo. (..) É o' barbeto'. Que era: tinha levado 

milho, ou levado grão, que era para depois essas terras passarem o Verão, o calor passar por elas, que é 

para darem a seara melhor ao depois (..) para o outro ano. Depois a seara era melhor.  

Século XX, Portugal, oral 

 

(46) A estética, a ornamentação das ruas, é o resultado do respeito e do medo que lhes temos.. No 

espírito humano a rua chega a ser uma imagem que se liga a todos os sentimentos e serve para todas as 

comparações. Basta percorrer a poesia anônima para constatar a flagrante verdade. É quase sempre na 

rua que se fala mal do próximo. Folheemos uma coleção de fados. Lá está a idéia: Adeus, ó Rua Direita 

Ó Rua da Murmuração. Onde se faz audiência Sem juiz nem escrivão. Aliás muito tímida, como devendo 

ser cantada por quem tem culpa no cartório. Mas, se um apaixonado quer descrever o seu peito, só 

encontra uma comparação perfeita. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

 Nas ocorrências (45) e (46), a posição inicial de lá está no início do período, a presença 

dos sintagmas nominais, com referentes abstratos, em (45), a tal razão de pousio e, em (46), a 
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idéia de que é na rua que se fala mal do próximo – onde se faz audiência sem juiz nem escrivão, 

pospostos a lá está, como a referência abstrato-textual ao trecho, em (45), de estar de pousio - 

que não tem nada e, em (46), coleção dos fados, da forma locativa lá contribuem para o uso de 

lá está em um contexto atípico. Portanto, em (45) e (46), apesar de o sentido da forma locativa 

e da forma verbal ainda ser independente, os elementos estão um pouco mais encadeados que 

no contexto fonte, apresentando uma cena comunicativa que veicula conteúdo mais abstrato. 

No contexto atípico de aí vem, a forma locativa e a forma verbal também perdem um 

pouco de sua autonomia sintático-semântica. Esse contexto passa a apresentar sintagma 

nominal, com referente abstrato, mais elemento que anteposto à combinação, referência a um 

espaço abstrato-temporal por meio da forma locativa aí e pontuação após aí vem, finalizando o 

período, como em (47) e (48): 

 

(47) Dois calendários com duas gajas nuas a fazerem propaganda a uma marca de pneus. Nem sequer 

me apetece olhar para elas, que hoje parecem demasiado gordas e deslambidas. Talvez seja do cansaço. 

De não me querer mexer. Se pudesse comandava tudo com os olhos. A música entrava quando eu 

piscasse o olho esquerdo; a publicidade arrancava com o olho direito. A verdade é que nem apetece 

olhar. Quero ficar aqui, desligar as luzes, parar a engrenagem dos músculos. Não, tão pouco é a morte 

que aí vem. Apenas quero parar. Ficar quieto, desligar o cérebro dez minutos, por favor. Em casa, 

ouviriam apenas dez minutos de silêncio. Impossível. Dez minutos de respiração. Da minha respiração.  

Século XX, Portugal, notícia 

 

(48) Quando internado num hospital psiquiátrico no início dos anos 70, adere a seitas ligadas aos 

OVNIS. A passagem do cometa Hale-Bopps próximo da Terra foi o pretexto para o suicídio colectivo, 

e « voltar ao mundo de onde viemos», tinham afirmado. Loucura e fanatismo, é o mínimo que podemos 

dizer. É necessária a Lei da Liberdade Religiosa que aí vem. Respeitemos a « liberdade de pensamento, 

de consciência e de religião » e da sua manifestação individual e colectiva. Sejamos tolerantes e 

respeitadores dos que têm opiniões religiosas diferentes, mas não sejamos ingénuos. Há uma diferença 

muito grande entre as religiões e as seitas. E aqui poderemos dizer ainda, que, há seitas e seitas. 

Século XX, Portugal, notícia 

 

Nos fragmentos (47) e (48), os sintagmas nominais, com referentes abstratos, a morte, 

em (47), e a Lei da Liberdade Religiosa, em (48), seguidos do elemento que antes da 

combinação, a referência a um espaço abstrato-temporal, por meio da forma locativa aí, e o 

ponto final, após aí vem, finalizando o período, contribuem para a classificação desse contexto 

como atípico. Ademais, o deslocamento no tempo, nas duas ocorrências, e a sequência 

argumentativa motivam tal classificação. Observe formatação distinta em (49) e (50), a seguir: 

 

(49) Eu não tento ser criativo. Eu procuro fazer coisas divertidas, que façam as pessoas dançarem. E 

quando eu acho que estou operando nessa faixa parece que a música foi feita em outro lugar. É nesse 

momento que entra a coisa da intuição brasileira. Nessa hora é que toda essa herança, esse movimento, 

lá no subconsciente, aí vem. Eu acredito que tem uma espécie de "sotaque” que os outros não têm, 

mesmo a minha música não sendo samba, ou um ritmo folclórico.  

Século XX, Brasil, entrevista 
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(50) Nós vamos ter que trabalhar muito nesse spread, por que a taxa Selic pode e deve continuar caindo, 

vai continuar caindo lentamente e tem um limite de queda, que não é suficiente para tornar os juros 

efetivos pagos pelas empresas suficientes para aumentar a competitividade. Então nós temos que 

trabalhar muito na redução do spread bancário, e aí vem compulsório, vem tributação, vem risco de 

crédito, vem falta de concorrência maior entre os bancos, tudo isto que tem que ser atacado. Porque a 

agricultura tem que trabalhar com crédito a custo de mercado, mas não dá para ela trabalhar com crédito 

a custo de mercado, como não dá para a indústria ficar pagando aí 40%, 45 ou 50% ao ano e o competidor 

dela 4%. 

Século XX, Brasil, entrevista 

 Ambos os fragmentos também são considerados exemplos de contextos atípicos por 

conta de seus usos peculiares. Em (49), o elemento aí apresenta referência abstrato-temporal, 

retomando anaforicamente nesse momento, por sua vez, em (50), aí apresenta-se como um 

sequenciador, com sentido próximo ao da conjunção então. Além desses fatores, o verbo vem 

exibe deslocamento no tempo, com a presença de sujeitos, com referentes abstratos, toda essa 

herança, esse movimento, em (49), e compulsório, em (50). 

 O contexto atípico de aí vai, por sua vez, apresenta duas propriedades específicas: (i) 

uso de aí com referência catafórica semelhante a mais adiante e uso de vai semelhante a segue, 

como em (51) e (52), e (ii) presença de aí anafórico, referindo-se a condições de êxito, e de vai 

semelhante a avançar, no sentido de alcançar algum tipo de objetivo em (53). 

A primeira funcionalidade mais recorrente de contexto atípico de aí vai apresenta as 

seguintes propriedades: posição fixa no início da oração, posposição de sintagma nominal, com 

referente abstrato, ou de sintagma verbal e referência da forma locativa a um espaço físico-

virtual, abstrato-temporal ou abstrato-textual. Duas ilustrações desse contexto se seguem: 

 
(51) É ainda autor de três revistas de ano, duas das quais já foram representadas, tendo concluído 

ultimamente três libretos de óperas, sendo um escrito em francês e outro em italiano " Tão preciosa nota 

não podia deixar de ser publicada. Eis a carta: " Meu caro. - Aí vai em quatro palavras o que entendi 

responder ao questionário que me dirigiste. Quatro palavras apenas, para não me comprometer muito: é 

a melhor maneira de responder àsenquêtes literárias, principalmente quando se tem sobre os ombros a 

responsabilidade de uma candidatura à Academia de Letras. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

(52) Vendido por a Controle Informática, o Bernoulli Multidisk 150 guarda até 150 Mbytes em cada 

cartucho. Tel 011) 853-6133. Empresa lança scanner de mesa compacto Para profissionais de artes 

gráficas aí vai uma novidade. Chega a o país o scanner de mesa StudioScan de a Agfa. De dimensões 

compactas 53 cm por 34 cm, o equipamento digitaliza fotos impressas e slides.  

Século XX, Brasil, notícia 

 

Em ambos os fragmentos, a leitura não encadeada dos elementos ainda é possível, uma 

vez que a forma locativa aí apresenta referência abstrato-textual, retomando anaforicamente a 

carta, na primeira ocorrência, e o lançamento de um scanner, na segunda. Após a combinação 

aí vai, em (51) e (52), temos, respectivamente, o sintagma nominal nucleado pelo interrogativo 

o que - o que entendi responder ao questionário que me dirigiste - e o sintagma nominal, com 
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referente abstrato, uma novidade, que concorrem para a leitura como um contexto atípico, com 

características distintas do uso mais concreto. A segunda funcionalidade de aí vai, ainda no 

contexto atípico, identificada em apenas um fragmento, é ilustrada em (53): 

 

(53) E o brasileiro não se habituou ainda a combater a erosão, acha que isso é um problema que não tem 

a menor importância. Estado - Sobretudo nas terras arenosas, como as do Pontal do Paranapanema. José 

Bonifácio - É claro. Os assentados do Pontal do Paranapanema vão ter problemas muito sérios, porque 

lá é areia, é complicado, é preciso ter culturas permanentes ou pastagens. Mas pastagens em áreas 

menores têm de ser de melhor qualidade. E a produção tem de ser cooperada, juntando 50 assentados 

para obter um resultado comum. Aí vai. Se for para criar gado de corte em pequenas glebas de 

assentamento, isso vai virar churrasco semanal (risos). Estado - Quem eram seus companheiros na 

Secretaria da Agricultura? José Bonifácio - Tive companheiros de múltipla natureza, incluindo alguns 

grandes proprietários que foram lúcidos o bastante para entender que nossa proposta não tinha nada 

contra a grande propriedade, era uma forma de ajudar quem estava precisando de auxílio para ficar no 

interior.  

                                                                                                                      Século XX, Brasil, entrevista 

 

 O fragmento (53) exibe uma única ocorrência no século XX da combinação aí vai com 

sentido avançar a partir de determinadas condições de êxito. A forma locativa aí aponta para a 

maneira como algo deve ser feito, as condições de êxito, como ter cultura permanente, ter 

pastagens em áreas menores e ter produção cooperada, e a forma verbal vai tem semântica 

semelhante a de avançar. Há, em (53), uma certa orientação do locutor, ao indicar a forma como 

algo deve ser feito, como no trecho é preciso ter culturas permanentes ou pastagens para 

conseguir resultados interessantes no meio ambiente, como, por exemplo, o combate à erosão. 

Já o contexto atípico de lá vai evidencia um uso um pouco mais encadeado que introduz 

alguma referência temporal. Esse contexto admite a leitura de lá vai com ideia de apresentação 

de tempo decorrido, no valor próximo a de verbo impessoal, em que o verbo vai se reveste de 

valor semântico próximo ao verbo passar e a forma locativa lá apresenta referência abstrato-

temporal a um momento distante no passado. Propriedades morfossintáticas, como a presença 

do elemento já anteposto à combinação, e referências de tempo, como um ano e quantos anos, 

após lá vai concorrem para a leitura como contexto atípico. 

 

(54) JORNAL DE NOTICIAS (JN) - Já lá vai um ano sem se conseguir eleger o Conselho de Arbitragem 

da   FPF, uma situação que envolverá alguns perigos para o futebol português. Século  

XX, Portugal, oral 

 

(55) INF Era. Era dois. Era dois só. Dois. Eram dois moradores. INQ2 Isso já lá vai quantos anos, 

senhor, senhor Arquibaldo? INF Ah, isso já vai lá perto de duzentos anos.  

Século XX, Portugal, oral 
 

Os fragmentos (54) e (55) demonstram a importância do contexto morfossintático como 

fonte ou origem de gramaticalização (TRAUGOTT, 2008). A presença do elemento já antes da 
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combinação lá vai e as referências de tempo, como um ano e quantos anos, ilustram a força 

dessas pressões motivadoras das mudanças construcionais. Ademais, a forma lá, por indicar um 

espaço mais distante do eixo referencial, motiva uma leitura de passado, ou seja, distante do 

presente em que a situação comunicativa se desenrola. Tais fatores reforçam a leitura dos 

fragmentos como contexto atípico. 

Apresentamos, na Tabela 6, o número de ocorrências por cada uma das seis 

combinações de LocV e a respectiva frequência por combinação no contexto atípico: 

 

Tabela 6: Frequência de LocV no contexto atípico. 

COMBINAÇÃO 

 

Aqui está 

 

 

Aí está 

 

Lá está Aí vem Aí vai 

 

Lá vai 

 

 
TOTAL 

 

Total de 

ocorrências 
96 155 149 57 29 176 662 

Ocorrências 

no Cont. 

Atípico 

11 

(11,46%) 

53 

(34,19%) 

9 

(6,04%) 

13 

(22,80%) 

6 

(20,69%) 

71 

(40,35%) 

163 

(24,62%) 

 

É importante ressaltar, na Tabela 6, que, ao contrário do resultado da Tabela 5, no qual 

aí está é a combinação menos recorrente no contexto fonte; no contexto atípico, aí está é a 

segunda combinação mais recorrente, apresentando 53 (34,19%) ocorrências, antecedida 

apenas por lá vai, que exibe 71 (40,35%) ocorrências. Assumimos que tais resultados 

demonstram o adiantado estágio de abstratização de aí está, se comparada as outras 

combinações. Assim, como aí está apresenta poucas ocorrências no contexto fonte, o contexto 

mais concreto, e maior recorrência no primeiro estágio de mudança, o contexto atípico, aí está 

se mostra forte candidato a ser o membro exemplar do esquema LocVconect.  

Chama-nos a atenção a produtividade da combinação lá vai no contexto atípico, sendo 

a mais recorrente, apresentando 71 (40,35%) ocorrências. Constatamos que os usos, menos 

referenciais, de lá, apresentando referência abstrato-temporal, e de vai, se aproximando 

semanticamente do sentido de passar (decorrer), com ideia de tempo decorrido, são bastante 

produtivos na língua portuguesa. 

Tais combinações mais recorrentes, aí está e lá vai, são seguidas, em termos de 

frequência, das outras combinações que apresentam a forma locativa aí: aí vem apresenta 13 

(22,80%) e aí vai, 6 (20,69%) ocorrências.  Esse resultado vai ao encontro das interpretações 
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mais fóricas, próprias do contexto atípico, favorecidas pelo uso da forma locativa aí. As 

combinações lá está, com 9 (6,04%) ocorrências, e, em seguida, aqui está, com 11 (11,46%) 

ocorrências, são as menos recorrentes no contexto atípico, uma vez que seus usos, como 

mencionado anteriormente, são bastante produtivos no contexto mais original, o contexto fonte. 

 No contexto atípico, por fim, os elementos locativos e verbais revestem-se de feixes de 

características não habituais, ou seja, ocorrem rupturas com os sentidos mais básicos desses 

elementos, em 163 (24,62%) ocorrências, tornando os usos de Loc e de V menos 

composicionais. O grau de transparência entre a forma e o sentido dos locativos e dos verbos 

começa a diminuir, delineando os micropassos da trajetória de mudança que culmina na 

construcionalização. 

 

4.1.3 CRÍTICO 

  

 Nesta seção, com base em Diewald (2006; 2002), apresentamos o contexto crítico, 

estágio II da rota de construcionalização do esquema LocVconect, em que estão envolvidas 

ambiguidades semânticas e estruturais. Postulamos que tal estágio convide o leitor a 

interpretações distintas, em termos do contexto fonte, e que seja anterior à construcionalização 

de LocVconect. O contexto crítico, assim como o contexto atípico, vai ao encontro das hipóteses 

desta tese por evidenciar as graduais mudanças construcionais por que passaram Loc e V rumo 

à construcionalização gramatical de função conectora. 

No contexto crítico de LocV, a forma locativa e a forma verbal estão no trânsito rumo à 

construcionalização gramatical LocVconect. Desse modo, dado o imbricamento entre um ponto 

e outro do continuum de mudança, significados diversos estão envolvidos nos fragmentos. A 

marca dessas ambiguidades é apresentada nas ocorrências por meio de nova distribuição 

morfossintática.  

Assim, o contexto crítico de LocV apresenta sobreposição de contextos, ou seja, 

possibilidade de leitura concomitante como (i) contexto isolado e atípico, ou (ii) contexto fonte 

e atípico. Dessa perspectiva, avaliamos que seja possível, ao mesmo tempo, tanto uma 

interpretação mais concreta, denotando referência dêitica ou anafórica ao espaço físico-

concreto referido no texto, quanto uma mais textual ou temporal.  

Tal contexto representa, portanto, uma etapa híbrida, em que há ambiguidades semânticas 

e estruturais, admitindo leituras distintas, como ilustrado em (56): 
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(56) Fabuloso, o jogo de rins de João Bartolomeu, o presidente do União de Leiria. Depois de ter dito 

cobras e lagartos da candidata a presidente Isabel Damasceno, era vê-lo, desdobrado em sorrisos e vénias 

para com a presidente Isabel Damasceno, na cerimónia de posse no novo executivo. Se está provado que 

o "amor clubista" faz bem aos rins, falta saber que efeito tem sobre as laringes: é que Isabel Damasceno 

tem umas bombas de gasolina entaladas na garganta. E ora aqui está mais uma oportunidade de marcar 

a diferença! O projecto "Leiria Tranquila" da PSP de Leiria, parece-me muito interessante e ter pernas 

para andar.  

Século XX, Portugal, oral 

 

Há, em (56), duas leituras possíveis: (i) contexto atípico: aqui faz referência a um espaço 

físico-virtual, vinculado à situação comunicativa apresentada, e está é empregado como verbo 

intransitivo, com sujeito, com referente abstrato, não agentivo mais uma oportunidade de 

marcar a diferença em posição pós-verbal; e (ii) contexto isolado: aqui está comporta-se como 

elemento de conexão, que favorece a progressão do texto, funcionando como uma sequenciação 

retroativo-propulsora textual que introduz o sintagma mais uma oportunidade de marcar 

diferença no tempo discursivo. 

Em (56), a presença de elementos coesivos, como e e ora, e a presença do substantivo 

abstrato oportunidade posposto a aqui está, que indica maior subjetividade, concorre para a 

ambiguidade desse fragmento. Apresentando fronteiras sutis, a forma locativa aqui e a forma 

verbal está podem ser entendidas como dois elementos autônomos, que veiculam conteúdo mais 

abstrato, ou como uma unidade, um type do esquema LocVconect, apontando para gradiência de 

sentido presente na rota de construcionalização. 

No fragmento (57), apresentamos a combinação aí está, que também se insere nesse 

contexto de ambiguidades estruturais e semânticas:  

 
(57) Vejo na TV goleiro saindo de campo humilhado pelo frango engolido. É a única imagem respeitável 

em meio ao tédio do Campeonato Brasileiro de Futebol. Decide não voltar ao jogo. E aí está sua 

hombridade. " O que é nossa inocência, nossa culpa " Mariane Moore (1887-1972), poetisa americana. 

                                                                                                                Século XX, Brasil, notícia 

 

O fragmento (57) admite leitura como contexto atípico e como contexto isolado. 

Ocorrências como essa ilustram a gradualidade, na investigação diacrônica, bem como a 

gradiência, na investigação sincrônica, das mudanças na língua (BYBEE, 2010), que motivam 

a criação de ambientes com expressões ambíguas. Temos, nesses casos, motivação para a 

construcionalização.  

Em (57), a leitura como contexto atípico pode ser ativada tanto pela presença do 

sintagma nominal, com referente abstrato, sua hombridade, posposto à combinação, 

concorrendo para a subjetividade da ocorrência, quanto pela forma locativa aí indicar uso 
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menos referencial, uma vez que pode retomar uma localização textual: o trecho, decide não 

voltar ao jogo, no qual o locutor expõe a decisão do goleiro após ter sofrido um gol considerado 

humilhante: o frango. 

A leitura distinta como contexto isolado, ainda em (57), é admitida pela posposição da 

combinação ao elemento coesivo e, de natureza aditiva, que compartilha traços de conexão com 

LocVconect, pela posição inicial de aí está no período, típica de elementos de conexão, e pela 

presença de aí está em uma sequência argumentativa, que veicula sentido mais abstrato e 

subjetivo, motivando o uso encadeado de aí está como uma microconstrução que apresenta 

sequenciação retroativo-propulsora textual. 

O contexto crítico de lá está, mais uma combinação alvo de nossa pesquisa, exibe 

ambiguidades semânticas e estruturais e apresenta a combinação em uma distribuição 

morfossintática inovadora, como em (58): 

 

(58) Adeus, adeus, minha vida - desafogou Maria Clara, aliás repetindo uma expressão tanto de Piedade-

Sabes que mais? eu vou dar uma volta lá por cima. Conversa tu à vontade com a ti' Ana, já que não 

querias que eu viesse por amor de não ouvir as conversas. E podes estar sossegada, que não venho pôr-

me à escuta. Olhe, ti' Ana, aqueça-lhe aí uma pinga de café de cevada, que é o que ela costuma tomar à 

tarde. - Conversas..? que conversas! Lá está a menina com as suas! Não faça caso, ti' Ana. -Faço -

declarou ti' Ana sempre risonha. - Ora essa! então não houvera de fazer caso do que diz a menina! Vou 

já aquecer-lhe o seu café de cevada, senhora Piedade.  

Século XX, Portugal, ficção 

 

O fragmento (58) constitui-se como contexto crítico, ou seja, duas interpretações são 

possíveis para a ocorrência. Uma possibilidade é a leitura mais concreta como contexto fonte, 

uso mais prototípico de lá e de está, com a forma locativa fazendo referência físico-concreta ao 

local onde a cena comunicativa se desenrola e com a forma verbal está, apresentando valor 

estativo em um frame espacial, localizando a menina em determinado local da cena 

comunicativa. 

Por outro lado, também é possível classificarmos o fragmento (58) como um contexto 

isolado, uso mais encadeado dos elementos como uma unidade. Desse modo, lá está é 

interpretado como elemento de conexão retroativo-propulsor que se volta para o trecho em que 

a menina enuncia o trecho Conversa tu à vontade com a ti' Ana, já que não querias que eu 

viesse por amor de não ouvir as conversas, e, ao mesmo tempo, direciona a atenção do 

interlocutor para o trecho a menina com as suas, um sintagma altamente subjetivo, que expõe 

implicitamente uma crítica à manifestação linguística da menina. 

De maneira semelhante, o fragmento (59) se apresenta como um contexto crítico: 
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(59) (...) estruturas sindicais - maioritariamente comunistas - tinham vindo todas à superfície, embora 

ainda não tão claramente como ocorreu após o 11 de Março. Até o rapaz que guiava o carro que eu 

utilizava mais frequentemente era do PC! Assisti claramente à sua tomada de poder nas instituições de 

crédito, com o objectivo - claríssimo! - de culminar nas nacionalizações. # EXP. - Transmitia essas 

preocupações a militares ou a civis? # J.R. - Na Junta de Salvação Nacional o meu diálogo mais fácil 

era com o general Galvão de Melo. Que me repetia: « Lá está você com os seus anticomunismos 

primários » Eu que até nem sou nada primário. # EXP. - Por que não alertou outros? # J.R. - Porque, 

numa fase subsequente, já não foi preciso alertar: a estrutura do PC tinha vindo à tona, funcionava, e 

fazia-o com eficácia!  

Século XX, Portugal, notícia 

 

Em (59), o fragmento admite leitura como contexto fonte, com o locativo lá 

apresentando referência físico-concreta ao local implícito na cena comunicativa e com o verbo 

está, com valor estativo de localização espacial, localizando o entrevistado, representado pelo 

pronome você, na situação relatada pelo próprio. Por outro lado, é possível interpretar lá está 

em um contexto isolado, como um pareamento, em que a combinação funciona como elemento 

de conexão, um type de LocVconect, ligando partes de texto, em uma sequência argumentativa. 

Neste caso, lá está conecta as falas do entrevistado, posicionadas antes de lá está, aos pontos 

de vista do general Galvão de Melo, que julga as preocupações do entrevistado anticomunismos 

primários. 

A seguir, em (60), no contexto crítico de outra combinação desta pesquisa, aí vem, há 

sobreposição de duas funções: (i) emprego do locativo aí e do verbo vem como elementos com 

maior nível de composicionalidade; e (ii) emprego de aí vem como uma unidade, uma 

instanciação do esquema LocVconect com função retroativo-propulsora. Em tais fragmentos, as 

ambiguidades semânticas e estruturais são materializadas pela posposição de aí vem aos 

elementos mas e porque, pela presença de sintagma nominal, com referente abstrato, a segunda 

inveja, após a combinação, e, ainda, pela possível interpretação de pausa entre aí e vem.  

Cumpre ressaltar que, na situação comunicativa, a ambiguidade provavelmente seria 

desfeita, por conta de elementos não identificáveis na escrita como, por exemplo, a entoação 

do fragmento:  

 

(60) Rabelais, Shakespeare, Donne, Mark Twain, Machado de Assis, Eça de Queiroz, vejam vocês. E, 

aqui mesmo na rua (do lado rico), tem o Zé Rubem, estou bem servido. Mas é de Montaigne mesmo que 

eu tenho inveja, duas invejas, embora uma cancele a outra. Uma é de seu espírito claro, honesto, 

observador, erudito, conhecedor das paixões e da História humanas, tudo isso refletido numa prosa de 

simplicidade e elegância exemplares. Ah, como queria eu ser Montaigne, escrevendo aqui. Mas aí vem a 

segunda inveja. A segunda inveja é que ele nasceu em berço de ouro, trabalhou porque quis e escreveu 

porque quis. Eu não. Se eu nascesse nas condições de Montaigne, talvez escrevesse alguma coisa porque 

quisesse (nunca por causa do prazo de fechamento do jornal), mas o que eu ia fazer mesmo era gastar 

grana para ver se tomava umas tietes do Caetano. 

Século XX, Brasil, Notícia 
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(61) Eu tinha a idéia do No Gravity, como já falei. E as outras foram surgindo. Enfermo, por exemplo, 

foi o Mike Terrana que deu nome. É que ela é a música mais complicada do disco. E a única coisa que 

ele falava em português era “puta enferma” [risos]. E ele dizia que a música era muito difícil, que era 

“puta enferma” [mais risos].. Aí ficou esse nome. Eu não queria colocar tudo em inglês. Porque aí vem 

aquela questão: a gente tem que falar essa língua inglesa. Todo mundo reclama que os EUA são isso e 

aquilo e a maior dominação é a gente ter que usar essa língua. RB - - E não tem como fugir disso.. 

                        Século XX, Brasil, oral 

 

Nos fragmentos (60) e (61), a leitura como contexto crítico é possível, com base em uma 

nova distribuição morfossintática (DIEWALD, 2002; 2006), pela presença do elemento mas e 

do elemento porque antes da combinação. Como, no domínio oral, mas aí e porque aí, muitas 

vezes, são usados de forma mais encadeada, como um chunking, a admissão de pausa entre a 

forma locativa aí e a forma verbal vem marcaria um uso não encadeado desses elementos, em 

que o termo aí apresentaria uma remissão catafórica, em (60), à segunda inveja e, em (61), à 

aquela questão, e o elemento vem seria empregado como um verbo de deslocamento textual 

nas duas ocorrências, motivando a leitura de (60) e (61) como contextos atípicos. 

Entretanto, a leitura dos fragmentos (60) e (61) em um contexto isolado, em que aí vem 

se comporta como um elemento de conexão, é admitida pela posposição à combinação de um 

sintagma nominal, com referente abstrato - no primeiro fragmento, a segunda inveja, e, no 

segundo fragmento, aquela questão -, pela anteposição a aí vem dos conectores mas, em (60), 

e porque, em (61), partilhando com eles a posição inicial típica de elementos de conexão, e por 

aí vem se encontrar em sequência argumentativa em um frame não espacial nas duas 

ocorrências.  

Em tal interpretação como contexto isolado, aí vem conecta a porção anterior que, em 

(60), trata da primeira inveja, Uma é de seu espírito claro, honesto, observador (...), e, em (61), 

trata da questão de não querer colocar tudo em inglês às porções textuais subsequentes, em 

(60), a segunda inveja, e, em (61), a questão de ter de falar essa língua inglesa. 

 Nos contextos críticos de aí vai, como (62) e (63), há leituras concomitantes para o 

fragmento: (i) emprego de aí com referência abstrato-textual ou abstrato-temporal e de vai 

como um verbo, indicando apresentação, com sentido semelhante a segue, e (ii) emprego de aí 

vai como uma unidade, uma instanciação do esquema LocVconect. Ambiguidades semânticas e 

estruturais são manifestadas pela presença de elementos então e só que (equivalente a mas) 

antes da combinação, de sintagma nominal, com referente abstrato, antes e após aí vai, e ainda 

pela possível pausa entre a forma locativa aí e a forma verbal vai.  

 Cumpre observar que, assim como apontado na análise da combinação aí vem, a 

ambiguidade apresentada no contexto fonte provavelmente seria desfeita na situação 

comunicativa por conta da entoação do fragmento: 



79 

 

(62) Um baterista, para fazer isso, tem que conhecer música - - pode ser que ele seja só um batera, um 

ritmista. Não necessariamente o baterista é um compositor. Agora, o guitarrista aprende harmonia e 

melodia, já que o ritmo está implícito no que ele toca, então, ele é capaz de fazer uma música. RB - - 

Então, o gutarrista se obriga a ser um músico mais completo pelas características do instrumento que 

ele escolheu? KIKO - - Sim, porque a guitarra engloba tudo. Só que aí vai um toque pros outros 

instrumentistas que não mexem com todas as áreas da música: o cara tem que estudar. Quantos bateras 

você vê que não sabem harmonia? Aí, o cara vira um ritmista. Ele não precisa ser um expert em teoria, 

mas precisa ser ligado no assunto. 

Século XX, Brasil, oral 

 
(63)Há muita gente, a nível dos independentes, identificada com o projecto do PS. Alguns estavam 

identificados já antes do dia 1 de Outubro. Outros, anteriormente mais perto da velha maioria, só 

começaram o processo de identificação depois de 2 de Outubro. Daniel Bessa é dos primeiros, 

participando de há muito em combates contra o PSD. JN - Depois disto tudo ainda não conseguimos 

saber, claramente, se é a favor ou contra a presença de independentes no Governo? Que espaço sobra 

para eles na análise que faz? NM - Então aí vai. Eu gostava muito mais de ver um Governo só com 

gente da família socialista, mas a inclusão de independentes não constitui para mim um problema. Mas 

é verdade que o PS tem quadros, em número e em qualidade, mais do que suficientes para integrarem o 

Governo. JN - Admite, porém, que Guterres sempre quis abrir o partido à sociedade civil? 

Século XX, Portugal, oral 

 

Nos fragmentos (62) e (63), duas leituras são admitidas. A primeira, como contexto 

atípico, é admitida, principalmente, pela possível pausa entre a forma locativa aí e a forma 

verbal vai. Tal pausa indica uso não encadeado desses elementos, em que o termo aí apresenta 

referência abstrato-textual à parte do texto, em (62), em que o entrevistado orienta 

instrumentistas, o cara tem que estudar, e, em (63), em que está contida o trecho a inclusão de 

independentes não constitui para mim um problema. O elemento vai, por sua vez, é empregado 

como um verbo de deslocamento textual dessa orientação e dessa resposta, nos moldes de 

seguir, nas duas ocorrências. 

Por outro lado, a leitura dos mesmos fragmentos como contexto isolado é possível pela 

apresentação de sintagma nominal cujo referente é abstrato um toque pros outros 

instrumentistas, em (62), pela apresentação, implicitamente, da resposta cobrada pelo 

entrevistador, em (63), e pela presença de sequências argumentativas que, por conta da 

subjetividade e intersubjetividade típicas, tornam o contexto mais abstrato. Nesta outra leitura, 

aí vai é uma unidade, um elemento de conexão, que relaciona porções de texto presentes antes 

da combinação às porções subsequentes, contribuindo para a progressão textual das entrevistas. 

O contexto crítico de lá vai apresenta, por sua vez, ora mais autonomia dos elementos, 

com leitura da forma locativa e da forma verbal como elementos mais autônomos, ora o uso 

como um chunking com função conectiva, em que lá vai se reveste de função retroativo-

propulsora. A nova distribuição morfossintática de tal contexto é apresentada pela presença dos 

conectivos então ou e antepostos à combinação, como ilustramos a seguir: 
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(64) Realmente você é o derradeiro trovador português! Para o ajudante de Farmácia, filho dum padeiro 

de Oliveira, a familiaridade daquele tamanho Fidalgo, que lhe apertava a mão na botica diante do Pires 

boticário e em Oliveira diante das autoridades, constituía uma glória, quase uma coroação, e sempre 

nova, sempre deliciosa. Logo sensibilizado, feriu os bordões rijamente: - Então, para acabar, lá vai a 

grande trova, sr. Doutor! Era a sua famosa cantiga, o Fado dos Ramires, rosário de heróicas quadras 

celebrando as lendas da Casa ilustre - que ele desde meses apurava e completava, ajudado na terna tarefa 

pelo saber do velho Padre Soeiro, capelão e arquivista da Torre. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

Nesse sentido, o fragmento (64) admite duas leituras. A leitura como contexto atípico é 

fornecida pela referência da forma locativa lá a um espaço abstrato-temporal e pela forma 

verbal vai ser usada com sentido de deslocamento no tempo. Por sua vez, a leitura como 

contexto isolado é admitida por lá vai posicionar-se após o conectivo então, presente no início 

do período, pela presença do sintagma nominal, com referente abstrato e subjetivo, a grande 

trova, e pela posição inicial de lá vai no período, típica de elementos de conexão. Em tal 

contexto, lá vai apresenta função retroativo-propulsora introduzindo a grande trova ao assunto 

desenrolado anteriormente na situação discursiva. 

Na Tabela 7, a seguir, apresentamos o total de ocorrências das combinações aí está, lá 

vai, aí vem, aqui está, aí vai e lá está de LocV e suas frequências de uso no contexto crítico. 

 
Tabela 7: Frequência de LocV no contexto crítico. 

COMBINAÇÃO 

 

Aqui está 

 

 

Aí está 

 

Lá está Aí vem Aí vai 

 

Lá vai 

 

 
TOTAL 

 

Total de 

ocorrências 
96 155 149 57 29 176 662 

Ocorrências 

no Cont. 

Crítico 

6 

(6,25%) 

5 

(3,23%) 

3 

(2,01%) 

6 

(10,53) 

5 

(17,24%) 

9 

(5,11%) 

34 

(5,13%) 

 

Na Tabela 7, destaca-se a pouca produtividade das combinações no contexto crítico. 

Assim, do total de 662 ocorrências de LocV, apenas 34 (5,13%) ocorrências são levantadas no 

contexto crítico, sendo a combinação aí vai a mais recorrente em tal contexto, com 5 (17,24%) 

ocorrências, e lá está a menos recorrente, com 3 (2,01%) ocorrências. Tal resultado está previsto 

por Diewald (2002), para quem o contexto crítico é de fase mais curta e, por isso, menos 

frequente. Postulamos que esse contexto é o gatilho para a construcionalização do esquema 

LocVconect.  
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4.1.4 ISOLADO 

 

Após as mudanças construcionais graduais demonstradas por meio dos contextos atípico 

e crítico, a forma locativa e a forma verbal das combinações lá está, aí está, aí vai, lá vai, aí 

vem e aqui está são recrutadas para a articulação de porções textuais no contexto isolado, 

funcionando como um type do esquema LocVconect, ou seja, uma microconstrução com função 

conectiva. Segundo Diewald (2002, p. 103), contextos isolados, representantes do terceiro 

estágio do processo de mudança, são contextos linguísticos específicos que favorecem uma 

leitura em detrimento de outra. 

Postulamos que os usos das seis combinações selecionadas para a análise mais refinada 

desta tese manifestam, nesse contexto específico, a construcionalização gramatical do esquema 

LocVconect, consolidando o processo de mudança. Conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 22), 

construcionalização gramatical constitui: 

 

uma sucessão de mudanças de forma e sentido, dando origem a uma forma 

semanticamente nova com conteúdo não composicional, compartilhada por 

uma população de falantes, que surgiu a partir de um padrão produtivo de 

composição na gramática (Tradução nossa20). 

 

Nesta tese, tais usos apontam, a partir de chunking da forma locativa e da forma verbal, 

microconstruções com função de conexão sintática ou textual, que atuam de forma mais 

procedural. Assim, a partir de uma estrutura de predicado formada pela ordenação locativo 

verbo, a construcionalização gramatical instancia usos mais gramaticais, comparados aos da 

fonte, das combinações como elementos de conexão.  

Passamos agora a apresentar e a comentar cada um desses types. Quanto aos fatores 

relevantes para a identificação de aqui está como um pareamento, identificamos, como 

regularidades: posição fixa da microconstrução no início do período ou após os elementos de 

natureza coesiva ora e pois, configurações próprias de elementos de conexão, sintagma nominal 

ou verbal posposto a aqui está, predominância do type em sequências argumentativas e 

referência não espacial das formas locativas e verbais, como em (66): 

 

 

 

                                                           
20sucession of changes in meaning and in form, giving rise to a new semantically non-compositional 

contentful form, shared by a population of speakers, that emerged from a productive compounding 

pattern in the gramar. 
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(65) E. então, quem na roda do ano fizer duas viagens á terra do coração de D. Pedro IV, que ela 

religiosamente conserva em uma de oiro-simbolo magnifico do seu proprio coração, sempre a pulsar em 

liberdade - ganha mais consideração e altas famas do que se houvesse descoberto as Americas, do que 

se enxertasse na cabeça mongolica da China, sob o rabicho e a testa fugi-dia, os principios universais e 

niveladores do soberano Direito das Gentes. Ora aqui está por que eu, que fui ao Porto já uma vez, no 

enfastiado desdobrar dos ultimos trezentos e sessenta e cinco dias da minha calma vida de provinciano, 

me julgo com direito á celebridade a curto praso, na vila em que nas-ci. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

Na ocorrência (65), aqui está é empregado como uma instanciação do esquema 

LocVconect, realizando um movimento duplo, anafórico e catafórico, entre a porção de texto que 

exemplifica o que faz uma pessoa ganhar consideração e altas famas e a porção subsequente, 

que apresenta a visão do locutor de se julgar com direito à celebridade. Tal relação coesiva entre 

enunciados vai ao encontro da proposta de Tavares (2010) para a sequenciação retroativo-

propulsora textual. 

Posicionada entre duas porções textuais, portanto, aqui está concorre para a 

sequenciação textual do fragmento, ao apontar, com base no ponto de vista expresso antes do 

constructo, quem na roda do ano fizer duas viagens (...) ganha mais consideração e altas famas, 

a opinião do locutor, configurada por meio do sintagma verbal, por que eu me julgo com direito 

á celebridade a curto praso, na vila em que nas-ci. O constructo aqui está é empregado, desse 

modo, como um elemento que articula ideias e opiniões, podendo definir ou redefinir posições. 

Na medida em que se volta para a organização do texto, aqui está atua como um 

articulador textual que, a partir de retomada do que é exposto antes do constructo, apresenta 

vários tipos de argumentos. Esse tipo de uso demonstra que a microconstrução retoma porções 

de texto que servem como argumento para o ponto de vista subsequente a aqui está, atribuindo 

orientação argumentativa ao enunciado. Essa estratégia discursiva contribui para que o 

interlocutor aja/pense em favor do locutor. 

Por mais que as formas aqui e está veiculem ainda traços persistentes da referência mais 

concreta desses elementos (HOPPER, 1991) - como um apontar para algo no texto, por meio 

do locativo, e um resquício de localização, por conta de escolha do verbo estativo estar, a 

sequência argumentativa e o frame não espacial contribuem para a leitura de aqui e de está 

como uma unidade, que funciona como um elemento de conexão no contexto isolado. Trata-se 

de um contexto que comumente se constitui de elementos mais subjetivos, ao se fazer a defesa 

de um ponto de vista, de uma ideia. No fragmento (66), ilustramos regularidades semelhantes: 
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(66) (...) gosa desde já, sereno, recolhido, os deslumbramentos e os beneficios da soberania que o espera-

mais larga, mais efectiva do que a simples soberania de presidente de associação-logo que a sua erudição 

se estabeleça na severidade da catedra; logo que a sua voz legislativa, tempera-da á chama das paixões 

politicas e das reformas sociais, semeie os fulgores da justiça e as coletas da oposição, no ambiente do 

Parlamento; logo que a sua vontade obedecida se estenda pelo país, com a suavidade d' uma sombra 

protectora, na fórma imperativa dos regulamentos e dos decretos. Aqui está, bem saliente, o motivo 

porque João Nunes, pesado já das responsabilidades que hão-de vir, entra a Porta-Eerrea, atravessa a 

Via-Latina, lento, quasi funebre, como a sombra vaga do futuro João Nunes. Aqui está porque ele 

consome, na arejada tranquilidade do seu terceiro andar, no desdobrar de cada vinte e quatro horas, doze 

horas torturadas, devorando a hirta sciencia dos codigos, revolvendo a poeira dos seculos e as profecias 

nebulosas das escolas, entre as paginas indiferentes das monografias e dos tratados. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

Em (66), os constructos em destaque têm seu uso mais original de espaço e de função 

adverbial estendido, sendo usados como recursos para articular a pretensa soberania de João às 

atitudes do mesmo personagem, evidenciadas no texto após os dois constructos. Em (66), a 

presença de porque e de o motivo porque, nas orações subsequentes a aqui está, e as sequências 

argumentativas desempenham, em função do frame não espacial, um papel crucial para a leitura 

da combinação como um elemento de conexão. 

Nesse sentido, o uso de aqui está concorre para a articulação das relações lógicas 

inerentes às sequências argumentativas. Tais sequências, por serem intrinsecamente subjetivas, 

representam um campo fértil para a identificação de aqui está como instância da LocVconect. 

Como, em tais ocorrências, o ambiente é mais subjetivo, destaca-se pressão contextual típica 

para um frame não espacial. 

O segundo type sob análise, aí está, também apresenta a função conectora em contextos 

isolados. Tal função é evidenciada pela posição fixa da microconstrução no início do período, 

por sua posposição a elementos de natureza coesiva, como ora e pois, e pela presença de aí está 

em sequências argumentativas. Esses fatores indicam fortes marcas de subjetividade e de 

intersubjetividade, deixando a forma locativa e a forma verbal fortemente encadeadas, 

compondo uma unidade. A microconstrução aí está, desse modo, favorece a progressão textual, 

pois retoma uma porção de texto anterior para, em seguida, acrescentar um argumento ou ponto 

de vista.  

Considerando-se a rota de construcionalização de LocVconect, no contexto isolado, os 

elementos aí e está tornam-se um todo composto de forma e significado, deixando de ser itens 

plenos e independentes, como no fragmento (67) ilustrado a seguir: 
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(67) Atentava no jeito frio e agressivo da filha e desistia logo de qualquer idéia a respeito de novo 

casamento. Nada disso. O melhor era fazer como todos os homens, até casados, até recém-casados. O 

melhor era fazer como, como, como o pai. Aí está. Joaquim por mais que expulsasse a lembrança amarga 

daquela noite da Rua das Flores era constantemente perseguido por ela. Daí a timidez de suas primeiras 

aventuras, nome com que ele dourava a sentida sordidez dos coitos pagos à vista. Uma aventura, uma 

conquista. Parecia um criminoso. Escolhia horas adiantadas da noite, se exasperava quando custavam 

para abrir a porta e ele ficava sujeito às olhadas dos transeuntes, exigia um quarto bem trancado, tapava 

o buraco da fechadura. Inutilmente procurava se confortar. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

Em (67), o narrador conecta o pensamento de Joaquim, a respeito da melhor atitude a 

ser tomada, a de relacionar-se com prostitutas, ao trecho posposto ao constructo, em que a 

personagem se refere à lembrança amarga de uma noite. O constructo aí está, nesse fragmento, 

estabelece uma sequenciação retroativo-propulsora textual, contribuindo para a progressão dos 

enunciados no tempo discursivo. 

Assim, a posição do constructo entre os dois períodos promove progressão textual dos 

enunciados, ratificando a articulação estabelecida por aí está. A sequência argumentativa 

concorre ainda para o uso de aí está como um elemento de conexão, denotando pressão 

contextual típica para o mecanismo de neoanálise. Funcionalidade semelhante ocorre em (68): 

 

(68) Que negócio é esse? - É uma sociedade de dança, mamãe. Só famílias conhecidas. O Mário arranjou 

um convite pra nós.. Deixaram o sultão todo encabulado no tamborete do piano e vieram discutir na sala 

de jantar. (Famílias distintas. Não tem nada demais. As filhas de Dona Ernestina iam. E eram filhas de 

vereador. Aí está. Acabava cedo. Só se o Crispiniano for também. Por nada deste mundo. Ora essa é 

muito boa. Pai malvado. Não faltava mais nada. Falta de couro isso sim. Meninas sem juízo. Tempos de 

hoje. Meninas sapecas.  

Século XX, Brasil, ficção 

 

Em (68), aí está funciona como um elemento de conexão, ao contribuir para a 

progressão das partes textuais em que são apresentados argumentos a favor da ida de algumas 

personagens a uma sociedade de dança, não tem nada demais. As filhas de Dona Ernestina iam. 

E eram filhas de vereador, e a porção textual subsequente, em que há outro argumento relevante 

para a permissão da ida a tal sociedade: acabar cedo. Como demonstrado nos fragmentos (67) 

e (68), o conector aí está, muitas vezes encontra-se isolado no período, ou seja, anteposto e 

posposto à pontuação. Tal configuração concorre para maior vinculação semântico-sintática 

dos elementos. 

No fragmento (69) a seguir, apresentamos uma ocorrência de aí está que ilustra o 

contexto isolado, com o constructo posposto ao elemento ora: 
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(69) Vá o exemplo: convidam-nos para um jantar familiar e dão-nos um banquete em que vagueiam 

perfumes de flores caras e cheiros de molhos complicados. Aquilo não é o trivial: logo, aquele não é o 

jantar familiar. Quem ordenou e determinou o menu, não foi certamente o dono, mas a dona da casa. 

Portanto a atmosfera de falsidade que se respira naquela casa amiga, foi criada pela mulher. - Ora aí 

está! São os nossos maridos que trazem dos hotéis e das festas a que assistem a exigência desses molhos 

complicados, dessas floreiras odoríferas. do champagne ruinoso e dos cristais variegados das mesas 

ricas. São eles que nos sugerem novidades de serviço; e vêm os senhores depois pôr a ridículo a nossa 

pretensão! Geralmente não somos nós que compramos a prataria e as porcelanas.  

                                                                                                                            Século XX, Brasil, ficção 

 

Em (69), há a ideia de que é a mulher que cria uma atmosfera de falsidade na casa, 

quando, por exemplo, oferece um jantar. Entretanto, a seguir, aí está articula argumento 

contrário ao exposto inicialmente, expresso após o constructo: são os maridos que propiciam as 

condições para o clima de falsidade por meio de exigências que eles copiam de fora. Em tal 

funcionalidade, o constructo aí está evidencia construcionalização gramatical, envolvendo 

diminuição de composicionalidade (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013), uma vez que aí e 

está não exibem seus sentidos prototípicos e passam a ser usados como uma unidade de função 

conectora, um pareamento com função mais procedural. 

A posição do constructo após o elemento juntivo de natureza coesiva ora e a presença 

de ponto de exclamação concorrem para o uso desse constructo como uma instanciação do 

esquema LocVconect. Ademais, a presença do constructo em sequências argumentativas concorre 

para esse entendimento, uma vez que tais sequências se caracterizam pela progressão lógica de 

ideias. Trata-se de um contexto que comumente se constitui de elementos mais subjetivos, ao 

expressar pontos de vista, julgamentos e valores.  

No contexto isolado da microconstrução lá está, destaca-se o uso da forma locativa e da 

forma verbal como um elemento de conexão, semelhante ao conector então, concorrendo para 

a progressão do texto, apresentando sequenciação retroativo-propulsora textual. Esse contexto 

se manifesta pela pausa antes e após o constructo, representada pela pontuação, e pela sequência 

argumentativa presente no fragmento, como ilustrado nas ocorrências (70) e (71) a seguir: 

 

(70) Realmente, para mim foi uma certa novidade. Então, à sua volta, jovens como a Ana estão a ler 

mais? A. M. Sim, e eu considero que o tempo, de facto, acaba por ser um problema maior no que toca à 

leitura. Hoje em dia temos horários muito pesados, depois com trabalhos extra-escolares também 

grandes. Horários muito grandes e depois ainda os trabalhos de casa, o estudo pessoal que tem que ser 

feito e depois, lá está, se queremos continuar a cultivar aquela ideia que há que gozar a juventude, que 

a vida tem que ser vivida e que são os nossos melhores anos, este género de filosofia depois encaixada 

na realidade é complicada. 

Século XX, Portugal, oral 
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(71) (...) por que estão a lutar, depois cabe a cada um expressar-se da melhor maneira. Quem tem mais 

jeito para uma caneta ou jeito para compor uma canção fá-lo através da música. R. Sabe, o autor, o Zeca 

Afonso, era professor de história. Deixou a história propriamente dita, quer dizer, ele é mais conhecido 

como um autor de intervenção do que como professor de história. Justamente, ele deixou, parece, a 

caneta. Pôs a caneta a fazer música e letra para as suas músicas, não é? A. M. Lá está, foi uma maneira 

de se expressar, outras pessoas tiveram outras formas de se expressarem. R. Acha que agora ainda se 

justifica haver assim cantores de intervenção, na nossa época, a sua época. 

Século XX, Portugal, oral 

 

Nos fragmentos (70) e (71), observamos a presença de sequência argumentativa, que 

propicia usos mais abstratos. Na primeira ocorrência, o constructo lá está articula o ponto de 

vista do locutor, que defende a existência de horários muito pesados para os jovens, a seu outro 

argumento: a dificuldade de gozar a juventude vivendo dessa maneira. Na última ocorrência, 

por sua vez, lá está articula o ponto de vista cabe a cada um expressar-se da melhor maneira a 

outro argumento do locutor a partir do que foi mencionado: foi uma maneira de se expressar. 

Fragmentos como (71) também evidenciam o uso de lá está como um elemento de 

conexão que realiza sequenciação retroativo-propulsora textual, porém com valor de 

especificação. Há, em (72), a partir da discussão do problema dos meios de comunicação, uma 

proposição genérica, ser muito complexo, que é especificada no que segue a lá está: saber gerir 

a liberdade. O uso do constructo em posição inicial no período, precedido de ponto final e 

seguido de dois-pontos e a sequência argumentativa concorrem para o uso mais procedural de 

lá está: 

 

(72) Nós à bocado falámos da liberdade se falou-se da censura, portanto, da liberdade de imprensa. 

Quando vê televisão, acha que a verdade está a passar, a verdade dos acontecimentos, ou, se há 

manipulação, que as pessoas podem gerir o que ouvem e serem capazes de ser objectivas perante as 

imagens que recebem? A. M. O problema dos meios de comunicação é muito complexo. Lá está: saber 

gerir a liberdade. Eu, desde muito pequena que acompanho o meu pai, que é da área da comunicação 

social, em conferências e, esse é um tema que eu já ouvi debater muito por gente que melhor do que eu 

saberá falar nele. 

Século XX, Portugal, oral 

 

 Quanto ao type aí vem, o contexto isolado o apresenta em posição inicial fixa, típica de 

elementos de conexão, seguida de sintagma nominal, com referente abstrato, ou sintagma 

verbal, em sequências argumentativas, articulando partes textuais. Em tal contexto, o pronome 

locativo aí e o verbo vem se destituem de traços das categorias originais, perdem sentido mais 

referencial ou lexical e migram para classe mais gramatical, dos conectores, favorecendo a 

progressão do texto, como em (73): 

 

 



87 

 

(73) (...) nem deve principalmente julgar - nem deve apontar porque às vezes - em casa mesmo - em 

casa mesmo a gente - sei lá - na família mesmo entende? - a gente - tem: - tem certos membros na - tem 

certos membros na família que: - às vezes - perturbam muito a gente a gente fica pensando por que 

aquela pessoa - é - é tão diferente da gente - é - em gênio - em personalidade - em temperamento 

- aí vem o problema da reencarnaçao que tanto ensina a filosofia - exato - espírita - né? - é - aí 

exatamente aquilo - aquilo que mais demonstra: - isso é mais importante - éh: - problemas - é - é que 

deve ter mais maior atenção da gente - é - você vê - quantas pessoas - diz que tem religião e nunca leu 

nenhum livro - bíblico - não é? assim um livro evangélico - nunca leu a bíblia ou o novo testamento?  

Século XX, Brasil, oral 

  

 Nesse fragmento, o constructo aí vem contribui para a progressão textual, articulando o 

que era dito antes sobre o problemático relacionamento com alguns familiares dessemelhantes, 

por que aquela pessoa - é - é tão diferente da gente - é - em gênio - em personalidade - em 

temperamento, ao trecho subsequente sobre questões espirituais, o problema da reencarnação. 

No contexto isolado de (74), a seguir, o conector aí vem apresenta sequenciação retroativo-

propulsora, veiculando tom de crítica sobre o que é dito antes do constructo, em situações 

comunicativas com certa tensão: 

 

(74) Num cotovelo da estrada esbarrámos com o senhor Bento Chinoca, antigo boticário da vila, de 

chapéu pendurado dos dedos sobre os lombos, abstracto, retrocedendo duma das suas intermináveis e 

quotidianas marchas de solitário. Meu mestre estendeu-lhe a mão, salvando cordialmente: -Viva o nosso 

zoilo! E essa dispepsia? O senhor Bento levou a mão à boca do estômago e num esgar, em que a chalaça 

se misturava ao azedume, disse: -Mal, isto só em Lurdes.-E logo vivamente: - Entáo o menino entregou 

o mosteiro aos chupistas do Espírito Santo? - Aí vem o desconchavo - redarguiu de benigno aspeito meu 

mestre. - O mosteiro não é meu, é dos fiéis. - Foram então os fiéis que chamaram os frades? -Não foram, 

nem tão-pouco eu. Bateram à port abriu-se-lhes. -E que razões invocaram quando foram deprecada, 

padre-mestre? -Nenhumas, nem eu lhas pedi. -Nenhumas, é boa. -Sim senhor, nenhumas, a não ser as 

que implicitamente estão no nosso múnus, amar e servir a Deus, da maneira mais eficaz. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

 Em (74), o constructo aí vem concorre para a progressão textual, pois a personagem 

mestre retoma a porção de texto anterior, que se refere à entrega do mosteiro aos chupistas do 

Espírito Santo, para, em seguida, acrescentar um posicionamento contrário ao expressado pelo 

personagem Bento, afirmando ser um desconchavo tal afirmação sobre o mosteiro.  

Há, em (74), propriedades importantes para a compreensão do trecho em um contexto 

isolado, como posição fixa de aí vem no início do período, seguida do sintagma nominal, com 

referente abstrato, geralmente, de sentido pejorativo, como desconchavo, e sequência 

argumentativa. No fragmento (74), aí vem apresenta sequenciação textual, articulando partes 

do texto e, ao mesmo tempo, concorre para o sentido de contrariedade que introduz face ao 

trecho que antecipa aí vem. 
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Por sua vez, em (75), uma ocorrência de aí vem precedido de preposição de e seguido 

de pausa maior, representada ortograficamente pelo sinal de dois-pontos, também é 

interpretada, a seguir, como um contexto isolado: 

 

(75) Ter a habilidade de saber a que horas chegar a um clube é tão importante quanto decidir ir ou não. 

Em Nova York, sábado em o Sound Factory, por exemplo, é assim:é assim: mr. Junior Vasquez, eleito 

the best DJ in the world por os Sashas de lá, faz uma noite deep e longa. Chega a a meia-noite, verifica 

as luzes, ajeita o retorno e acende um incenso enquanto espera o Factory abrir. Começa lento, com um 

rhythm $& blues à uma hora de a manhã. a as três, quatro horas, o público começa a chegar, e só aí os 

vocais vão aparecendo. Depois que chega o staff de os outros clubes, lá por as seis, é que o Sound 

Factory pega fogo. De aí vem: quando você pensaria em chegar a as seis em um clube? O Bisol errou 

ou não? Mercadante Eu acho e ele acha que errou. Não poderia ter apresentado emendas a o Orçamento 

de essa forma depois de a CPI. 

Século XX, Brasil, notícia 

 

Na ocorrência (75), são fatores essenciais para a identificação do uso mais gramatical 

de aí vem, como um articulador textual, tanto o constructo ser precedido pela preposição de, 

que tem sentido de origem, combinando com vem, e seguido de pausa maior, representada pelos 

dois-pontos, quanto a sequência argumentativa e a (inter)subjetividade presentes. Tal fragmento 

é interpretado como um contexto isolado, em que o aí vem  remete ao trecho lá por as seis, é 

que o Sound Factory pega fogo, informação que contrasta com a informação que segue aí vem: 

quando você pensaria em chegar a as seis em um clube?. 

 O próximo type, aí vai, no contexto isolado, embora ainda apresente resquícios de um 

uso catafórico da forma locativa aí e de deslocamento textual da forma vai, atua como conector, 

apresentando sequenciação retroativo-propulsora textual, como instanciação do esquema 

LocVconect. São traços desse uso o fato de estar isolada ou estar em posição fixa no início do 

período, seguida de vírgula, ponto final ou dois-pontos, configurações próprias de elementos 

de conexão, e estar inserida em sequência argumentativa. Tais fatores motivam o uso mais 

abstrato desses elementos como membro da classe dos conectores, como mostrado nos 

fragmentos (76) e (77) a seguir: 

 
(76) Conheci, mais e de súbito, que essas confissões de autores são coisa perigosa: se se diz pouco, 

parece simplicidade afetada e insincera; se se diz um tanto mais, parece fatuidade e pedanteria. Quis 

fugir à resposta; mas estava preso pela promessa. Palavra de tabaréu não torna atrás..Aí vai, pois. Em 

mim o caso literário é complicadíssimo e anda tão misturado com situações críticas, filosóficas, 

científicas e até religiosas, que nunca o pude delas separar, nem mesmo agora para lhe responder. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

 

 

 

 



89 

 

(77) (...) é mais forte do que eu. Bem sei que preciso dele, só ele me pode ser útil. Mas, se o procuro, 

sou capaz de lhe faltar ao respeito. Odeio os ventríloquos morais. Nunca se sabe em que registo estão a 

falar.. - Por esse caminho não vais longe neste país. -Que hei-de eu fazer? - Bom, bom. Não 

aprofundemos. Prometes-me responder com franqueza? Vou fazer-te uma pergunta impertinente.. Não 

levas a mal. -Espero que não..  -Oxalá! Bem, aí vai. Diz-me: esse teu " complexo " não será uma defesa? 

-Não percebo. Já vais perceber. A natureza humana escreve direito por linhas tortas.. Não falando ao 

Visconde, não arranjas emprego. Não arranja ndo emprego, não trabalhas.. Franqueza, franquezinha: 

isso tudo não será mândria.. " Juvenal não respondeu; baixou a cabeça e pôs-se a modelar com a colher 

o açúcar do açu-careiro. Momentos depois, levantou os olhos. os de José Acúrsio esperavam-no. 

Século XX, Portugal, ficção 

 

Na ocorrência (76), aí vai retoma o trecho quis fugir à resposta, mas estava preso pela 

promessa, dito anteriormente, para, após o constructo, expor a resposta prometida: Em mim o 

caso literário é (...) lhe responder. A ocorrência (77), por sua vez, retoma o trecho que anuncia 

uma pergunta impertinente para, em seguida, por meio da articulação de aí vai, exibir tal 

questionamento, esse teu “complexo” não será uma defesa?. Nesses fragmentos, portanto, aí 

vai é uma instanciação do esquema LocVconect, apresentando sequenciação retroativo-

propulsora. 

 Em (76) e (77), aí vai exibe funcionalidade de elemento de conexão textual, apontando 

que algo, mencionado brevemente antes do constructo, será apresentado posteriormente. Assim, 

a forma locativa aí deixa resquícios de um apontamento da atenção do leitor para o texto 

expresso antes e após o constructo e a seleção de vai contribui para destacar o deslocamento 

textual do discurso reproduzido. Em (76) e (77), o conector aí vai pode ser parafraseado por 

segue, em seu uso com valor de deslocamento textual de algo dito antes de aí vai. 

 O contexto isolado de lá vai apresenta, entre outros fatores, posição fixa da 

microconstrução no início do período e sua presença em sequências argumentativas. Tais 

fatores revelam fortes marcas de subjetividade e de intersubjetividade, concorrendo para o uso 

mais gramatical de lá vai, compondo uma unidade, como ilustrado a seguir: 

 

(78) Deve fazer umas quadrinhas novas... Porque não faz? - Fiz já. - Pode recitar? - Pois não. - Diga lá. 

– Lá vai: Ai, Filomena, Se eu fosse como tu, Punha uma máscara Na cara do Dudu.  

Século XX, Brasil, ficção 

 

(79) Primavera. Por fim, os amigos já lhe chamavam " Filipe de Maio ". Pobre rapaz.. Se não fosse rico, 

teria sido um homem banal: te-ria ido para uma companhia de saltimbancos, dessas que dão voltas ao 

mundo e nunca se sabe onde estão, ou teria comprado um urso e iria pelas aldeias. Falo dele com 

melancolia porque não sou rico e também não comprei um urso. Tenho pena. Ah! Eu bem digo que se 

o mundo é redondo, com certeza que é para se andar à volta dele. Enfim, lá vai.. Hei-de contar toda a 

sua vida, mas hoje ainda não. Fica para mais tarde. Contudo, as páginas que se seguem são já um dos 

capítulos dessa biografia a que tenciono chamar: E PUR SI MUOVE (Galileu). O Verão tinha sido 

alegre e saudável. Andava toda a gente pelas ruas a rir e a cantar, mas caíram as primeiras gotas de 

chuva e foi como se diluíssem e apagassem as cores do mundo. 

Século XX, Portugal, ficção 
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Em (78), lá vai retoma o enunciado que menciona criação de quadrinhas novas, trecho 

posicionado antes do constructo, e direciona a atenção para o enunciado ai, Filomena, Seu eu 

fosse como tu (...) Na cara do DuDu; e, em (79), lá vai se volta para o enunciado que começa 

a contar a vida de Filipe de Maio: Pobre rapaz.. Se não fosse rico, teria sido um homem banal: 

te-ria ido para uma companhia de saltimbancos, (...) iria pelas aldeias, como fonte de 

informações para o trecho subsequente, Hei-de contar toda a sua vida, mas hoje ainda não. 

Fica para mais tarde. 

Nos fragmentos (78) e (79), lá vai é usado como uma unidade que contribui para a 

progressão de enunciados, apresentando sequenciação retroativo-propulsora. O uso de diga lá, 

em (78), e de enfim, em (79), concorrem para o chunking de lá vai, por serem marcadores 

discursivos, elementos de conexão de sentido mais lato, nos contextos apresentados. 

A seguir, apresentamos, na Tabela 8, a recorrência das microconstruções no contexto 

isolado: 

 

Tabela 8: Frequência das microconstruções do esquema LocVconect. 

COMBINAÇÃO 

 

Aqui está 

 

 

Aí está 

 

Lá está Aí vem Aí vai 

 

Lá vai 

 

 
TOTAL 

 

Total de 

ocorrências 
96 155 149 57 29 176 662 

Ocorrências 

no Cont. 

Isolado 

9  

(9,37%) 

52 

(33,55%) 

6 

(4,03%) 

 

11 

(19,30%) 

 

7 

(24,14%) 

5 

(2,84%) 

90 

(13,59%) 

 

Na Tabela 8, levantamos 90 tokens do esquema LocVconect, que representam 13,59% das 

ocorrências de LocV. Observamos, na Tabela 8, a persistência de traços fóricos do locativo aí, 

nas ocorrências de aí está, com 52 (33,55%) ocorrências, de aí vai, com 7 (24,14%) ocorrências 

e de aí vem, com 11 (19,30%) ocorrências, uma vez que as combinações mais recorrentes, no 

contexto isolado, selecionam a forma locativa aí para preencher o espaço do slot Loc do 

esquema LocVconect. Há, portanto, traços da referência abstrato-textual, apresentada pelo 

locativo aí, na sequenciação textual do type. Por sua vez, as microconstruções com os locativos 

aqui, como aqui está, com 9 (9,37%) ocorrências, e lá, como lá está e lá vai, com, 

respectivamente, 6 (4,03%) e 5 (2,84%) ocorrências, representam, em termos percentuais, os 

usos menos recorrentes. 
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O uso de aí está se destaca por ser o mais recorrente no contexto isolado, com 52 

(33,55%) ocorrências. Tal resultado é coerente com a trajetória da combinação aí está, que se 

mostra pouco produtiva no contexto mais original, o fonte, mas bastante recorrente tanto no 

contexto atípico, o primeiro estágio de mudança, quanto no contexto isolado, em que atua como 

uma instanciação do esquema LocVconect. Como aí está é a microconstrução mais produtiva 

como instanciação do esquema LocVconect, tal resultado motiva a realização da análise 

diacrônica de aí está, a fim de identificar a possível influência da forma locativa e da forma 

verbal nessa produtividade. Consideramos, portanto, ser aí está o membro exemplar da classe 

LocVconect. 

Segundo Traugott e Trousdale (2013, p. 17), “a produtividade de uma construção é 

gradiente. Ela pertence a esquemas (parciais) e refere-se a i) sua ‘extensibilidade’ (BARðDAL, 

2008), a extensão pela qual eles sancionam outras construções menos esquemáticas, e ii) a 

extensão pela qual eles são restringidos (Boas, 2008)”21. Nesta tese, a hipótese de que o esquema 

LocVconect sanciona a criação de microconstruções com função conectiva, em contextos 

isolados, é confirmada pelos fragmentos analisados.  

 

4.2 PERSPECTIVA DIACRÔNICA 

 

 A partir de consideração da frequência de ocorrências das combinações pesquisadas no 

contexto isolado, no século XX, postulamos que aí está, por sua maior produtividade, é o type 

que mais prototipicamente representa o esquema LocVconect, sendo, portanto, o membro 

exemplar dessa categoria. Como assumimos que trajetórias de construcionalização devem ser 

detectadas em exemplares categoriais (BYBEE, 2010), consideramos a necessidade de se 

analisar diacronicamente a combinação aí está.  

  

4.2.1 O MEMBRO EXEMPLAR   

 

 Após a análise sincrônica de aí vem, lá vai, aqui está, aí vai, aí está e aqui está, 

iniciamos a análise diacrônica da combinação aí está, tanto na grafia contemporânea, aí está, 

quanto nas grafias mais antigas levantadas no corpus: ai está, ahi está, i está, ahi estaa e ahii 

está. 

                                                           
21The productivity of a construction is gradient. It pertains to (partial) schemas and concerns i) their 

‘extensibility’ (Barðdal, 2008), a extent to which they sanction other less schematic constructions, and 

ii) the extent to which they are constrained (Boas, 2008) 
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 Apresentamos e comentamos, nesta seção, fragmentos ilustrativos de aí está nas 

sincronias do século XV ao XIX. Cumpre observar que i) o site Corpus do Português não 

distingue variedade americana e europeia do século XV ao XIX, logo, apresentamos referência 

dos fragmentos distinta da utilizada na análise sincrônica desta tese; ii) contextos que não estão 

ilustrados numa dada sincronia significa que não foram encontrados no corpus e iii) a ordenação 

da análise, nesta subseção, se inicia no século XIX e se estende até o século XV.  

 No século XIX, levantamos 344 ocorrências da combinação aí está, 314 na grafia mais 

recente, aí está, 23 ocorrências na grafia ai está, uma ocorrência na grafia ai esta e seis 

ocorrências na grafia ahi está. Em (80) e (81), a seguir, ilustramos, com base nos fatores de 

análise contextuais, fragmentos de aí está, no século XIX, no contexto fonte e atípico, 

respectivamente: 

 
(80) O que a minha casa não há-de ser, isso não, é esconderijo de ladrões, de malvados e de refractários; 

nem sei que grande glória venha daí a quem tanto mal faz à sociedade, não deixando que se cumpram 

as leis. O vinho aí está. Efectivamente apareceram dois rapazes, empunhando cada qual uma caneca a 

transbordar de puríssimo vinho verde, que os dois caçadores esvaziaram de um fôlego. 

Século XIX, Dinis: Fidalgos 

 

(81) Deixamos aí de pé esta série de interrogações. A lógica da História faz destas emboscadas. Quem 

transigir com a pirataria aí está a conseqüência. O direito natural diz: ninguém pode reduzir a cousa 

pessoa humana. A religião diz: é inviolável na sua liberdade a imagem de Deus sobre a Terra.  

Século XIX, Patrocínio: Campanha 

 

Os dois contextos demonstram a gradualidade da mudança linguística. No primeiro, em 

(80), o aí se comporta como um locativo dêitico, que aponta para o local em que o vinho está 

localizado e o está é um verbo estativo de localização espacial, motivando a leitura como um 

contexto fonte. Em (81), o uso de aí está ilustra contexto atípico, já que o aí, em vez de fazer 

uma referência físico-concreta, como no contexto anterior, apresenta referência abstrato-textual 

e o está indica a localização textual de um sintagma nominal, com referente abstrato: a 

consequência. 

 Os fragmentos (82) e (83), a seguir, são bastante significativos, por apresentarem antes 

de aí está a partícula eis, elemento juntivo de natureza coesiva não levantado na análise do 

século XX. Assim, no contexto crítico do século XIX, a combinação aí está encontra-se 

posposta ao elemento juntivo eis e antecedida por sintagma verbal, iniciado por porque ou 

como, ou por sintagma nominal cujo referente é abstrato. 

Desse modo, a presença de eis marca um traço específico do contexto crítico de aí está 

no século XIX e pode ser relacionada ao priming, processo pelo qual uma unidade linguística 
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pode ser acessada mais rapidamente se precedida de outra com a qual partilhe características 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013), como demonstrado a seguir: 

 

(82) Então lembrai-vos da história do infeliz filho de Meg? - Quereis ouvi-la? - tomei lhe. - Eu vô-la 

posso contar palavra por palavra? - Para quê? Pergunte-vos por isso para poupar-me palavras, que bem 

perto de mim já vejo a morte. Depois de ter-se calado por um momento, em que pareceu reunir algumas 

idéias, prosseguiu: - Vivi, amei e sofri como Aldo; eis aí está toda a história da minha vida; com uma 

pequena diferença, e é que ao rimador salvou do suicídio o astrólogo Acroceronius, e a mim esse 

irracional que entreguei à vossa generosa proteção. Como Aldo, uma hora na minha vida também eu 

tentei suicidar-me. 

Século XIX, Almeida: Paulo 

 

(83) - Que história é uma de namoro no Trilho de Ferro? Fala-se em ti, no teu nome, numa normalista.. 

Cresceu o assombro do rapaz. - Eu.. Meu pai está gracejando.. - Juro-te que não. Mas olha, quem diz é 

a Matraca e alguém afirmou-me particularmente que a rua está cheia.. - E esta! fez o Zuza cruzando os 

braços admirado. Pois meu pai não vê logo que isto é um gracejo de mau gosto, um canalhismo de 

província? - O que é certo é que não te fica bem a brincadeira. - Absolutamente não, e eu preciso saber 

quem é o autor do pasquim.. A criada avisou que o almoço estava na mesa. -..Sim, continuou Zuza, vou 

informar-me, preciso saber.. - Eis aí está por que fazes bem indo passar uns dias a Baturité. E polindo 

as unhas, o coronel dirigiu-se para a sala de jantar, grave como um apóstolo do bem, enquanto o filho ia 

desabafando suas cóleras contra a sociedade cearense. 

Século XIX, Caminha: Normalista 

 

Em (82) e (83), os fragmentos apresentam contexto crítico, admitindo leitura, ao mesmo 

tempo, como contexto isolado e atípico. A leitura como contexto atípico é admitida pela 

posposição do constructo ao elemento de natureza coesiva eis, nas duas ocorrências, pela 

posposição de aí está ao sintagma nominal, toda a história da minha vida, em (82), e ao 

sintagma verbal, por que fazes bem indo passar uns dias a Baturité, em (83), bem como pela 

forma locativa aí indicar uso menos referencial, apontando localização textual nos dois 

fragmentos. 

Por outro lado, a leitura como contexto isolado pode ser admitida pelo frame não 

espacial e pela presença de aí está em uma sequência argumentativa. Nesse contexto, há 

sequenciação retroativo-propulsora articulada por aí está, com a retomada do trecho no qual o 

locutor expõe que viveu, amou e sofreu como Aldo, Vivi, amei e sofri como Aldo, em (82), e do 

trecho é um gracejo de mau gosto, um canalhismo de província, em (83). Ao mesmo tempo, há 

destaque dos trechos toda a história da minha vida, em (82), e por que fazes bem indo passar 

uns dias a Baturité, em (83), pospostos à combinação aí está. 

No contexto isolado, o type aí está é empregado como elemento de conexão catafórica 

e anafórica, semelhante a eis. A microconstrução apresenta i) posição fixa no início do período; 

ii) posposição a elemento coesivo (ora, então e pois); e iii) anteposição a sintagma verbal 

iniciado pelos elementos coesivos porque (ou, mais raramente, a sintagma verbal com porque 
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em outras posições), para, que, para que, o que, quando, em que e como. Ademais, em tal 

contexto, aí está muitas vezes se apresenta isolado no período, anteposto e posposto à pausa: 

vírgula, ponto final, dois-pontos e exclamação. 

Interessante observar que, nos contextos isolados do século XIX, a forma eis desaparece 

e aí está passa a apresentar, como uma unidade, significado mais procedural, como ilustrado 

em (84): 

 

(84) Agora, se não te dás bem aqui, se te sentes mal, iremos, como querias, para as praias. Raulino irá 

conosco.. - Para a praia! Não vou mais, não.. posso. Hei de ficar aqui até quando Deus permitir.. Até.. 

morrer. Quem sabe? - Aí está! Não te entendo. Há bocadinho, falavas nessa viagem que não te saía da 

cabeça.. Agora.. - Pensei melhor. - Qual, filha! Andas tão atarantada que já não pensas coisa com coisa. 

- É mesmo, mãezinha. Até parece que estou lesa.  

Século XIX, Olímpio: Luzia homem 

 

Em (84), aí está é empregado como uma instanciação do esquema LocVconect, realizando 

um movimento duplo, anafórico e catafórico. Assim, retoma a porção de texto, em que a 

personagem expõe para a praia não vou mais não, e chama a atenção para a porção subsequente 

que apresenta a visão do locutor: Não te entendo. Há bocadinho, falavas nessa viagem que não 

te saía da cabeça. Tal relação coesiva entre enunciados vai ao encontro da proposta de Tavares 

(2010) para a sequenciação retroativa-propulsora textual.  

Assim, considerando-se a rota de construcionalização de LocVconect, os elementos aí e 

está tornam-se um todo composto de forma e significado, deixando de ser itens plenos e 

independentes, como no contexto isolado de (85): 

 

(85) Fui ou não fui caloteado? Eusébio - Home, o sinhô se cale! Olhe que eu sou mineiro! Lourenço - 

Não me calo, ora aí está! E declaro que não me retiro daqui sem estar pago e satisfeito! (Senta-se) 

Eusébio - Seu home, olhe que eu..! Lourenço (Erguendo-se) - Eh! Lá! Eh!  

Século XIX, Azevedo: Capital 

 

O fragmento (85) ilustra o contexto isolado de aí está, em que o ora contribui como um 

reforço interjetivo para a sequenciação textual estabelecida: a progressão de enunciados através 

do tempo discursivo. Nesse sentido, a partir de efeitos contextuais, aí está se volta para o 

enunciado passado, Não me calo, como uma fonte de informações para o discurso subsequente, 

E declaro que não me retiro daqui sem estar pago e satisfeito!.  

Se, por exemplo, em (85), a ordem dos termos fosse invertida para está aí, ou se algum 

outro item fosse incluído, como aí a frase está, ocorreria mudança no sentido do constructo. 

Há, portanto, nos termos de Croft (2001), um pareamento de forma e de sentido, que constitui 

uma instanciação do esquema LocVconect.  
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A combinação aí está, apresenta 344 ocorrências, no século XIX, e 155 ocorrências, no 

século XX, distribuídas por tipo de contexto, como demonstrado na Tabela 9: 

 

Tabela 9: A combinação aí está por tipo de contexto nos séculos XIX e XX. 

Aí está Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total  

 

Séc. XX 
45 53 5 52 155 

Séc. XIX 119 109 8 108 344 

 

 A Tabela 9 apresenta 344 ocorrências da combinação aí está no século XIX. Tal resultado 

ratifica a hipótese de Oliveira (2008) e Martelotta (2006) a respeito de maior produtividade da 

posição pré-verbal dos locativos no século XIX (344 ocorrências), comparada ao século XX 

(155 ocorrências). Ao analisarmos a combinação aí está no século XVIII, levantamos apenas 

duas ocorrências no corpus, ambos na grafia ahi está. Tais usos, representativos do contexto 

atípico, são ilustrados em (86) e (87): 

 
(86) Debaixo da terra prestaõ. O nabo, e o peixe Debaixo da geada cresce. Folga o trigo Debaixo da 

neve, como a ovelha Debaixo da pelle. Debaixo do sahal, ha al. Debaixo de boa palavra, ahi está o 

engano. Debaixo do bom saio, está o Homem maó.  

Rolland, Adagios, provérbios, rifãos, e anexins da lingua portugueza, 1780 

 

(87) (...) || volver, virar, verter, mudar, revolver, * Activ. Vertis id mihi vitio, || attribuis-me, imputais-

me isso a vicio. * In eo res vertimur, ||ahi está o ponto da cousa, nisso consiste 194. 24. 233. * fin. Veru, 

u, || espeto, ou zaguncho, * dativ. & abl. pl. Verubus. 125. 18. Vervex, ecis, || o carneiro castrado. 309. 

3. * Vesanus, a, um, || cousa louca, sem juizo, furiosa 

Manuel Alvares, Gramatica, 1744 

 

Os fragmentos (86) e (87) apresentam contexto atípico: i) pela posição inicial de ahi 

está, seguido de sintagma, com referente abstrato, o engano, na primeira ocorrência, e o ponto 

da cousa, na última; ii) referência a um espaço abstrato-textual, debaixo de boa palavra, em 

(86), e attribuis-me, imputais-me isso a vicio. In eo res vertimur, em (87), por meio do elemento 

ahi; e iii) forma verbal está usada em sentido menos referencial, com valor estativo de 

localização textual. Além de tais fatores, as combinações são posicionadas no início do período 

e em sequências textuais, respectivamente, argumentativa e expositiva. 

 No século XVII, levantamos também duas ocorrências da combinação aí está, uma na 

grafia recente e outra na grafia ahi está, ambos os usos são representativos do contexto fonte, 

como demonstrado em (88) e (89): 
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(88) Tinha ele um irmão chamado Teon, ou Teonas; a este perguntou o presidente: Que é feito de teu 

irmão? E ele, como sabia do disfarce, respondeu logo: É esse que aí está em tua presença. Foi logo 

descoberto e conhecido; e o presidente, entendendo que o fizera por via de entremês, para dar que rir a 

todos, desfechou a rir  

Manuel Bernardes, Nova Floresta, 1688 

 

(89) Em todas as embarcações que desse Remo hão chegado ultimamente, se receberão cartas de V. 

Ex.a, a que se responderá por os navios que estão para partir. Estas regras faço por hum pataxete que 

dizem vai com fruta, porque em nenhûa embarcação quizera faltar com carta. S. Md.es e Alteza ficão 

com saude, Ocos louvado, que he a nova principal que se deve esperar. O maiz que há depois da grande 

victoria que tivemos se contem na memoria induza. O embaxador de S. Md.e da Chio Bretanha se partirá 

daqui brevemente, porque elle entende que assi convem; parece-nos bonissima pessoa, e entendemos 

que vai com bom animo. Por elle se escreverá largamente a V. Ex.a sobre todas as materias. Ja V. Ex.a 

deve ter lá a licença para se poder vir, porem S. Md.e tem encomendado, e torna a encomendar a V. Ex.a 

se detenha quanto pedirem os negodos, que só com sua assistençia podem ter bom sucçesso. Se 

ainda ahi está Francisco Ferreira Rebello, me de V. Ex.a licença para nesta lhe mandar minhas 

lembranças e dizer-lhe que em sua caza há saude. A que eu tenho dezejo empregar no serviço de V. 

Ex.a, a quem Deos guarde 

Marquês de Sande, Cartas,1660-1665 

 

Os dois fragmentos textuais, (88) e (89), representam o contexto fonte por conta da 

autonomia sintático-semântica do locativo e do verbo, da presença de sujeito, com referente 

concreto, o irmão de Teon ou Teonas, representado pelo pronome esse, em (88), e Francisco 

Ferreira Rebello, em (89), e da referência ao espaço físico-concreto, implícito na cena 

comunicativa, reforçado por em tua presença, em (88), e ao local de destino da carta, em (89), 

por intermédio do locativo aí. Além dessas propriedades, nos dois fragmentos, a forma verbal 

está tem o traço semântico de verbo estativo de localização espacial, apresentando frame 

espacial. 

Ressaltamos que o número reduzido de palavras nos séculos XVII e XVIII, comparado 

aos séculos XIX e XX, pode ter impactado nosso resultado: quatro ocorrências de LocV nos 

séculos XVII e XVIII e 499 nos séculos XIX e XX. Tal justificativa deve-se, possivelmente, 

aos  

 
fatos históricos ocorridos no século XVIII que levaram à Corte portuguesa 

aportar no Brasil, mas também a certos infortúnios, como os arrolados por 

Matos (2001: 1066) 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 “terramoto67” de Lisboa, de 1755” destruiu 

quase todo o material lá arquivado (TEIXEIRA, 2015, p.121). 

 

 No século XVI, encontramos três ocorrências, representativas do contexto fonte, nas 

grafias aí está, ahi estaa e i está, como demonstrado a seguir: 
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(90) De principio señor se meta o ferro nelles e o fogo altamente porque assi se querë os inimigos de 

principio e tanto que o señor capitão mor vier pera entrar no rio seja destroido este lugar que se chama 

Nãto onde estão capitães da guerra cõ obra de dous mil homës destes degradados que, por ser frontaria 

e per estrangeiros ali virem de mercadoria, estão ahi nesse lugar algûs iuncos: seja todo tomado e 

queimado, esse lugar todo ardido em fogo, que a gente que ahi estaa não ha d'esperar. E assi vindo pera 

cima ao longo da costa estaa hûa povoação de gente o qual mandarão os bateis queimar e tomarão paraos 

bõos e se teverem iûcos queimënos, não queimando os paraos que são sufficiëtes pera correrem rios cõ 

elles. 

Enformação das cousas da China, 1520 

 

(91) E sabendo ele na Índia que cá no reino se não compriram alguns ordenados e acrescentamentos que 

deu aos que melitavam naquelas partes, dizia publicamente: - Eu irei ao reino e apresentarei a el-Rei, 

meu senhor, o regimento que me deu; e se trespassei seus mandados, dando sua fazenda, aí está a minha; 

e se não abastar pera pagar tanto dano, dir-lhe-ei que outra hora não meta a espada na mão do sandeu. 

E de ser mau de contentar das calidades dos homens, dizia na Índia algûas vezes, que neste reino nunca 

falara de siso, senão com D. Rodrigo de Castro, de alcunha de Monsanto, Alcaide-mor de Covilhã, filho 

bastardo de D. Álvaro de Castro, Conde de Monsanto, e com D. Diogo de Almeida, Prior do Crato, seu 

irmão  

João de Barros, Décadas da Asia, Década Segunda, Livros I-X 

 

(92) Ela é ainda a que quer que se lhe desculpem. Qual é o coração que tal sofre? Que farei? Enfim, 

tambem o passear é mau remedio. Quero buscar Antonioto, que é ido a buscar outros amores novos. 

Mas, triste de mim, onde mos achara? Mulheres não falecem, mas amor e contentamento são os que 

falecem; pera que é pode aviar; tanto que não, i esta esse Tibre, que tem mortas outras muitas sedes 

neste mundo. Assi fara a esta minha. SCENA III FABIANO. CESARIão. FA. -- Não me fujas, Cesarião, 

que tenho grande necessidade de ti. CES. -- De pesioa tam necessitada? FA. -- Que quer dizer, que estas 

tam demudado? CES. -- Disso te espanbas, vendo me lançado aos liões.  

Sá de Miranda, Vilhalpandos, 1533 

 

Em (90), (91) e (92), as combinações ahi estaa, ai esta e i esta apresentam, além do 

frame espacial, referência físico-concreta a esse lugar, em (90), e a espaço implícito na situação 

comunicativa, em (91) e (92), por meio do locativo aí. Há ainda presença de sujeito, com 

referente concreto, a gente, minha fazenda e esse Tibre, respectivamente, em (90), (91) e (92), 

em uma estrutura de predicado, com verbo estativo de localização espacial, apresentando 

locativo e forma verbal não encadeados, com maior autonomia desses elementos, ou seja, maior 

nível de composicionalidade. 

Na sincronia mais antiga do corpus, o século XV, levantamos apenas um uso da 

combinação aí está, na grafia hii está. Tal ocorrência, representativa de contexto fonte, é 

ilustrada a seguir: 

 
(93) Capitolo XVIIIº como o comde pos primeiramemte as atallaias & em que lugares, & como os 

mouros vieram, & da escaramuça que hii ouve. Amtre as cousas que o comde ordenou pera guarda da 

çidade assy foram as atallaias, as quaes foram postas logo primeiramemte sobre Barbaçote, em hû 

outeiro que hii está. & no dia seguymte que hordenarão mamdou o comde hû de cavallo que fosse por 

hos homës ë ellas, o qual, amdamdo çercamdo a çidade pera descobrir allgûs mouros, se hos hii avia, 

sayram a elle hûa soma delles que jaziam escomdidos & começarão de ho seguyr.  

Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, 1400-1500 
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 Em (93), temos um trecho de crônica em que Zurara relata acontecimentos em Ceuta. 

Em tal trecho, a combinação hii está é usada em seu sentido mais referencial, com hii fazendo 

referência físico-concreta ao espaço implícito na situação comunicativa e está assumindo valor 

estativo de localização espacial. O contexto apresenta ainda sujeito, com referente concreto, 

outeiro, em um frame espacial.  

 Desta forma, as sincronias XV, XVI e XVII, as mais antigas do corpus, registram o uso 

mais concreto da trajetória da combinação aí está. Tal resultado vai ao encontro da taxonomia 

contextual de Diewald, uma vez que o contexto fonte é considerado o estágio inicial, sem 

vestígios de alteração semântico-sintática das combinações. Na Tabela 10, a seguir, 

apresentamos o levantamento da combinação aí está, na grafia contemporânea e nas mais 

antigas, por tipo de contexto e por sincronia: 

  
Tabela 10: Ocorrência da combinação aí está por século e tipo de contexto. 

Aí está Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total  

XX  45 53 5 52 155 

XIX 119           109 8 108 344 

XVIII 0 2 0 0 2 

XVII 2 0 0 0 2 

XVI 3 0 0 0 3 

XV 1 0 0 0 1 

Total 170 164 13 160 507 

 

 A Tabela 10 demonstra, gradualmente, os micropassos da mudança linguística de LocV 

ao longo do tempo, apontando para o desenvolvimento do esquema LocVconect no século XIX e 

a continuidade de sua convencionalização no século XX. Tal Tabela ratifica a escala espaço > 

tempo > texto (BATORÉO, 2000), uma vez que, nas sincronias mais antigas, os séculos XV, 

XVI e XVII, as ocorrências da combinação aí está, levantada no CP, apontam apenas para usos 

mais concretos, no contexto fonte, em que Loc e V apresentam sentido mais original de 

advérbio e verbo, respectivamente. Nas sincronias mais recentes, a partir desse continuum do 

menos para o mais gramatical, a combinação chega à dimensão discursiva, na 

construcionalização gramatical LocVconect. 

 Em virtude de maior frequência da microconstrução aí está em contextos isolados, 

comparada às demais instanciações pesquisadas nesta tese, consideramos tal combinação um 

modelo exemplar, que fornece padrão para a realização de outras instanciações do esquema 

LocVconect. Assim, por conta da produtividade da microconstrução aí está como elemento de 
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conexão, propomos, no Quadro 1, a seguir, as propriedades de forma e sentido de aí está com 

base nos tipos de contexto estudados: 

 

 

Quadro 1: Microconstrução aí está com base no modelo de Croft (2001), acrescido da classificação de contextos 

de Diewald (2002). 

 

A
í 

es
tá

 Fonte Atípico Crítico Isolado 

SI
N

TÁ
TI

C
O

 

Mudança de 

posição do 

locativo, sem 

alteração 

substancial do 

sentido 

Propriedades 

sintáticas 

prototípicas de 

verbo e de 

locativo 

Sujeito, com 

referente 

concreto, antes ou 

após a 

combinação 

Possibilidade de 

inserção de 

elemento entre o 

locativo e o verbo 

Estrutura de 

predicado 

Posição fixa de aí 

está no início do 

período 

Está como verbo 

intransitivo, com 

sujeito, com 

referente abstrato, 

posposto ou, mais 

raramente, 

anteposto a aí 

está 

=22  

Aí está 

posposto 

a 

elemento 

juntivo 

de 

natureza 

coesiva 

(e, mas, 

porque) 

  

Posição fixa da 

microconstrução no 

início do período ou 

isolada por pontuação  

 

Ligação de períodos ou 

porções textuais 

 

Presença, após a 

combinação, de sintagma 

verbal iniciado com 

porque ou, mais 

raramente, de sintagma 

verbal com porque em 

outras posições 

 

 

                                                           
22 Neste quadro, o símbolo (= = = =) indica propriedades concomitantes dos três contextos: fonte, atípico 

e isolado. 
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M
O

R
FO

LÓ
G

IC
O

 
Locativo e verbo 

estativo de 

localização 

espacial 

Configuração 

variável da forma 

verbal em 

número, pessoa e 

tempo 

Locativo aí 

Combinação 

LocV 

Maior nível de 

composicionalida

de 

Forma locativa aí 

e forma verbal 

está de 

localização 

textual ou virtual 

Configuração 

variável da forma 

verbal em número 

e tempo 

Forma locativa aí  

 

Combinação 

LocV 

 

= = = = Microconstrução de valor 

coesivo 

 

Configuração invariável: 

forma verbal na 3º pessoa 

do singular do presente 

do indicativo combinada 

à forma locativa aí  

Geralmente, há, antes e 

após a microconstrução, 

sinal de pontuação, como 

o ponto final e a vírgula 

Esquema LocVconect 

Menor nível de 

composicionalidade. 

FO
N

O
LÓ

G
IC

O
 

Cada subparte 

tem acento 

próprio  

Elementos um 

pouco mais 

encadeados  

= = = = Elementos mais 

encadeados (chunking) 

Formação de grupo de 

força 
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SE
M

Â
N

TI
C

O
 

Espaço físico-

concreto do 

locativo aí; verbo 

está usado em 

sentido espacial 

 

 

 

Sujeito, com 

referente 

concreto, 

anteposto ou 

posposto a aí está 

Espaço físico-

virtual ou 

abstrato-textual 

do locativo aí; 

forma verbal 

usada sentido de 

localização 

textual ou virtual 

Sintagma 

nominal, com 

referente abstrato, 

posposto ou, mais 

raramente, 

anteposto a aí 

está  

= = = = Sequenciação textual 
P

R
A

G
M

Á
T

IC
O

 

Mais objetividade 

 

Sequência 

narrativa ou 

descritiva  

Frame espacial  

Certa marca de 

subjetividade e 

intersubjetividade 

Sequência 

argumentativa ou 

expositiva 

= = = = Forte marca de (inter) 

subjetividade 

 

Sequência narrativa e 

argumentativa 

Frame não espacial 



102 

 

D
IS

C
U

R
SI

V
O

 
Mais concreto  

Apontamento 

dêitico ou de 

espaço físico-

concreto referido 

no texto, por 

meio de aí; 

localização 

espacial de tal 

espaço, por meio 

de está 

 

Apontamento, por 

meio de aí, de 

espaço abstrato-

textual ou físico-

virtual; 

localização 

textual ou virtual 

de sintagma 

nominal, por meio 

de está 

= = = = 

 

Mais abstrato 

Progressão textual, por 

meio da microconstrução 

aí está, que, ao mesmo 

tempo, destaca porção de 

texto anterior e 

acrescenta 

argumento/ponto de vista 

Função conectiva entre 

partes do texto 

  

Para a compreensão dos contextos fonte, atípico, crítico e isolado, ilustramos, no Quadro 

1, nos termos de Diewald (2002) e Croft (2001), a partir do estabelecimento das propriedades 

de forma e sentido de aí está, a taxonomia contextual da combinação aí está. Esses estágios de 

forma e sentido são, nos termos de Diewald (2002), etapas sucessivas de mudança linguística 

associadas ao processo de gramaticalização. 

Os fatores de análise de cada contexto, distribuídos nas propriedades de forma e sentido, 

estabelecidas no Quadro 1, demonstram a inter-relação entre efeitos contextuais e a instanciação 

do esquema LocVconect. A partir de tal inter-relação, os usos da combinação aí está se 

apresentaram no continuum23 a seguir: 

 

Figura 3: Continuum da combinação aí está 

               menos esquemático                                                                                           mais esquemático 

               menos gramatical                                                                                               mais gramatical 

              mais composicional                                                                                         menos composicional 

 -_______________________________________________________________________+ 

      contexto fonte   >   contexto atípico   >   contexto crítico   >   contexto isolado     

  

O continuum, ilustrado na Figura 3, apresenta decréscimo de composicionalidade da 

combinação e uso mais gramatical de aí está ao longo da trajetória contextual. Ademais, a figura 

sintetiza os micropassos da mudança. Conforme Traugott e Trousdale (2013), a 

                                                           
23 O continuum ilustra ainda o percurso de aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai. 



103 

 

complementaridade da gramaticalização por redução e por expansão melhor se comprova 

através da análise gradual do fenômeno linguístico. Nesse sentido, podemos observar a 

gramaticalização por redução, por intermédio da cliticização de Loc, que se integra cada vez 

mais a V, que também se destitui de suas propriedades verbais, e a gramaticalização por 

expansão, por meio da ampliação do uso de aí está como elemento de conexão. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, detemo-nos nos resultados obtidos na pesquisa do nosso objeto de estudo: 

ordenação fixa de forma locativa e forma verbal articulando função conectora. Como resultado 

principal, detectamos a existência de esquema de função conectiva, o LocVconect, sistematizado 

no português, que atua em sequenciação retroativo-propulsora, concorrendo para a progressão 

de fragmentos textuais. 

Para chegarmos a tal resultado, investigamos, a partir de LocV, a rota de 

construcionalização, rumo à alta vinculação formal e funcional, do esquema LocVconect. 

Verificamos, assim, que tal rota inicia-se no contexto fonte, em uma estrutura de predicado, a 

seguir, perpassa os contextos de mudança, atípico e crítico, e chega a uma unidade altamente 

integrada, no contexto isolado, em que as combinações se tornam types do esquema LocVconect. 

Como ilustração, seguem ocorrências do contexto fonte, em que há a combinação LocV, em 

(94), e do contexto isolado, em que há esquema LocVconect, em (95): 

 
(94) Capitolo XVIIIº como o comde pos primeiramemte as atallaias & em que lugares, & como os 

mouros vieram, & da escaramuça que hii ouve. Amtre as cousas que o comde ordenou pera guarda da 

çidade assy foram as atallaias, as quaes foram postas logo primeiramemte sobre Barbaçote, em hû 

outeiro que hii está. & no dia seguymte que hordenarão mamdou o comde hû de cavallo que fosse por 

hos homës ë ellas, o qual, amdamdo çercamdo a çidade pera descobrir allgûs mouros, se hos hii avia, 

sayram a elle hûa soma delles que jaziam escomdidos & começarão de ho seguyr.  

                                                                       Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, 1400-1500 

 

Em (94), temos a única ocorrência levantada no século XV, sincronia mais antiga em 

que a combinação aí está foi encontrada, representante do contexto mais concreto de LocV: o 

fonte. Em tal contexto, a combinação aí está, na variação ortográfica hii está, é usada em seu 

sentido mais referencial, por hii fazer referência físico-concreta ao espaço implícito na situação 

comunicativa, está assumir valor estativo de localização espacial e pelo uso de sujeito, com 

referente concreto, outeiro, fatores que acionam frame espacial. Constatamos que, desse 

primeiro uso, temos o desenvolvimento de outro mais abstrato, como em (96): 
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(95) (...) o ladrão.. O ladrão, digo bem ".. Quem entenderia aquele arrazoado? O banqueiro, contudo, 

tinha-se por muito esperto..: " O doutorr, porrém, esquece que Rrodrrigo não é aquilo a que se chama 

um ladrrão.. O doutorr exagerra " replicava ele, que adorava discussões de princípios.. ((Se ele fôsse uni 

Uma história de província ladrrão, eu não me podia interressar por " ele. E' prreciso pôrr as coisas no 

seu lugarr. - Se ele é ladrão ou não o tribunal é que o há-de dizer. Aí está: o papel da Justiça é fazer luz, 

muita luz, sobre a conduta dos homens " A beleza desta frase empolgou Antonino. Demais, o militar 

acabava de depor Licínia junto do baboso marido. " Trata-se de uma lamentável confusão " continuou, 

retomando a conversa onde ela se lhe afigurou mais bela " E' preciso que os tribunais conservem a sua 

autonomia. Todos os Poderes do Estado se podem subverter, o Poder Judicial -não! Esse é sagrado, meu 

caro senhor Fernando Barreto: 

                                                                                                             Ficção, Portugal, século XX 

 

Em (95), o type aí está retoma o trecho Se ele é ladrão ou não o tribunal é que o há-de 

dizer e, ao mesmo tempo, destaca o trecho posposto ao constructo, o papel da Justiça é fazer 

luz, muita luz, sobre a conduta dos homens. Nesse fragmento, aí está estabelece uma 

sequenciação retroativo-propulsora textual, concorrendo para a progressão dos enunciados no 

tempo discursivo. O significado original de espaço e de função adverbial de aí e o de verbo 

estativo de localização espacial de está passa por mudanças construcionais, chegando, pois, ao 

contexto isolado. Há, desse modo, construcionalização de LocV, representada pelo type aí está 

do esquema LocVconect. 

Os contextos de mudança, atípico e crítico, indicadores de continuum, entre contextos 

fontes e isolados, demonstram que a relação entre Loc e V se altera e vincula gradualmente, por 

meio de mudanças construcionais. Assim, a trajetória desse contexto inicial, o fonte, ao contexto 

isolado mostra que houve perda de composicionalidade dos elementos Loc e V, apresentada 

pela gradiência dos fatores de análise elencados, ou seja, pelos micropassos das mudanças 

construcionais. 

Nesse sentido, o isolado constitui o último contexto da rota de construcionalização, em 

que há criação do esquema LocVconect, um pareamento de forma e significado novo. 

Constatamos, assim, que os types desse esquema, ao promoverem a progressão textual, atuando 

como elementos de conexão retroativo-propulsores, concorrem para a produtividade da classe 

dos conectores da língua portuguesa. 

A Tabela 11, a seguir, destaca os resultados da classificação das combinações por tipo 

de contexto no século XX: 
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Tabela 11: Combinações apresentadas por tipo de contexto no século XX 

Combinação 
Cont. 

Fonte 

Cont. 

Atípico 

Cont. 

Crítico 

Cont. 

Isolado 

 
Total por 

combinação 

 

Aqui está 

 
70  11 6 9  96  

Aí está 

 
45 53 5 52 155 

Lá está 131 9 3 6 149 

Aí vem 27 13 6 11 57  

Aí vai 11 6 5 7 29  

Lá vai 

 
91 71 9 5 176 

Total por 

tipo de 

contexto 
375 163  34 90 662 

 

A Tabela 11 ratifica a existência dos contextos fonte, atípico e crítico, que permitem 

evidenciar micropassos de mudanças construcionais rumo à construcionalização gramatical do 

esquema LocVconect, exibida no contexto isolado. Tais mudanças construcionais, fortemente 

relacionadas ao uso contextual das combinações, apresentam 375 (56,65%) usos mais 

referenciais de LocV, como uma estrutura de predicado, no contexto fonte, e 90 (13,60%) usos 

menos referenciais, como instanciações do esquema LocVconect, no contexto isolado. Desse 

modo, as 90 (13,60%) ocorrências no contexto isolado comprovam a existência, ainda que 

marginal, dos conectores aqui está, aí está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai na língua portuguesa. 

Verificamos também que, embora sejam relacionadas, em termos de esquematicidade, 

as combinações envolvendo Loc e V são types de distinto status contextual. No que se refere à 

combinação aqui está, a partir da observação de fatores de análise, chegamos à classificação 

por tipo de contexto, demonstrada na Tabela 12: 
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Tabela 12: Aqui está – Ocorrências do século XX por tipo de contexto. 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total 

70  11 6 9 96 

 

Observamos, na Tabela 12, que, embora haja número considerável de combinações de 

aqui está, 96 ocorrências, o uso como um type do esquema LocVconect, ou seja, como elemento 

de conexão, não é tão saliente. A combinação apresenta nove tokens, que representam 9,37% 

das ocorrências, no contexto isolado, e 70 ocorrências, no contexto mais original, o fonte, que 

representam 72,92% das ocorrências. Tal resultado pode se relacionar à observação de 

resquícios da forma locativa aqui. O preenchimento do slot Loc por essa forma locativa de 

granulidade fina ou estreita indica grau de envolvimento maior do falante acerca do que é dito 

(BATORÉO, 2000), bem como maior precisão da forma verbal está. 

Julgamos que tais resquícios se relacionam à constituição de elo de correspondência 

simbólica da microconstrução aqui está, evidenciando o type mais (inter)subjetivo do esquema 

LocVconect. Assim, nas ocorrências com tal microconstrução, há maior codificação das 

perspectivas do falante apontando para o destinatário. Ademais, o slot do V, preenchido por 

está, nesse type, indica persistência, no sentido de Hopper (1991), de localização do verbo 

estativo,  está, que, em vez de espacial, passa a ser textual. 

Verificamos também que o uso de aqui está, na conexão de trechos textuais, exibe 

destaque sutil para a porção textual anterior ao type por conta de resquícios da forma locativa 

aqui. Assim, devido à persistência da pontualidade de aqui, o contexto isolado permite leitura 

mais intimista. A forma locativa reforça também o grau de estaticidade do verbo estar, 

indicando maior precisão e pontualidade. Assim, embora haja apontamentos para os trechos 

localizados antes e após o type, o foco incide na porção textual anterior a aqui está.  

 No tocante à combinação aí está, analisamos 155 fragmentos e chegamos ao resultado 

apresentado na Tabela 13, a seguir: 

 
Tabela 13: Aí está – Ocorrências do século XX 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total  

45 53 5 52 155 

 

A Tabela 13 apresenta os estágios da rota de construcionalização da combinação mais 

produtiva como instanciação do esquema LocVconect. Observamos que, embora haja 155 

ocorrências de aí está no corpus, a combinação apresenta apenas 45 (29,03%) ocorrências no 
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contexto fonte, o estágio mais concreto e o mais recorrente das outras cinco combinações. 

Portanto, tal combinação configura, proporcionalmente, o menor número de ocorrências no 

contexto fonte, com apenas 29, 03% das ocorrências. 

Além dessa constatação, aí está apresenta, depois de lá vai, o maior número de 

ocorrências no contexto atípico, com 53 (34,19%) registros, e o maior número de tokens no 

contexto isolado, com 52 (33,55%) dados. Tais resultados ratificam o uso de aí está como 

membro exemplar do esquema LocVconect, uma vez que a combinação revela, comparada às 

outras, poucas ocorrências no contexto mais concreto, o fonte, e uso proeminente nos contextos 

mais abstratos: o atípico e o isolado. Acreditamos que o preenchimento do slot pela forma 

locativa aí pode ter contribuído para o sentido mais adiantado de abstração de aí está, uma vez 

que, nos termos de Oliveira e Barcellos (2012, p. 137): 

 

Na contramão da ordem regular dos prototípicos pronomes locativos, que é 

pós-verbal, o pronome aí, já no século XIX, tem maior número de registros na 

posição pré-verbal, também ratificando a tendência atual de sua articulação na 

função de conector oracional 

 

A partir da verificação dos resultados do continuum de aí está, constatamos sua 

importância como membro exemplar da categoria dos elementos de conexão sintática e/ou 

textual do esquema LocVconect. Assim, a alta frequência de aí está, no contexto isolado, 

evidencia ser este o type mais produtivo do esquema LocVconect. Verificamos ainda que, no 

contexto isolado, aí está registra usos um pouco mais pragmáticos. Em alguns desses contextos, 

a microconstrução aí está se apresenta tão encadeada que seu uso se aproxima de um marcador 

discursivo que assinala uma conclusão enfática, semelhante a “isto sim”, mostrando que as 

fronteiras entre as categorias são bastante fluidas, como, em (96) a seguir:  

 

(96) O médico passou a odiar tia Carlota. Uma leviana. Uma mulher perigosa. Naturalmente tinha 

amantes. Ou então era dessas que de repente cortam a ponte que elas mesmas lançam. O major falou: - 

Mas o Dr. Samuel tem toda razão, Carlota. O amor se contenta com pouco. - Só que o doutor se esqueceu 

dos filhos - disse Dona Ester. - Os filhos completam a felicidade. Tia Carlota estava de veneta: - Que é 

que você entende por felicidade? Felicidade para mim é não pôr desgraçados no mundo Aí está! - Ah! 

Bom! você pensa assim.. Dr. Samuel achou oportuno se dirigir a mana Maria: - As crianças são o encanto 

do mundo, a senhora não acha, Dona Maria? Mas foi tia Carlota que respondeu: - Para os médicos de 

crianças principalmente! Então o Dr. Samuel, a princípio irritado, depois visivelmente deliciado com as 

próprias palavras, fez o elogio da criança. 

Século XX, Brasil, ficção 

 

Na análise diacrônica de aí está, chama nossa atenção a frequência mais saliente dessa 

combinação no século XIX, comparada ao século XX. Constatamos, também, grande 
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ocorrência de dados no século XIX no contexto isolado. Julgamos que, por conta da função 

conectora já se apresentar no século XIX, a noção semântica da forma verbal está e a foricidade 

da forma locativa aí se apresentam em estágio mais adiantado de abstração no século XX. 

No contexto crítico, relacionamos o uso bastante modesto de aí está, tanto por tal 

contexto apresentar curta duração (DIEWALD, 2002), quanto pelo estudo diacrônico 

apresentado na seção 4.5.  Em tal estudo, levantamos, nesse contexto, fragmentos com o uso de 

eis aí está, no século XIX, entretanto, o mesmo não ocorreu na sincronia mais recente, ou seja, 

não levantamos eis aí está no século XX.  

Quanto à análise dos contextos de lá está, conforme propriedades mencionadas no 

capítulo da metodologia, chegamos ao resultado demonstrado na Tabela 14 a seguir: 

 
Tabela 14: Lá está – Ocorrências do século XX 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total 

131  9 3 6  149 

 

 A Tabela 14 traz 149 ocorrências de lá está, mas apenas 6 (4,03%) tokens do esquema 

LocVconect. Comparado aos outros types, verificamos que lá está é acionado em conexões menos 

enfáticas, mais sutis, por conta de resquícios da forma locativa lá, de granulidade vasta, que 

apresenta maior imprecisão espacial. Ademais, tais resquícios de lá indicam tanto uso mais 

catafórico, em que, sutilmente, se destaca mais a porção textual subsequente ao type, bem como 

apresenta maior vagacidade e descomprometimento em relação ao que é referido. 

Cumpre observar que, apesar de não nos determos de maneira mais acurada na análise 

histórica de lá está, fizemos um levantamento inicial dessa combinação no século XIX. Tal 

procedimento foi motivado tanto pelo número relevante de ocorrências de lá está no século XX 

quanto pelo preenchimento do slot V de LocV pela forma verbal está, que também preenche o 

slot do type aí está, o mais produtivo no século XX como elemento de conexão. Os resultados 

de tal análise, no século XIX, seguem na Tabela 15: 

 

Tabela 15: Lá está – Ocorrências do século XIX 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total 

183  12 1 0 197 

 

Na Tabela 15, apesar de levantarmos 197 ocorrências de lá está, no século XIX, 

verificamos que a combinação não apresenta usos no contexto isolado. Tal ausência junto às 

expressivas 183 (93.36%) ocorrências no contexto fonte, em que os elementos apresentam o 
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uso mais referencial, ratificam a exclusão do uso de lá está como membro exemplar da 

categoria. 

No que concerne a aí vem, a partir de suas propriedades identificadas nos fragmentos 

textuais, classificamos as 57 ocorrências por contexto. O resultado dessa classificação é 

apresentado na Tabela 16: 

 

Tabela 16: Aí vem – Ocorrências do século XX 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total 

27 13 6 11 57 

  

Na Tabela 16, constatamos que, das 57 ocorrências levantadas no corpus, 11 (19,30%) 

são representantes do uso mais abstrato e gramatical, como elemento de conexão, no contexto 

isolado. Tal resultado indica maior produtividade, no contexto isolado, das combinações que 

preenchem o slot Loc com a forma locativa aí, como os types aí está e aí vai. Julgamos que o 

recrutamento do locativo aí, o elemento com mais propriedades funcionais de conexão, e a 

forma verbal vir, que pode destacar o movimento textual, concorrem para a produtividade de aí 

vem na função conectora. 

Assim, o verbo recrutado para instanciar o esquema LocVconect, vir, influencia o grau de 

envolvimento apresentado, uma vez que esse preenchimento do slot V por vir indica resquícios 

de apontamento de espaço distante para espaço próximo ao falante. Ademais, o locativo aí, 

selecionado para o slot do Loc, apresenta traços persistentes de conexão.  

No que diz respeito à combinação aí vai, as 29 ocorrências levantadas são classificadas 

conforme Tabela 17, a seguir: 

 
Tabela 17: Aí vai – Ocorrências do século XX 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total 

11 6 5 7 29 

 

 A Tabela 17 demonstra que, das seis combinações, aí vai exibe a classificação 

contextual mais equilibrada, em termos numéricos, por contexto: 11 (37,93%) ocorrências no 

contexto fonte, 6 (20,69%) no contexto atípico, 5 (17,24%) no crítico e 7 (24,14%) no isolado. 

Ademais, tal combinação apresenta, comparada às outras, a segunda maior produtividade no 

contexto isolado, com 7 (24,14%) das ocorrências. A microconstrução é antecedida apenas por 

aí está, o membro exemplar da categoria. 
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No contexto isolado, constatamos que a sequenciação retroativo-propulsora, realizada 

por aí vai, conta com persistência dos traços de conexão da forma locativa aí. Verificamos, 

também, que o resquício do verbo de deslocamento vai, que indica movimento de um espaço 

próximo para um espaço distante do falante, faz com que a conexão articulada destaque porção 

textual subsequente ao type. 

Quanto à combinação lá vai, demonstramos, na Tabela 18, a seguir, a sua classificação 

contextual: 

 
Tabela 18: Lá vai - Ocorrências do século XX 

Cont. Fonte Cont. Atípico Cont. Crítico Cont. Isolado Total 

91 71 9 5 176 

 

Das 176 ocorrências da combinação lá vai, 71 (40,35%) foram levantadas no contexto 

atípico, cujo uso de Loc e de V apresentam, respectivamente, referência abstrato temporal e 

sentido de tempo decorrido. Constatamos que, no contexto atípico, a forma verbal vai se 

aproxima semanticamente do sentido do verbo passar e o locativo lá, por conta da granulidade 

vasta, refere-se a um momento impreciso do passado. 

No contexto isolado, lá vai apresenta apenas 5 (2,84%) tokens do esquema LocVconect, 

possivelmente, por conta de traços persistentes da forma locativa lá, que apresenta granulidade 

vasta, configurando imprecisão e futuridade. Ademais, como a forma verbal vai, que se 

relaciona a movimento no texto, indica deslocamento de um espaço próximo para um espaço 

distante do falante, traços persistentes de tal verbo fazem com que o foco incida na porção 

textual subsequente ao type. 

Com vistas a uma melhor organização dos fatores de análise mais explícitos encontrados 

nos fragmentos do contexto inicial, o fonte, e do contexto isolado, em que há instanciações do 

esquema LocVconect, segue o Quadro 2:  
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24Quadro 2: Fatores de análise do contexto fonte e do contexto isolado 

25Fatores de análise Aqui está Aí está Lá está Aí vem Aí vai Lá vai 

Fonte (F) / Isolado (I) F I F I F I F I F I F I 

FC de Loc + - + - + - + - + - + - 

FV de Loc - - - - - - - - - - - - 

ATP de Loc - - - - - - - - - - - - 

ATX de Loc - - - - - - - - - - - - 

ATP de LocV - - - - - - - - - - - - 

ATX de LocV - + - + - + - + - + - + 

SN concreto + - + - + - + - + - + - 

SN abstrato - + - - - - - + - - - - 

SV - + - + - + - + - + - + 

SN LocV + - + - + - + - + - + - 

LocV SN + + + - + - + + + - + - 

SV LocV - + - + - + - + - + - + 

LocV SV - + - + - + - + - + - + 

Conector LocV - + - + - + - + - + - + 

26*Pausa LocV + + + + + + + + + + + + 

*LocV Pausa + + + + + - + - + + + + 

*Pausa LocV Pausa - + - + - + - + - + - + 

Frame espacial + - + - + - + - + - + - 

Frame não espacial - + - + - + - + - + - + 

 

As tendências de uso, referidas no Quadro 2, apontam para os fatores de análise de aqui 

está, aí está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai no contexto fonte, em uma estrutura de predicado, e 

no contexto isolado, uso mais abstrato, como elemento de conexão, ou seja, como instanciação 

do esquema LocVconect. Tais fatores são fundamentais para a identificação do tipo de contexto: 

fonte, atípico, crítico ou isolado. 

                                                           
24 O sinal de adição (+) representa presença e o de subtração (-) representa ausência do traço indicado 

na linha da Tabela. 
25As siglas, destacadas na Tabela, e seu respectivo significado, seguem: FC: Referência físico-concreta, 

FV: Referência físico-virtual, ATP: Referência abstrato-temporal, ATX: Referência abstrato-textual. 
26 Como o trabalho se baseia em textos escritos, as pausas aqui referem-se a presença de vírgula, ponto-

e-vírgula, dois-pontos, ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências.  
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É relevante levar em consideração o preenchimento dos slots de LocVconect, 

respectivamente, pelas formas locativas aqui, aí ou lá e pelos verbos estar, vir ou ir, que 

motivam funcionalidades sutis distintas, demonstrando que traços do Loc e do V, em conjunto, 

motivam usos específicos para os types do esquema LocVconect. Constatamos, por fim, que, a 

depender do tipo de contexto, há uso das combinações com a função de sequenciação textual 

retroativo-propulsora. 
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CONCLUSÃO  

 

A presente tese constata a criação de um novo nó na rede da gramática do português, 

um novo membro na classe dos conectores, o esquema LocVconect, cuja trajetória de surgimento 

é captada pelos dados históricos. Tal esquema é um modelo virtual que instancia as 

microconstruções com função conectiva aqui está, aí está, lá está, aí vai, lá vai e aí vem. 

 Em perspectiva sincrônica, com base na classificação de Diewald (2002; 2006), as 

combinações LocV são identificadas em quatro estágios distintos. O primeiro estágio, o 

contexto fonte, corresponde à estrutura de predicado, representante do uso mais referencial de 

Loc e de V. A seguir, situa-se o contexto atípico, segundo estágio, com usos não prototípicos 

de Loc e de V, em um nível maior de abstratização.  

O terceiro estágio de mudança, o contexto crítico, é considerado o gatilho para a 

construcionalização do esquema LocVconect, apresentando ambiguidades estruturais. No último 

estágio, o contexto isolado, verificamos que a forma locativa e a forma verbal se destituem de 

seus traços prototípicos e formam um chunking com função conectora, ou seja, uma 

microconstrução do esquema LocVconect.   

O segundo e o terceiro estágios, os contextos atípico e crítico, são ambientes linguísticos 

de mudança, que motivam, via neoanálise e analogização, mudança linguística gradual. O 

contexto crítico apresenta poucas ocorrências em todas as combinações, o que vai ao encontro 

do pressuposto de Diewald (2002; 2006), de que esse contexto tem curta duração.  

A partir de análise das propriedades de forma e de sentido das combinações, 

verificamos, também, que determinados traços diferenciam os distintos usos das 

microconstruções. Assim, as combinações são types distintos e dependem, por exemplo, da 

persistência de traços da forma locativa e da forma verbal instanciadoras do slot Loc e do slot 

V, dos termos junto a esses elementos e das sequências textuais em que a combinação está 

inserida. 

A pesquisa estabelece também níveis distintos de vínculo semântico-sintático nos 

subcomponentes das combinações. Na sincronia mais recente do corpus, aí está, em relação 

aos outros types analisados, mostra-se mais produtivo na funcionalidade de elemento de 

conexão, sendo considerado, portanto, o membro exemplar. Assumimos que tal type atua, via 

analogização, como base para o surgimento e para a fixação das demais microconstruções do 

esquema LocVconect. 
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Na análise de aí está, em viés histórico, a combinação apresenta mudanças sucessivas 

em pequenos passos. A ordenação do locativo anteposto ao verbo, o tipo de locativo selecionado 

(aí) e a persistência dos traços do verbo estativo (está) concorrem para a maior produtividade 

dessa combinação como um articulador textual. A motivação para maior produtividade de aí e 

de está, configurando o membro exemplar dessa categoria, é tanto da forma locativa quanto da 

forma verbal.  

A investigação de Loc e V, em perspectiva sincrônica, evidencia clines de 

gramaticalidade das combinações, assim como apresenta, em perspectiva histórica, a trajetória 

de construcionalização de aí está. Assim, conforme Traugott e Trousdale (2013), comprovamos 

tanto a gramaticalização por redução, por intermédio da cliticização de Loc, que se integra cada 

vez mais a V, quanto a gramaticalização por expansão, por meio da ampliação do uso de aí está 

como elemento de conexão. 

À guisa de conclusão, com base nos resultados obtidos, chegamos às seguintes 

considerações: 

A. Identificação do esquema de conexão LocVconect; 

B. Levantamento de contextos motivadores das distintas instanciações, a partir de análise 

das propriedades de forma e de sentido de aqui está, aí está, lá está, aí vem, aí vai e 

lá vai; 

C. Identificação do membro exemplar da categoria: a microconstrução aí está; 

D. Avanço na perspectiva das mudanças construcionais e da construcionalização 

gramatical acerca de um novo padrão de uso do português; 

E. Comprovação tanto da gramaticalização por redução quanto da gramaticalização por 

expansão; 

F. Contribuição para uma pesquisa conjunta, desenvolvida no D&G- UFF, sobre 

construções com locativos em português.  

Consideramos que tais resultados concorrem para análise mais refinada das 

“construções com locativos”, em língua portuguesa, e propiciam maior conhecimento dos 

aspectos envolvidos em seu uso. Como sabemos que há ainda muito a ser feito, pretendemos, 

em trabalhos futuros, refinar a análise dos usos por tipo de fonte e de gênero, ampliar a pesquisa 

utilizando outros corpora e detalhar os desdobramentos do esquema LocVconect em 

subesquemas referentes ao tipo semântico do verbo pesquisado (estativo ou de deslocamento). 

Por fim, a pesquisa recente da abordagem construcional da gramática no contexto da 

LFCU se apresenta como nova possibilidade de contribuição para os estudos de mudança 

linguística. Tal abordagem, ao promover a interface entre o Funcionalismo Linguístico e a 
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Linguística Cognitiva, evidencia resultados relevantes e promissores, abrindo novas 

perspectivas para as mais diversas áreas da linguística. 
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