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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho propõe uma análise das construções correlatas aditivas do tipo não 

só... mas também nos níveis oracional e suboracional. A fundamentação teórica da 

pesquisa está balizada nos conceitos apresentados pela Linguística Funcional Centrada 

no Uso, a qual defende a ideia de que a gramática de uma língua é moldada por seu uso 

(BYBEE, 2010; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), isto é, inovações surgem na 

linguagem por meio da interação entre usuários. Ressaltemos, ainda, que essa 

abordagem traz, para o bojo das análises, o contexto situacional – pouco explorado por 

teorias de caráter formalista –, o qual proporciona uma melhor compreensão discursivo-

pragmática do fenômeno estudado. Este trabalho é de caráter quali-quantitativo e 

fundamenta-se também na perspectiva da Gramática de Construções (GOLDBERG, 

1995), sobretudo no que tange a sua vertente mais recente proposta por Croft (2001), no 

estudo da estrutura simbólica da construção. Nosso estudo é composto por dois corpora 

de registros escritos de períodos de tempo distintos e variedades distintas, a saber, 

séculos XIX e XX, do Português Europeu e do Português do Brasil, formando um total 

de 156 ocorrências. Acrescentamos que os dados foram encontrados em 380 textos 

escritos extraídos dos bancos de dados digitais Varport e Corpus do Português. A 

análise dos dados aponta que as construções correlatas aditivas aparecem com maior 

frequência de uso nos textos oriundos do século XIX do que nos textos do século XX. 

Em síntese, apresentamos, nesta dissertação, uma compreensão mais profunda e 

detalhada da construção correlata aditiva, com ênfase no uso, como um processo que 

difere da coordenação aditiva.  

 

 

Palavras-chave: Correlação; Adição; Construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper proposes an analysis of the additive correlative constructions such as 

not only ... but also (não só… mas também) both in clausal and subclausal levels. The 

theoretical foundation of the research is marked out on the concepts presented by the 

Usage-Based Functional Linguistics, which supports the idea that the grammar of a 

language is shaped by its usage (BYBEE, 2010; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). In 

other words, innovations arise in the language through interaction between users. We 

also emphasize that this approach brings the situational context – little explored by 

theories of formalistic character – to light of the analysis, which provides a better 

discursive and pragmatic understanding of the studied phenomenon. This work is of 

qualitative and quantitative character and it is also based on the perspective of 

Construction Grammar (GOLDBERG, 1995), especially regarding its latest version 

proposed by Croft (2001), in the study of the symbolic structure of a construction. Our 

study consists of two corpora of written texts from different periods of time and 

different variants, namely the nineteenth and twentieth centuries, the European 

Portuguese and the Brazilian Portuguese, forming a total of 156 occurrences. We add 

that the data were found in 380 written texts extracted from Varport and Corpus do 

Português digital databases. The data analysis shows that the additive correlative 

constructions appear with greater frequency of use in texts from the nineteenth century 

in relation to the texts of the twentieth century. In summary, we present in this research, 

a deeper and more detailed understanding of the correlative additive construction, with 

emphasis on the usage, as a process that differs from the additive coordination. 

 

 

Keywords: Correlative; Addition; Construction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na trajetória dos estudos da gramática, podemos observar que, dentre muitas 

outras, a temática da dependência e independência de cláusulas constitui ainda algo 

movediço na área em que se insere. Alguns gramáticos apoiam suas análises sobre os 

mais diversos critérios disponíveis na língua: ora classificam-nas, dicotomicamente, 

com critérios sintáticos ou semânticos, ora com critérios discursivo-pragmáticos; outros, 

ao fazerem uso de linhas mais recentes de estudo, optam por mesclá-los.  

Uma constatação bastante contundente de nossa afirmação, por exemplo, está no 

modo como é abordada a correlação pelos estudos gramaticais vigentes. Grande parte 

dos estudiosos tradicionais – possivelmente influenciados pela Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) – sequer a incluiu em seus compêndios. Assim, em 

determinado momento, ao consultarmos alguns desses textos como ferramentas de 

estudo, observamos que a nomenclatura e a classificação da correlação aditiva do tipo 

não só... mas também, por exemplo, se alteram de obra para obra. Isso ocorre 

principalmente quando levam em consideração as modalidades oral ou escrita.  

Com efeito, devemos lembrar que a Gramática Tradicional (GT) não constitui 

um enquadre teórico capaz de encapsular em si as diversas dimensões presentes na 

língua em termos de uso. Sabemos que o objeto de estudo a que damos ênfase aqui não 

condiz com o que é abordado na GT e é devido a isso que problematizamos suas 

asserções, tendo como hipótese a atuação de determinantes textuais e situacionais. 

Nossa hipótese é de que a correlação ocorre com mais frequência na 

argumentação que em outras sequências tipológicas. Sobre a argumentação, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2002, p. 18) dissertam que nela faz-se necessário ter “apreço do 

interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental”. Em outras palavras, 

segundo os estudiosos, para que uma argumentação se desenvolva de maneira plena, 

faz-se necessário que os ouvintes envolvidos nesse elaborado processo de interação e 

trabalho retórico prestem atenção ao que lhes é dito, aumentando, com isso, a adesão do 

ouvinte às teses propostas pelo orador. 

Recorremos, então, à Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). Para 

alguns estudiosos, ela teria sido originada diretamente do funcionalismo norte-

americano e dos estudos voltados para a cognição. Sabemos que sua análise não se 

detém apenas nas estruturas gramaticais já estabelecidas, mas leva em consideração o 
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contexto situacional nos quais esses textos estão inseridos, bem como os interlocutores 

envolvidos e intenções próprias de cada um deles.  

Segundo Bybee (2013, p. 49), inspirada por Langacker (1987; 2000b) e Kemmer 

e Barlow (2000) –, “a premissa básica da teoria centrada no uso é que a experiência com 

a linguagem cria e impacta as representações cognitivas da linguagem”.1 Desse modo, 

compreende-se, nessa teoria, que os usuários moldam a estrutura da língua devido às 

práticas discursivas que constroem com seus pares no contexto social. Por isso, em uma 

análise de algum fato linguístico balizada nos princípios da LFCU, a descrição e a 

explicação de fenômenos emergentes na estrutura da língua estarão, essencialmente, 

atrelados aos eventos situacionais e contextuais de comunicação onde tais usos se 

processam. 

 Trabalhamos aqui, inicialmente, com um dos conceitos-chave da teoria em 

pauta, que é a noção de construção, isto é, uma representação que combina forma e 

função, compondo parte do nosso conhecimento a respeito da língua. Consoante Bybee 

(2010, p. 76), “construções são pareamentos diretos de forma com significado (em que 

o significado também inclui a pragmática), tendo, em geral, posições esquemáticas”. A 

teórica citada acrescenta, ainda, que “construções, normalmente, contêm material 

lexical explícito”.2 Mais sinteticamente, uma construção constitui um pareamento entre 

forma e significado (GOLDBERG, 1995).  

O presente trabalho se insere em uma agenda de estudos que tem por objetivo 

central o rastreamento da rota de mudança da construção correlata aditiva, no âmbito do 

Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações (CCO)3. Dessa forma, a presente 

investigação visa a apresentar resultados de pesquisa decorrentes de um recorte 

específico: os séculos XIX e XX, em duas variedades do Português (Europeu e 

Brasileiro). 

Utilizamos para tanto, como já mencionado, os pressupostos estabelecidos pela 

Linguística Funcional Centrada no Uso, tendo em vista que suas pesquisas recentes 

sobre mudança linguística, tal como demonstra Rosário (2012), têm resultado em uma 

                                                           
1 “The basic premise of Usage-based Theory is that experience with language creates and impacts the 

cognitive representations for language.” 
2 “Constructions are direct pairings of form with meaning (where meaning also includes pragmatics), 

often having schematic positions that range over a number of lexical items. Constructions often contain 

explicit lexical material.” 

3 Coordenado pelo professor Dr. Ivo da Costa do Rosário, o grupo CCO, com sede na UFF, tem por 

interesse principal investigar não só o papel, o uso e a trajetória dos conectivos, mas também dos 

processos de conexão de orações segundo a perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso. 
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compreensão mais esclarecedora das relações sintático-semânticas na combinação entre 

cláusulas, inclusive no que diz respeito às cláusulas associadas por meio da correlação 

aditiva. A título de exemplificação do uso do nosso objeto de estudo, vejamos o excerto: 

 

 

(1) Logo, a moça se inteirou de tudo da casa, arrumando 

tempo até para levar o almoço do patrão e ajudá-lo no bar, 

enquanto este almoçava. Não só os quitutes da jovem 

cozinheira trouxeram mais clientes ao bar, mas também 

sua presença que a todos encantava (PB, XX, CP). 

 

Nesse dado (1), temos uma ocorrência do fenômeno que visamos a investigar. 

Trata-se de uma estrutura sintática formada por duas partes (prótase4 e apódose5), com 

sentido central prevalente de adição. As propriedades formais e funcionais desse arranjo 

especial da língua serão delineadas ao longo deste trabalho em maiores detalhes, 

especialmente no capítulo destinado à análise de dados. 

Finalmente, intentamos, aqui, compreender se as estratégias pragmático-

discursivas – tanto textuais, quanto cognitivas ou sociointeracionais que se dão no 

processamento online (cf. KOCH, 1998) – da correlação aditiva do tipo não só... mas 

também, como contemplada em (1), da atual sincronia são as mesmas presentes em 

sincronias passadas. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 1, apresentamos um 

panorama geral dos pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso como 

corrente teórica, trazendo à baila, sobretudo, os conceitos empregados em nossa análise. 

No segundo capítulo, também de caráter teórico, estabelecemos uma discussão a 

respeito do enquadre dado à correlação em obras tradicionais e sob a ótica linguística. 

No terceiro capítulo, demonstramos as colunas metodológicas que estruturam nosso 

trabalho. No quarto capítulo, trazemos uma análise descritivo-interpretativa de caráter 

mormente qualitativo dos dados selecionados. Finalmente, no quinto capítulo, tecemos 

considerações finais a respeito da nossa pesquisa. 

                                                           
4 Segundo Fernandes et al. (1989), o termo indica a “primeira parte de um período gramatical”, e tem seu 

étimo na palavra grega prótasis que, de acordo com o dicionário Grego-Francês assinado por Bally 

(2000), significa, “questão proposta, premissa de um argumento” e, mais precisamente em termos 

retóricos, “a primeira parte de um período, uma proposição a ser desenvolvida”. 
5 Também grafada “apódase” indica, de acordo com Fernandes et. al. (op. cit.), em termos retóricos, a 

“segunda parte do período em que se completa e explica o sentido que ficou na primeira, chamada 

prótase. Oriundo do termo grego apódasis, que Bally (op.cit.) define como “proposição em relação a uma 

anterior chamada prótasis. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos da Linguística Funcional Centrada 

no Uso, sobre os quais fundamentamos teoricamente nossas análises, a saber: 

considerações gerais sobre a LFCU, abarcando seu percurso histórico e discorrendo, 

ainda, sobre as teorias que culminaram nessa abordagem linguística (seção 1.1); a visão 

goldbergiana de construções e a vertente mais recente sobre o assunto, proposta por 

Croft (seção 1.2) e, por fim, questões relativas à temática da construcionalização e das 

mudanças construcionais, assuntos bastante recentes na literatura linguística (seção 1.3).  

 

 

1.1 A Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

 

A premissa básica da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) – também 

conhecida como Linguística Centrada no Uso (LCU) – é que o discurso e a gramática 

não só interagem como também causam influência um sobre o outro. Desse modo, nessa 

interface discurso vs. gramática, compreende-se a gramática como algo que passa por 

mudanças devido às necessidades emergentes no uso discursivo. Uma análise que se 

apóie na LFCU não despreza as situações de interação dos usuários da língua. Vale 

comentar que, segundo Bybee (2013, p. 51), a expressão “baseada no uso” – traduzida 

no Brasil, pelo grupo D&G, como “centrada no uso” – foi cunhada por Langacker no 

final dos anos 80, mas “as raízes dessa visão da língua podem ser encontradas a partir 

dos anos 60”6. 

A abordagem da LFCU resulta da junção de premissas desenvolvidas e 

sustentadas pela Linguística Funcional (LF) – ressaltemos, aqui, trabalhos como os de 

Givón, Hopper, Chafe, Bybee, Traugott, entre outros – e de outras premissas 

trabalhadas pela Linguística Cognitiva (LC) – com representantes como Lakoff, 

Fauconnier, Goldberg e outros. 

                                                           
6 “The term ‘Usage-based’ was coined by Langacker (1987), but the roots of this view of language can be 

found starting in the 1960s (…).” 
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Como apontam Martelotta e Sampaio (2012, p. 97), diversas propostas teóricas 

de análise linguística que se afastem do modo formal de ver a língua se intitulam 

funcionalistas, pois “partem do princípio de que a linguagem é um instrumento de 

comunicação, não podendo, portanto, ser compreendida sem que se levem em conta os 

fenômenos associados ao seu uso em contextos concretos de comunicação”. Contudo, o 

modelo funcionalista a que nos referimos aqui é o relacionado ao funcionalismo norte-

americano, surgido nos anos 70, que traz para o bojo dos estudos linguísticos a ideia de 

que estruturas presentes na linguagem surgem e servem para atender a questões 

oriundas da dinamicidade e capacidade cognitiva e criativa de seus usuários. Sustenta-se 

que esses usuários são capazes de promover adaptações tanto lexicais quanto 

gramaticais em contextos situacionais diversos, no momento de interação. A própria LF 

já defende, portanto, uma investigação centrada no uso, em que se deve observar tanto o 

contexto situacional linguístico quanto extralinguístico.  

Conforme dissertam Furtado da Cunha e Medianeira de Souza (2007, p. 17), no 

funcionalismo norte-americano: 

 

A ideia central é que a língua é usada, sobretudo, para 

satisfazer necessidades comunicativas. A explicação para as 

estruturas gramaticais deve ser procurada no uso real a que elas 

se prestam na situação de comunicação. Em outras palavras, 

trabalha-se com a hipótese de que a forma da língua deve 

refletir, em alguma medida, a função que exerce. 

 

 

 

Assim, depreende-se que a língua é capaz de adaptar-se a pressões oriundas do 

sistema linguístico, sejam elas internas ou externas, as quais também interagem entre si. 

Nesses termos, a gramática é flexível e adaptável, estando, portanto, sujeita a mudanças 

causadas com a finalidade de atender às reais necessidades cognitivas e 

sociocomunicativas dos usuários de uma determinada língua. 

No que tange à LC, também surgida na década de 70, nos Estados Unidos, 

podemos entendê-la, tal como postula Ferrari (2011, p. 14), como uma área de estudos 

que concatena “abordagens que compartilham hipóteses centrais a respeito da 

linguagem humana e, ao mesmo tempo, detalham aspectos particulares relacionados aos 

desdobramentos dessas hipóteses”. 
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Uma das afirmações dessa abordagem é o modo de conceber a linguagem 

humana não como sistema autônomo, independente, mas como meio de organizar, 

processar e transmitir informações de ordem semântico-pragmática. 

Na LC, a organização do sistema linguístico se dá a partir do uso experienciado 

da língua no mundo por parte do homem. Em outras palavras, a experiência humana, em 

termos, por exemplo, de conhecimento de mundo e o próprio corpo humano, incidem na 

depreensão de sentidos das palavras, bem como no modo de categorizá-las e organizá-

las. A esse respeito, Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 14) asseveram que a LC 

encara o comportamento corrente na linguagem 

 

 

como reflexo de capacidades cognitivas que dizem respeito aos 

princípios de categorização, à organização conceptual, aos 

aspectos ligados ao processamento linguístico e, sobretudo, à 

experiência humana no contexto de suas atividades individuais, 

sociointeracionais e culturais. Nesse sentido, as construções 

linguísticas são concebidas como esquemas cognitivos do 

mesmo tipo que encontramos em outras habilidades não 

linguísticas, ou seja, como procedimentos relativamente 

automatizados que se utilizam para realizar coisas 

comunicativamente. O falante adquire esse conhecimento à 

medida que aprende a usar a sua língua. 

 

 

Portanto, podemos compreender que, na concepção da LC, os signos não portam 

sentidos determinados em si – são apenas um guia, um norte –, mas conduzem à 

construção de sentidos por meio da construção cognitiva que se dá na interface homem 

vs. mundo. Temos, assim, sentidos dinamicamente construídos. Vale citarmos as 

clássicas palavras de Fauconnier (1997, p. 1), na obra Mappings in thought and 

language, que bem sintetiza o modo como a língua é vista pela teoria em questão: 

 

 
Uma constatação recorrente tem sido de que a linguagem 

visível é apenas a ponta do iceberg da construção do 

significado invisível que se processa conforme pensamos e 

falamos. Esta cognição de posicionamento oculto define nossa 

vida mental e social. A linguagem é uma de suas manifestações 

externas proeminentes. A construção do sentido é uma pedra 

fundamental da ciência cognitiva.7 

                                                           
7 A recurrent finding has been that visible language is only the tip of the iceberg of invisible meaning 

construction that goes on as we think and talk. This hidden, backstage cognition defines our mental and 
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 Guardados os devidos comentários a respeito das duas linhas teóricas, 

observamos que tanto na concepção da LF quanto da LC, entre muitos outros pontos 

convergentes, está a questão de que a estrutura da língua é afetada pelo uso linguístico 

nos contextos reais de comunicação. Além disso, admite-se nas duas que valores 

semânticos e pragmáticos devem ser levados em consideração para a mais clara 

compreensão dos dados utilizados na análise linguística, visto que a gramática é 

compreendida como sendo moldada pelas representações e processos cognitivos tais 

como categorização, organização conceptual e analogia, que se dão no fazer interativo 

dos seus usuários (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 14 - 15).  

Outro traço comum entre as teorias é que ambas fazem parte do paradigma 

realista-experiencialista. Acerca dessa perspectiva, Martelotta e Alonso (2012, p. 93) 

explicam: 

 

 

Experiencialista, pelo entendimento de que o sentido 

transmitido linguisticamente é sócio-historicamente 

condicionado; realista, por considerarem que há universais 

conceptuais relativamente estáveis envolvidos no processo de 

significação. 

 

 

 

Dessa maneira, ratificamos o fato de a LFCU ter como premissa fundante a ideia 

de que a estrutura gramatical de uma língua manifesta-se em decorrência de seu uso (cf. 

BYBEE, 2010). Isso nos faz compreender, também, que a LFCU é, portanto, a junção 

da LF com a LC. 

 Mais um fator que vale ser apresentado é que, embora a LFCU não enseje 

proporcionar em seus estudos e análises uma descrição do contexto em sua totalidade, 

compreende-se, nela, que construções emergentes em decorrência do uso da língua 

ganham/fazem sentido se levados em consideração os contextos donde se originaram. 

Isso nos faz observar que, como já comum, sobretudo, nos estudos de cunho 

funcionalista, também na LFCU, o contexto tem lugar de fundamental importância.  

A análise do contexto na LFCU faz-se necessário por proporcionar um panorama 

mais holístico para o estudo de fenômenos já presentes no funcionalismo como 

                                                                                                                                                                          
social life. Language is one of its prominent external manifestations. Meaning is a cornerstone of 

cognitive science. 
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gramaticalização (HEINE; KUTEVA, 2003) e também para o estudo dos fenômenos 

comuns à LC, como as construções (GOLDBERG, 1995; 2006). 

Sobre a análise de fenômenos da língua em contexto de uso, inspirada por Bybee 

(2003), Oliveira (2013, p. 80) ressalta que “não basta o olhar acurado sobre um item 

específico, mas sim a consideração do ambiente mais amplo em que este item ocorre e 

sua relação, em termos estruturais e funcionais, com tal ambiente”. 

Na abordagem da LFCU, portanto, não se observa a gramática como estrutura 

autônoma, desvinculada da biologia humana e do mundo. Pelo contrário, admite-se de 

modo claro que categorias gramaticais são dependentes do contexto, justamente por se 

falar em uma gramática maleável e não composta de regras fixas e imutáveis.  

Com a ressignificação de ideias estruturalmente estabelecidas e propagadas por 

muitas outras linhas teóricas, há, nas análises da LFCU, a incorporação de questões 

antes trabalhadas isoladamente nas disciplinas Pragmática e Semântica. Esse fato faz 

com que a gramática assuma o caráter de fenômeno de representação sociocultural e 

histórica, desmistificando a diferença rígida entre léxico e gramática – já que todos os 

usos são considerados como instâncias de construção –, e compreenda que, 

principalmente, sua sintaxe advém de um uso real da língua nos mais variados 

contextos, adaptando-se a eles e influenciando-os também.  

Com esse novo enquadre, trabalha-se a gramática da língua como uma rede de 

padrões construcionais disponibilizados para que o falante/ enunciador organize o 

discurso (cf. SOUZA, 2012). As teorias construcionistas atentam, ainda, para os 

mecanismos disponíveis na língua – tais como inferências, negociação de sentido entre 

os envolvidos na interação ou mesmo generalizações (cf. TRAUGOTT, 2008). São 

esses mecanismos que tornam mais palpáveis as mudanças linguísticas presentes em 

uma gramática que sofre pressões de uso e que deve, portanto, ser depreendida por meio 

dos contextos de interação promovidos pelos seus usuários.  

Em suma, a LFCU, como resumem Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 

17), “busca identificar motivações discursivo-pragmáticas e semântico-cognitivas”, as 

quais estão relacionadas ao uso de padrões construcionais imbricados na organização do 

texto, independente de sua modalidade, considerado pelos autores citados, por sua vez, 

como o “locus da organização e manifestação empírica do discurso, atualizado na/pela 

linguagem, constituindo-se um todo significativo” (op. cit., p. 19). 
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1.2 Gramática de Construções 

 

 

O termo construção – embora recente na literatura linguística – compreende uma 

série de sentidos na LFCU, como podemos constatar em Fillmore, Kay e O’Connor 

(1988), Goldberg (1995, 2006), Croft (2001, 2009) Croft e Cruse (2004), Traugott 

(2003, 2007), Bybee (2003, 2010), Traugott e Trousdale (2013).  Todavia, decidimos 

por nos atermos, no presente trabalho, a fazer um apontamento das propostas que mais 

contribuam para a nossa análise. 

Na obra Construction Grammar, datada de meados dos anos 90, Goldberg 

(1995, p. 4) define construções como sendo unidades básicas da linguagem. 

Construções são, em sua concepção, pareamentos de forma-significado em que nada em 

sua forma ou significado é previsível, ou seja, não é composicionalmente derivada de 

outras construções existentes na língua. Contudo, como bem aponta a própria teórica, 

vale ressaltar que “a junção de construções não consiste em um conjunto desestruturado 

de entidades independentes, mas, pelo contrário, constitui uma rede altamente 

estruturada de informações inter-relacionadas”8 (GOLDBERG, 1995, p. 5). 

Desse modo, compreendemos que as construções possuem uma estrutura em seu 

interior e relações hierarquizadas. Na concepção da LFCU, por exemplo, consoante 

Bybee (2013, p. 55), uma construção pode ser compreendida como sendo simplesmente 

uma palavra que tenha grande frequência de uso ou também “convencionais sequências 

de palavras”. 

Posto isso, somos conduzidos a uma melhor compreensão do que consta nos 

postulados mais recentes de Goldberg (2006, p. 5), quando, a respeito da temática, a 

teórica define que “padrões são armazenados como construções mesmo se eles forem 

totalmente previsíveis, contanto que ocorram com suficiente frequência”, o que acaba 

por transmitir a ideia de que o conceito de construção também abarca, na verdade, 

cadeias composicionais (cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 

O estudo desenvolvido por Goldberg (1995) também enfoca a ideia de que 

construções diferentes portam significados distintos, uma vez que, segundo a autora, 

uma das condições para a existência de uma construção é não ser igual a outra 

                                                           
8 “The collection of constructions is not assumed to consist of an unstructured set of independent entities, 

but instead it is taken to constitute a highly structured lattice of interrelated information.” 
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construção também já existente na língua. Isso inclui, por exemplo, traços relativos não 

à estilística apenas, mas também à focalização. Exemplo disso pode ser visto na opção 

do usuário pelo emprego, em determinado contexto para indicar adição, de duas 

diferentes estratégias existentes na língua: o par não só... mas também e suas demais 

instanciações e o conectivo aditivo mais geral e. Com base nisso, confrontemos o 

excerto original (2), datado do século XIX, da modalidade europeia da língua 

portuguesa e sua paráfrase (2’):  

 

 

 

 
(2) Os esbirros varejaram todos os cantos e recantos, não só da 

casa principal, mas também de tôdas as palhocas da 

redondeza. Na de Marcelina a busca foi miúda e paciente. (PE, 

XIX, CP) 

 

 

 

 

(2’) Os esbirros varejaram todos os cantos e recantos, da casa 

principal e de tôdas as palhocas da redondeza. Na de Marcelina 

a busca foi miúda e paciente. 

 

 

 

 

Com base nas instanciações dadas, verificamos distinções entre (2) e (2’), 

embora as sentenças veiculem uma mensagem com carga semântica semelhante – algo 

que, possivelmente, faz com que alguns autores associem a correlação aditiva ao bojo 

da coordenação aditiva.  

Em (2), articulado pelo par correlato não só... mas também, observamos um 

denotar de focalização/ restrição – traduzido pelo advérbio de restrição só, seguido da 

denotação inclusiva – expressa pela conjunção mas, a qual, etimologicamente, é 

derivada do advérbio latino magis [mais], portador da semântica de adição. Todavia, 

essas nuances não são constatadas da mesma forma em (2’), articulado pelo conectivo 

aditivo por excelência e. Temos, ainda, em (2), na visão de Bosque e Demonte (1999, p. 

2670), uma “interpretação distributiva” não constatada em (2’). A respeito desse modo 

de interpretação, Bosque e Demonte assinalam que: 
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A interpretação distributiva implica que cada um dos elementos 

coordenados estejam envolvidos em uma ação separadamente, 

mas a soma dessa ações são concebidas como um evento único, 

ainda que tais ações não tenham sido simultâneas. (...) As 

conjunções distributiva aparecem com as mesmas categorias 

que e, com exceção das orações. (...) As conjunções 

distributivas devem ser concebidas como parte de um evento 

único. E uma vez que as orações denotem eventos separados, a 

coordenação de orações torna-se impossível com essas 

conjunções. (...) Outra consequência da interpretação 

distributiva da conjunção é que os contextos em que o e 

permite uma relação de causa-efeito ou de sucessão temporal 

entre os elementos coordenados, produzindo orações marginais 

com essa interpretação quando a conjunção é distributiva9 

(BOSQUE; DEMONTE, 1999, 2671 – 2673). 

 

 

 

 

 Em outras palavras, o emprego do par correlato no exemplo original sugere uma 

espécie de quantificação simétrica e, paralelamente, temporal dos elementos, o que não 

é necessariamente verificado na paráfrase em que há a presença do aditivo por 

excelência. Isso também se dá devido à interação de cada parte do par correlato presente 

em (2) com seus elementos correlacionados em cada sentença. 

Acrescentamos que o fato de estarmos pautados nos pressupostos teóricos 

disponíveis em uma abordagem construcional nos possibilita, ainda, notarmos outras 

diferenças entre as construções (2) e (2’). Exemplo disso ocorre se observarmos, a 

priori, o princípio de iconicidade10 em sua manifestação de subprincípio da quantidade. 

De acordo com esse subprincípio, quanto mais informação textual é veiculada, mais a 

forma textual possuirá forma, ou seja, maior tamanho, demonstrando, portanto, que a 

extensão de uma construção presente na gramática aponta para a dimensão do conceito 

expresso por ela.  

Em outras palavras, o mais simples e previsível engloba menor número de 

elementos, tanto gramaticais como morfológicos, fazendo uso, então, de itens menos 

                                                           
9 La interpretación distributiva implica que cada uno de los elementos coordinados participó en una 

acción por separado, pero la suma de esas acciones se concibe como un evento único, aunque dichas 

acciones no tengan que ser simultáneas. (...) Las conjunciones distributivas aparecen con las mismas 

categorías que y, con la excepción de las oraciones. (...) Las conjunciones distributivas tienen que 

concebirse como parte de un evento único. Puesto que las oraciones denotan eventos separados, la 

coordinación de oraciones es imposible con estas conjunciones. (...) Otra consecuencia de la 

interpretación distributiva de la conjunción es que los contextos en los que y permite una relación de 

causa-efeito o de sucesión temporal entre los elementos coordinados producen oraciones marginales con 

esa interpretación cuando la conjunción es distributiva. 
10 Esse princípio, segundo Furtado da Cunha (2008, p. 167), pode ser “definido como a correlação natural 

e motivada entre forma e função, isto é, entre o código linguístico (expressão) e seu significado 

(conteúdo)”. 
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complexos. Logo, a porção textual de uma construção incide diretamente sobre a 

quantidade de informação por ela veiculada. 

Algo também a ser ressaltado nas construções correlatas é que há, entre seus 

pares, uma evidente interdependência. Uma ideia anunciada, a título de exemplificação, 

na prótase só terá sentido completo se houver algo que a complemente em uma apódose 

seguinte (“não só da casa principal, mas também de tôdas as palhocas da redondeza”). 

Observamos, ainda, que nas sentenças em que aparece o conectivo e, tal como 

em “Os esbirros varejaram todos os cantos e recantos, da casa principal e de tôdas as 

palhocas da redondeza”, se alterada a ordem de seus sintagmas como em “de tôdas as 

palhocas da redondeza e da casa principal”, mesmo que de forma descontextualizada, 

não se nota mudança significativamente relevante na semântica do enunciado. Contudo, 

em uma ocorrência do tipo “Os esbirros varejaram todos os cantos e recantos, não só da 

casa principal, mas também de tôdas as palhocas da redondeza” – em que figura o uso 

do par correlativo aditivo não só... mas também –, caso haja troca dos sintagmas 

utilizados na prótase (da casa principal) pelos sintagmas que figuram na apódose (de 

tôdas as palhocas da redondeza), haveria alteração relevante de sentido. Isso se daria 

pela inferência de que já se era esperado que esbirros fossem varejados da casa 

principal, tendo como dado novo/ dado “surpresa” o varejar dos esbirros também de 

tôdas as palhocas da redondeza, fato, portanto, não esperado.  

Essa alteração sintática nos slots (preenchimentos) dos pares correlatos incidiria 

na quebra de outro subprincípio da iconicidade, denominado subprincípio da relação 

entre ordem sequencial e topicalidade, em que se postula haver “uma conexão entre o 

tipo de informação veiculada por um elemento da cláusula e a ordenação que ele 

assume”, em outros termos, “informações velhas, ou já mencionadas, tendem a ocorrer 

no início da cláusula e informações novas, no final” (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 

169). 

Logo, em poucas palavras, estudar as construções correlatas aditivas como 

distintas das coordenadas aditivas é justificável por identificarmos nelas, entre diversos 

outros fatores, comportamento sintático-semântico e características próprias que as 

distinguem das típicas coordenadas. Isso nos conduz, igualmente, à compreensão do 

princípio da “não sinonímia da forma gramatical” proposto por Goldberg (1995, p. 67). 

Segundo esse princípio, se duas construções são sintaticamente diferentes, logo, elas 

também o serão em suas funções semântico-pragmáticas. 
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Mesmo Goldberg (1995), de certa forma, atenta para a necessidade de se levar 

em conta, na análise de uma construção, a escolha linguística dos participantes em dado 

evento ou situação de uso da linguagem, tal como a opção pelas coordenadas ou pelas 

correlatas. Essas escolhas seriam um traço de representação semântica do discurso, visto 

que, como sintetizam Croft e Cruse (2006, p. 272), ao tecerem comentário sobre o que 

disse Goldberg em sua obra, “as definições dos papéis em eventos são derivadas da 

situação como um todo”. 

Temos, ainda, uma variação da GC, denominada de Gramática de Construções 

Radical (GCR), postulada por Croft (2001). Essa gramática é caracterizada como um 

modelo de representação morfossintática que tem sua origem marcada pelos estudos 

sistemáticos definidores de categorias linguísticas e questionamentos balizados em 

estudos sintáticos mais recentes.  

A GCR é composta por uma metodologia rigorosa e faz uso de padrões de 

tipologia estabelecidos por meio de estudos translinguísticos. Também, nessa 

abordagem, construções são pareamentos de estruturas semânticas, isto é, são signos ou 

unidades simbólicas. 

Tal como a GC da qual se derivou, a GCR postula, categoricamente, a existência 

de construções. Entretanto, o modelo de Goldberg (1995), mais do que explorar relações 

sintáticas e de herança detalhadamente, dá ênfase, sobretudo, às relações de 

categorização que permeiam as construções. Já o modelo proposto por Croft (2001) 

observa, acima de qualquer outro fator, categorias sintáticas e universais tipológicos. 

Com isso, tanto a versão proposta por Goldberg quanto a de Croft contribuem para o 

modelo de estudo da língua centrado no uso. 

Na GCR, as categorias gramaticais dependem das construções em contexto, isto 

é, gramática, construções e uso não são elementos estanques, visto que são as 

construções que norteiam gramaticalmente a distribuição de seus signos e é isso que as 

distingue de outras construções que contenham os mesmos termos (CROFT, 2013, p. 

216). 

Para Croft (2001), construções são, em parte, esquemáticas e complexas. 

Ademais, construções são elementos formados por variadas dimensões subdivididas em 

forma e sentido. Vejamos, a seguir, o modelo de estrutura simbólica de uma construção 

apresentado pelo teórico (CROFT, 2001, p. 18), conforme o esquema (1): 
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Esquema 1 - Estrutura simbólica de uma construção 

 

 

 

De acordo com o exposto no esquema (1), observamos que Croft (2001), assim 

como Goldberg (1995), compreende a construção como um pareamento entre forma e 

sentido. No que tange à forma, esta corresponderia aos seguintes traços da língua: 

sintaxe, morfologia e fonologia. O sentido, por sua vez, abrangeria propriedades ligadas 

à funcionalidade da construção na língua, tais como semântica, pragmática e 

propriedades discursivo-funcionais. O esquema apresentado ilustra, em outras palavras, 

de que forma se constituem os pólos forma e sentido, os quais aparecem, em uma 

construção, interligados por um elo (link) de correspondência simbólica.  

É importante comentar que tanto Goldberg (1995) quanto Croft (2001, 2009) 

trabalham com a perspectiva da Semântica de Frames. Nesse sentido, ambos os autores 

defendem a premissa de que os significados das construções são, de algum modo, 

armazenados na memória dos usuários de uma língua e se fazem disponíveis no 

processamento da interação. 
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Observemos, em (3), uma ocorrência datada do século XIX, da variedade 

brasileira do português, em que figura o uso do par correlativo aditivo não só... mas 

também – bastante prototípico: 

 

(3) Houve, então, uma revolução em seu interior, que 

ocasionou notável mudança no que ele trazia assentado no 

raciocínio. Nesse documento, viu não só a prova de um crime 

dela, mas também o testemunho irrefragável da desgraça dele. 

Teve ímpeto de meter uma bala na cabeça do homem, que 

armava ciladas à sua honra, e um punhal no coração da mulher 

que a não sabia guardar devidamente (PB, XIX, CP). 

 

 

Ao observarmos o emprego das correlatas aditivas, como em (3), sob o enfoque 

da Semântica de Frames, detectamos que a sintaxe, como elemento de integração 

atuante nos níveis oracional e não-oracional, associa-se à forma, e o significado 

encapsula em si as noções de focalização/ restrição na prótase – não só – e de inclusão/ 

proeminência na apódase – mas também. 

Faz-se mister mencionar que, ainda que tomemos as propostas de Goldberg 

(1995) e, sobretudo, de Croft (2001) como aportes teóricos basilares de análise, 

levaremos, também, em conta apontamentos outros, presentes em trabalhos como o de 

Traugott e Trousdale (2013). Semelhantemente, com base nas reflexões realizadas até 

esse ponto da pesquisa, podemos dizer que, na abordagem defendida por Croft (2001), 

dá-se um relevante enfoque às propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas que 

se referem à “forma” de uma construção, em pé de igualdade com as propriedades 

semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. 

Em síntese, com que o foi tecido nessa seção a respeito da GC, compreendemos, 

tanto com o modelo de Goldberg (1995) quanto com o mais atual proposto por Croft 

(2001), que usos como o de não só... mas também, empregados no discurso para 

expressão da adição, reclamam uma atenção especial dos pesquisadores, tendo em vista 

suas especificidades. Nesse aspecto, nosso trabalho constitui-se como uma contribuição 

para os estudos linguísticos no que tange a uma investigação atuante no campo da 

integração de orações. 
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1.3 Construcionalização e Mudanças construcionais 

 

 

Como sabemos, atualmente, há uma gama de trabalhos sobre mudança na língua 

que tomam como conceito central a proposta da Gramática de construções. Destacam-se 

trabalhos como os de Traugott (2003, 2008, 2010), Bybee (2004, 2010), Himmelmann 

(2004), Traugott e Trousdale (2013), dentre outros. 

Estudos fundamentados em uma abordagem de cunho construcional podem 

fornecer novos olhares a respeito dos fenômenos de mudança linguística, como uma 

melhor compreensão, por exemplo, a respeito do que a literatura mais clássica vem 

chamando de gramaticalização.  

Modernamente, os conceitos de construcionalização e mudanças construcionais 

têm sido adotados. Embora possuam relação entre si, não constituem o mesmo 

fenômeno. Ressaltemos, porém, que a construcionalização muito se funda em 

investigações relacionadas à gramaticalização. Entretanto, segundo Traugott e 

Trousdale (2013, p. 22), a construcionalização é a criação de uma nova forma com um 

novo significado na língua. Essa elaboração daria origem a novos “nós”11 (nodes) “com 

uma nova sintaxe ou morfologia e um novo significado codificado na rede linguística de 

uma população de falantes”. Esse novo pareamento tanto de forma quanto de 

significado é, então, um novo signo ou unidade. 

Vejamos, para uma maior depreensão do termo, nas palavras de Traugott e 

Trousdale (2013, p. 22), a definição de construcionalização: 

 

 

Construcionalização é a criação (combinação de) signos de 

formanova – significadonovo. Ela forma novos nós type12, os quais 

têm nova sintaxe ou morfologia e novo significado codificado, 

na rede linguística de uma população de falantes. É 

acompanhada de mudanças no grau de esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade. A construcionalização de 

esquemas sempre resulta de uma sucessão de micropassos e é, 

portanto, gradual. Novas construções podem ser criadas de 

igual modo gradualmente, mas também podem ser 

instantâneas. As microconstruções criadas gradualmente 

                                                           
11 Nós (nodes) – relações que se dão entre elementos sintático-semânticos em uma rede conceitual. 
12 Type – Tipos que geram variadas instanciações de uso. Determinado padrão de uma construção. 
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tendem a ser procedurais, e as criadas instantaneamente tendem 

a ser de conteúdo.13 

 

 

 

Dessa forma, o modelo de construcionalização está muito atrelado à ideia de 

rede construcional. Construcionalização, em síntese, seria a constituição de pares que 

apresentam forma nova – significado novo, ou seja, um novo nó na rede, que é uma 

metáfora para representar as línguas naturais, como o português. 

A construcionalização também pode ser considerada como um novo modo para 

se compreender alguns dos muitos mecanismos encapsulados na mudança linguística. 

Esse fenômeno, além de envolver “neoanálise”14 de ordem morfossintática e semântico-

pragmática, e resultar na sucessão de micropassos, traz, em seu interior, mudanças no 

grau de esquematicidade, produtividade e composicionalidade da construção. Esses três 

fatores são cruciais para uma abordagem construcional. 

Quanto ao primeiro fator, ou seja, esquematicidade, Traugott e Trousdale (2013, 

p. 13) dissertam ser essa a propriedade de categorização que necessariamente envolve 

abstração. Esquemas são padrões linguísticos abstratos experienciados e entrincheirados 

cognitivamente ou rotinizados. O grau de esquematicidade de uma construção na língua 

está associado à extensão com que essa construção enlaça padrões gerais no meio de 

uma gama de construções mais específicas. 

A respeito do segundo fator, a saber, produtividade, sintenticamente os autores 

(op. cit., p. 17) o relacionam à frequência e à capacidade que uma construção tem de se 

expandir do esquema ao qual pertence ou se originou. Em outros termos, a 

produtividade está relacionada ao aumento dos elementos que podem figurar em um dos 

slots de uma construção, isto é, refere-se ao aumento da frequência.  

Sobre o terceiro e último fator, composicionalidade, Traugott e Trousdale (op. 

cit., p. 19) o definem como algo que diz respeito à ligação entre traços da forma e traços 

do sentido de uma dada construção. É válido mencionarmos, ainda, que Traugott e 

                                                           
13Constructionalization is the creation of formnew-meaningnew (combinations of) signs. It forms new type 

nodes, which have new syntax or morphology and new coded meaning, in the linguistic network of a 

population of speakers. It is accompanied by changes in degree of schematicity, productivity, and 

compositionality. The constructionalization of schemas always results from a succession of micro-steps 

and is therefore gradual. New micro-constructions may likewise be created gradually, but they may also 

be instantaneous. Gradually created micro-constructions tend to be procedural, and instantaneously 

created micro-constructions tend to be contentful. 
14 Sinteticamente, neoanálise consiste na modificação de um elemento de uma dada construção (Traugott; 

Trousdale, 2013, p. 21). 



30 

 

 

Trousdale (2013) asseveram que a construcionalização – a qual gera aumento de 

esquematicidade e produtividade –, pode ser tanto gramatical quanto lexical. A primeira 

é sempre gradual, visto que se origina de micropassos. A segunda, por sua vez, não 

precisa dar-se, necessariamente, de forma gradual, pois pode ocorrer também de forma 

abrupta. Por um lado, se tais microconstruções, quando surgidas de forma gradual, são, 

em geral, procedurais; por outro, quando surgidas repentinamente, são, em tese, de 

conteúdo. 

De modo distinto, as mudanças construcionais afetam, na realidade, a dimensão 

interna de uma construção, contribuindo, assim, para uma construcionalização gradual. 

Essas mudanças podem ocorrer tanto em traços relativos à forma quanto ao conteúdo.  

Admite-se que toda mudança linguística tem seu início evidenciado por uma 

nova representação na mente de um usuário da língua por meio da neoanálise, a qual, 

em geral, ocorre de modo inconsciente, devido ao pensamento caracterizado pelo 

mecanismo da analogia. Assim, toda mudança construcional é algum tipo de neoanálise. 

O processo da neoanálise – conhecido tradicionalmente na linguística funcional 

como “reanálise” – está fortemente associado, assim como a analogização – 

tradicionalmente mencionada como “analogia” –, a processos de inferência tanto de 

caráter metonímico quanto metafórico. O mecanismo de analogização, embora não 

propicie formas novas, está ligado a mudanças com base no uso de padrões exemplares 

existentes na língua. 

Na perspectiva construcional (cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), o 

mecanismo da neoanálise incide sobre todas as esferas que constituem uma construção, 

tal como já apresentamos com base em Croft (2001). Para Traugott e Trousdale (2013), 

a construcionalização é gerada em decorrência de sucessivas neoanálises inseridas nos 

micropassos da mudança construcional. 

É importante lembrar que, para que uma mudança se estabeleça na língua, faz-se 

necessário que a inovação surgida de uma mente individual se propague entre os 

falantes de determinada comunidade linguística – tal como apontam nossos dados dos 

séculos XIX e XX a respeito do caso das correlatas aditivas, conforme veremos adiante. 

Em síntese, podemos assumir que o fenômeno da construcionalização difere do 

fenômeno de mudança construcional, sobretudo, no que tange à criação de novos nós na 

rede, visto que este, ao contrário daquele, atinge apenas as características existentes nos 

nós, não criando, portanto, novos nós. 
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Desse modo, compreendemos que o processo de construcionalização gramatical 

está estritamente associado à neoanálise. Mais explicitamente, em um pareamento forma 

nova – significado novo, no qual forma e significado se tornam indissociáveis, ambos 

devem ser considerados de igual modo na análise. 

Tendo o exposto, cremos que a correlação aditiva, a qual constitui nosso objeto 

de estudo, seja o produto de uma construcionalização de caráter gramatical, visto que, 

nos contextos em que ela figura, constatamos, em seu emprego, a presença de 

significado procedural no estabelecimento de relações linguísticas para apresentação de 

dado velho/ focalização/ restrição (na prótase) e dado novo/ adição/ inclusão/ 

quebra de expectativa (na apódase), tal como será mais amplamente abordado no 

capítulo de análise. 

Nossa observação dos dados dos séculos XIX e XX nos conduz, ainda, a 

intuirmos que a mudança do par correlativo aditivo tenha se dado de forma gradual, 

sobretudo, ao longo dos séculos anteriores ao nosso recorte temporal, o que acabaria 

indicando, por conseguinte, prova empírica de construcionalização gramatical. Assim, 

nossa escolha pela temática da construcionalização torna-se um relevante recorte nesse 

vasto arcabouço teórico com vistas a delinearmos melhor o escopo de nossa 

investigação. 

Mencionemos, por fim, que aspectos teóricos específicos, os quais podem se 

fazer necessários para uma melhor compreensão das instanciações, não tratados nesse 

capítulo, serão abordados e explicitados no decorrer do capítulo relativo à análise de 

dados do presente trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA: CORRELAÇÃO 

  

 

Nesta seção de nosso trabalho, revisitaremos algumas obras da literatura 

linguística, a fim de apresentarmos como cada uma delas trata do fenômeno da 

correlação, em um todo, e não só no que tange à correlação aditiva, tema central de 

nosso estudo. 

Reunimos, aqui, contribuições diversas e, com isso, explicitaremos a motivação 

para alguns autores tratarem da correlação como um procedimento sintático autônomo e 

outros autores não o fazerem da mesma forma. 

Apresentaremos uma compilação de diferentes abordagens para o assunto. 

Partiremos dos mais tradicionais e estruturalistas para os mais funcionais, que atentam 

para modelos baseados no uso da língua. 

Vale salientar que, embora estejamos apoiados mormente na LFCU, ao 

identificarmos particularidades no fenômeno sintático da correlação – sobretudo por 

meio da correlação aditiva –, consideramos pertinente a explicitação geral de autores a 

respeito da coordenação e da subordinação. Esses últimos constituem os dois processos 

mais canônicos de estruturação sintática, se comparados à justaposição e à correlação, 

as quais acabam por protagonizar discussões mais polêmicas, não sendo consagradas 

pela NGB. 

 

 

2.1 A correlação nas obras tradicionais: generalidades 

 

 

Ao pesquisarmos os mais variados compêndios, percebemos que alguns autores 

ignoram a correlação como fato sintático. Outros alojam o fenômeno citado no bojo dos 

fenômenos mais comuns de organização sintática. 

Nos estudos tradicionais, o uso das correlatas sempre foi relegado a um plano 

inferior, se comparado ao das coordenadas e das subordinadas. Alguns autores 

apresentam as correlatas como subtipos ora da coordenação, ora da subordinação. Em 

outros termos, postula-se a existência de apenas dois tipos de ligação sintática por meio 
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de conjunções: coordenação e subordinação, desconsiderando-se o processo de 

correlação. 

Assim, observamos que uma numerosa parte dos gramáticos pautados na 

normatividade e no formalismo opta por não considerar a correlação como um processo 

sintático diferente dos demais existentes na língua. Por outro lado, autores que se 

enquadram numa perspectiva de caráter mais funcional da língua já consideram a 

correlação como um terceiro procedimento de integração clausal. 

Câmara Jr. (1981), em uma análise dicotômica de base estrutural e tipicamente 

saussuriana, assevera a existência de dois processos de ligação interoracionais apenas: 

coordenação ou parataxe e subordinação ou hipotaxe, ressaltando que a justaposição e a 

correlação estão encapsuladas como modalidades dentro desses dois processos. Acatar a 

existência das correlatas seria romper com esse binarismo.  

A concepção formalista de Câmara Jr. torna-se ainda mais clara quando o autor, 

em trabalho organizado por Uchôa (2004, p. 108), diz: 

 

 

Quero aqui apenas focalizar dois pontos em que acho que a 

Comissão da Nomenclatura prestou um grande serviço ao 

estudo e ao ensino da língua materna entre nós em questão de 

análise sintática: a supressão dos conceitos de ‘correlação’ e  

‘justaposição’  como estruturas frasais paralelas à coordenação 

e à subordinação. 

 

 

Câmara Jr. (1981), então, partindo de um enfoque estruturalista de hierarquia 

sintática, acredita que a correlação se dá tanto através da coordenação quanto da 

subordinação. Em outras palavras, para ele, a correlação estaria localizada em uma 

camada inferior na hierarquia em relação à coordenação e à subordinação, bem 

semelhante ao que afirmam os autores que sustentam seus trabalhos na NGB, como 

podemos assimilar por meio do que afirma Câmara Jr. em outro ponto da obra 

preparada por Uchôa (2004, p. 110): 

 

 

Não passam de modalidades da coordenação e da 

subordinação. Em princípio só há duas ligações oracionais: 

coordenação ou parataxe; subordinação ou hipotaxe. Os 

conceitos de justaposição e correlação partem de dois 
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pressupostos que (são) falsos: 1. a subordinação exige um 

conectivo; 2. a oração coordenada é independente (de sentido 

completo). 

 

 

De um modo mais acentuado, intentando demonstrar mais enfaticamente sua 

concordância com a NGB a respeito da temática das estruturas justapostas e correlatas, 

Câmara Jr. (cf. UCHÔA, 2004, p. 112) declara que: 

 

 

A eliminação dos conceitos de ‘justaposição’ e ‘correlação’ na 

nova Nomenclatura oficial, foi, por tudo isso, a meu ver uma 

medida das mais salutares. O retorno à dicotomia coordenação-

subordinação (ou parataxe - hipotaxe) reata uma tradição 

gramatical, que se apoia na verdadeira natureza da expressão 

linguística, e faz cessar toda uma série de considerações e 

elucubrações inconsistentes, que em última análise decorrem 

de dois princípios falsos — o de que só há subordinação com o 

conectivo subordinativo e o de que a oração não-subordinada 

tem de apresentar ‘ sentido completo’. 

 

 

Curiosamente, Câmara Jr. (1981, p. 87), na obra Dicionário de Linguística e 

Gramática, assume que a correlação se caracteriza como um arranjo sintático utilizado 

para imprimir ênfase, relevo à atividade comunicativa, atuando como uma variação da 

coordenação e da subordinação. Nas palavras do autor, a correlação é definida com 

“uma construção sintática de duas partes relacionadas entre si, de tal sorte que a 

enunciação de uma, dita prótase, prepara a enunciação de outra, dita apódose”. Assim, 

embora tomando o posicionamento de que as justapostas e correlatas não devem ser 

consideradas modos de estruturação oracional distintos da coordenação e da 

subordinação, ou seja, arranjos que não se estabelecem fora dos processos mencionados, 

como já explicitado antes, podemos observar que Câmara Jr. (1981) reconhece que a 

correlação apresenta peculiaridades no que tange a sua organização sintática. 

Seguindo uma linha de raciocínio bastante semelhante à de Câmara Jr. quanto à 

questão de localização da correlação na gramática, Carone (2003, p. 62) discorre que: 

 

 

As relações estabelecidas entre orações podem apresentar, por 

vezes, características de realização que as distinguem do usual, 

o que tem levado alguns gramáticos a ver nisso outros tantos 
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procedimentos sintáticos. Trata-se da correlação e da 

justaposição, variantes formais dos mesmos processos 

[subordinação e coordenação].  

 

 

Observamos, assim, que, na concepção da autora, tanto a correlação quanto a 

justaposição seriam modos de organização sentencial que derivariam dos processos 

canônicos de coordenação e subordinação.  Em obra mais recente, Carone (2006, p. 87), 

sem se alongar muito a respeito da temática das correlatas e justapostas, ao abordar 

possíveis “complicações” existentes na formação do período – deixando claro para o 

leitor que o entende da forma tradicional do termo –, parece endossar a ideia encontrada 

na obra anteriormente citada quando afirma que: 

 

 

Não nos deteremos na justaposição e na correlação porque são 

variantes formais de subordinação ou coordenação: aquela, 

com omissão do instrumento gramatical (conjunção); esta, com 

significantes descontínuos (ex: seja... seja, não só... mas 

também). 

 

 

Em termos sintáticos, segundo Cunha e Cintra (2007, p. 608), as orações se 

classificariam, por uma dicotomia entre coordenadas e subordinadas. As coordenadas 

são consideradas “autônomas” ou “independentes”, visto que cada uma veicula um 

sentido próprio, não se referindo, pois, a outra oração. Como se pode observar, 

confrontamo-nos com uma classificação sintática, mas que se utiliza – ainda que de 

modo sutil – de critérios de ordem semântica. Já no que tange à subordinação, os 

autores referem-se a ela como sendo orações “sem autonomia” gramatical, ou seja, 

funcionariam como parte de outra oração dita principal ou matriz. Observamos que, 

nessa bipartição, não há espaço para se falar em correlação. 

Luft (2000, p. 47) também partilha da ideia de que a correlação, tal como a 

justaposição, é um procedimento sintático carreado pelos processos de coordenação e de 

subordinação, chegando a dizer que “não há motivo para classificar a correlação e a 

justaposição como processos especiais de composição do período. Não que não existam; 

mas não passam de tipos especiais de conexão que se estabelecem dentro da 

coordenação e da subordinação”. Ademais, Luft (2000) afirma que a correlação 
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funciona como um recurso de contorno meramente expressivo com vistas a explicitar 

ênfase no discurso. 

Azeredo (2002, p. 155 - 156) parece ser um tanto mais “ousado” ao falar que 

processos sintáticos poderiam compreender três tipos fundamentalmente, incluindo, 

portanto, além da coordenação e subordinação, a justaposição. Sinaliza, ainda, que a 

subordinação ocorre, assim como a justaposição e a coordenação, no interior do período 

sendo um processo sintático. Com relação à correlação, o autor a aborda brevemente 

como um “processo usual na linguagem da argumentação utilizado para dar idêntico 

realce às unidades conectadas”. Azeredo completa seu postulado dizendo que a 

correlação seria, na realidade, um “expediente retórico”, usado com vistas a enfatizar o 

discurso, não sendo, contudo, um processo sintático como os demais já citados. 

Autores como Luft (2000), Azeredo (2003) e Bechara (2004) parecem-nos, na 

verdade, unânimes ao defenderem a correlação apenas como estrutura utilizada para 

expressão de vigor e realce na cena discursiva, podendo ser subtipo, em alguns 

momentos, da coordenação e, em outros, da subordinação. 

Referindo-se à correlação e também à justaposição como sendo apenas “modos 

de ligação” de orações, Bechara (2004, p. 116) assume que: 

 

 

As expressões correlativas aditivas, comparativas e 

consecutivas (não só... mas também, tão... quanto, não só... 

senão que, não só... como também, tão... que, etc.) levaram o 

Prof. JOSÉ OITICICA a colocar, ao lado das orações 

coordenadas e subordinadas, mais dois tipos diferentes: as 

correlatas e as justapostas. No presente trabalho sinto não 

adotar a lição do  mestre  por  julgar  que  coordenação  e  

subordinação,  como  tipos  de  oração (melhor diríamos aqui 

orações independentes e dependentes), não estão no mesmo 

plano da  correlação  e  justaposição.  Os dois primeiros  

conceitos dizem  respeito  ao  valor sintático  de  independência  

ou  dependência  em  que  se acham  as  orações  dentro  do 

contexto;  correlação  e  justaposição  se  referem  ao  modo  de  

se  ligarem  entre  si  essas mesmas orações (...). 

 

 

Por meio do texto citado, o qual constitui uma grande nota de pé de página, 

constatamos que o autor defende apenas a existência de orações dependentes e 

independentes quando se fala em aspectos de ordem sintática. Teríamos, porém, apenas 
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no que tange ao traço de conexão entre orações, quatro processos, a saber: 

subordinação, coordenação, correlação e justaposição. 

Também Bechara (2009), na obra Moderna Gramática da Língua Portuguesa, 

não tece considerações muito divergentes das vistas em outros textos de estudiosos 

tradicionais. Em contrapartida, para ele, estruturas pareadas do tipo “não só... mas 

(também), não só... mas (ainda), não só... senão (também), não só... que também”, entre 

outras, tratariam, na verdade, de recursos da língua denominados “expressões 

enfáticas”, cuja função seria sugerir uma “adição enfatizada” (BECHARA, 2009, p. 

330). 

Opinião semelhante à de Bechara pode ser encontrada em Ribeiro quando o 

autor sinaliza a existência apenas da coordenação e da subordinação como sendo 

processos tidos como “universais” para formação sintática. Quanto à justaposição e à 

correlação, o autor prefere considerá-las, como o fizeram boa parte dos autores, como 

não pertencentes ao mesmo plano dos processos mais comuns ao normativismo: 

 

 

Na NGB, só vamos encontrar os termos coordenação e 

subordinação, a partir do item relativo ao período. Ao tratar dos 

termos da oração, tais elementos não são citados, o que pode 

induzir à conclusão de que esses mecanismos sintáticos não 

operam em nível inferior ao período composto, ou seja, eles 

não ocorreriam dentro da oração. (...) Os conceitos de 

correlação e justaposição não se encontram no mesmo plano da 

coordenação e da subordinação. Estes últimos dizem respeito 

ao valor sintático de independência ou dependência em que se 

acham as orações dentro do contexto. Já correlação e 

justaposição se referem ao modo de se ligarem entre si essas 

mesmas orações” (RIBEIRO, 2004, p. 306 – 307). 

  

 

Ao buscarmos a abordagem dada ao tema em gramáticas de língua latina, 

tomamos conhecimento de um fato curioso, em uma das obras, a saber, Gramática 

Latina, do gramático e filólogo Almeida (1989 [1911]). Na obra, elencando-as como 

pertencentes às formações conformativas, Almeida define as “correlativas” como 

“subordinadas cujo conectivo se prende necessariamente a um termo da principal”. Isso 

sugere que, para o autor, as cláusulas correlatas seriam, por conseguinte, dependentes de 

outra oração.  

A respeito das estruturas correlativas, o estudioso ainda sugere o seguinte: 
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Et... et expressão correlativa sem dar mais importância a um 

do que a outro termo ou oração, e corresponde ao nosso tanto... 

quanto; são expressões sinônimas: non solum... sed etiam, 

non modo... sed etiam, non solum... sed uerum:  

Et monere et moneri proprium est verae amicitiae = Tanto é 

próprio da verdadeira amizade admoestar quanto ser 

admoestado.  

Non solum laudanda virtus est sed etiam exercenda = A 

virtude deve ser não só louvada, mas também exercida 

(ALMEIDA, 1989, p. 375-376). 

 

 

 

Há, no entanto, dentre os mais tradicionais, um trabalho que merece destaque. 

Referimo-nos à obra Teoria da Correlação, de Oiticica (1952). Em um primeiro 

momento, o autor se apoia em critérios de ordem sintática; em um segundo momento, 

parece chamar a atenção para a existência de aspectos semânticos entre as cláusulas 

portadoras de pares correlatos. 

Oiticica foi um dos primeiros estudiosos nacionais a mencionar que a 

coordenação e a subordinação, tal como são compreendidas pela NGB, não abrangem 

em si a questão de interdependência sintático-semântica que circunda a temática da 

correlação. Assim, sugerimos que Oiticica foi um precursor em suas asserções, visto 

que seus estudos emergem em um período em que o estudo da integração de orações era 

marcado fortemente por relações puramente formais, no plano estrutural. 

Oiticica justifica a necessidade de um tratamento diferenciado para as correlatas, 

visto que as orações coordenadas apresentam autonomia sintática, podendo ser 

integradas por meio de síndetos ou não. Já as subordinadas são dependentes e integradas 

por apenas um conector, ao passo que as correlatas aparecem unidas por dois conectores 

(cf. OITICICA, 1952). 

Ressaltemos, pois, que Oiticica, embora tenha se apoiado em critérios sintáticos 

para definir a correlação, não deixou de privilegiar a nuance de interdependência 

semântica existente entre as cláusulas que portam cada parte do par correlato. Nas 

palavras do autor, “quando inicio a primeira oração por não somente (denotativo 

negativo de restrição), sou forçado a iniciar a segunda pela expressão mas também (...) 

denotativa de inclusão” (OITICICA, 1952, p. 21). 

Desse modo, de acordo com o estudioso, podemos depreender que os pares 

correlatos estariam dispostos em uma espécie de relação equilibrada. Isto é, podemos 
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notar que, nas orações correlatas, existe uma forte conexão entre a primeira parte do par, 

projetada pelo enunciador, e a segunda parte do par, que acaba sendo esperada pelo 

enunciatário. Sinteticamente, em sua renomada obra, Oiticica (1952) propôs, de fato, 

um novo modo de visualização da estrutura correlata – um fenômeno sintático à parte 

dos demais, isto é, independente de qualquer outro. 

Ainda no bojo dos estudos tradicionais, vale destacar, também, o trabalho de 

Melo (1980, p. 152), no qual se compreende a noção de correlação como sendo um 

processo peculiar e não englobado nos processos de coordenação e subordinação. 

Vejamos, pois, como tal processo é explicitado pelo autor: 

 

 

Para nós a correlação é um processo sintático irredutível a 

qualquer dos outros dois, um processo complexo, em que há, 

de certo modo, interdependência. Nele, dá-se a intensificação 

de um dos membros da frase, intensificação que pede um 

termo, muitas vezes ocorre como que uma retenção para um 

salto, a que se segue o salto. (MELO, 1980, p. 152) 

 

 

 

Embora enquadrado em um período em que as pesquisas linguísticas 

preconizavam, em sua maioria, a descrição de características formais, ao estudar a 

correlação dita comparativa, o autor já a anunciava como sendo oriunda de “um 

processo mais complexo em que há, de certo modo, interdependência. Dá-se, neste 

processo, a intensificação de um dos membros da frase que pede um termo” (MELO, 

1954, p. 121). 

Diferentemente do processo sintático que se dá por meio de uma conjunção que 

une sintagmas, na correlação, a união se dá por elementos de conexão dispostos em 

pares interligados. Melo (1954, p. 121), ao observar o comportamento da correlação 

comparativa, afirma que a “correlação é um processo mais complexo em que há, de 

certo modo, interdependência. Dá-se, neste processo, a intensificação de um dos 

membros da frase, intensificação que pede um termo”. 

Melo (1978), tal como seu precursor Oiticica, o qual foi considerado por Módolo 

(1999) como um funcionalista avant la lettre, visto que seus estudos de caráter 

funcional sobre sintaxe portuguesa eclodiram antes da projeção da corrente linguística 

funcionalista, considera, também, a correlação como um terceiro processo de conexão 

oracional. Isso se deve, portanto, ao reconhecimento da existência de um conteúdo 
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semântico bastante peculiar na articulação das cláusulas correlatas, proveniente da 

junção dos termos correlatos interdependentes e, necessariamente, coesos. 

Assim, compreendemos que, sob a ótica do autor, a correlação é, portanto, um 

tipo de integração sintática mais complexa que as demais, podendo ser utilizada para 

tornar mais relevante determinada parte do discurso em relação a alguma outra. É 

justamente essa questão discursivo-pragmática, em geral desconsiderada pela GT, que 

torna importante a realização de novos estudos em torno das construções correlatas. 

Sendo assim, observamos que alguns autores como Dias (1970), Rocha Lima 

(1999), Luft (2000) e Uchôa (2004) optam por não considerar a correlação como um 

processo diferente de estruturação do período, mas consideram-na como parte 

subjacente aos processos de coordenação e de subordinação. Em outras palavras, esses 

estudiosos encaram a correlação, na verdade, como uma modalidade da coordenação e 

da subordinação.  

Por outro lado, há autores como Oiticica (1952) e Melo (1954; 1980) que 

admitem a correlação como processo autônomo e portador de características semântico-

pragmáticas e morfossintáticas bastante peculiares que a distinguem da coordenação, 

por exemplo. Sinteticamente, podemos depreender, com base nos autores até aqui 

apresentados, que o uso do processo da correlação revela mais comumente as noções de 

ênfase, vigor e realce como traços mais gerais. Há um consenso em torno desse traço de 

ordem semântico-pragmática. 

 

 

2.2 A Correlação sob a perspectiva linguística 

 

 

Como o Estruturalismo foi, por muito tempo, uma corrente linguística muito 

atuante, há uma tendência quase unânime por parte dos mais tradicionais (CÂMARA 

JR., 1981; DIAS, 1970; ROCHA LIMA, 1999; LUFT, 2000; KURY, 2003; UCHÔA, 

2004, entre outros) a rejeitar a correlação no mesmo nível da coordenação e da 

subordinação, visto que não atenderia à posição dicotômica de Saussure. Razão disso 

pode residir no fato de que o estruturalismo linguístico foi uma abordagem de análise 

que definiu diversos acontecimentos da língua com base nas concepções saussurianas de 

estrutura e de sistema no decorrer de muitas décadas no seio dos estudos acadêmicos. 
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Por outro lado, também não é pequeno o número de autores que defendem a 

emancipação das correlatas ante os processos de integração sintática mais comuns (cf. 

OITICICA, 1952; PAULIUKONIS, 1995; 2001; MÓDOLO, 1999; RODRIGUES, 

2001; 2007; CASTILHO, 2002; 2010; ROSÁRIO, 2007, 2012; LIPTÁK, 2009). 

Pauliukonis (2001, p. 122), ao falar da obra de Oiticica sobre correlação, já 

comentada na seção anterior, assinala que as construções correlacionadas pelos 

operadores não só... mas também podem ser relacionadas ao que se denomina “análise 

polifônica de dois atos de fala instituídos no mesmo enunciado”. Isso se deve ao fato de 

que, para autora, podemos deflagrar, nesse emprego, um ato de fala que restringe e, 

concomitantemente, outro ato que inclui, concatenados pelos itens correlatos. 

Ainda, tomando por base a diferenciação da correlação em relação aos demais 

processos sintáticos de coordenação já preconizada por Oiticica (1952), Pauliukonis 

(2001, p. 123) endossa que há no processo em pauta uma “força argumentativa” advinda 

da “tensão provocada pelo enlace correlato dos dois termos coesos e interdependentes”. 

Entendemos, com isso, que essa noção a respeito da correlação está balizada, com 

efeito, em uma visão da linguagem que leva em consideração aspectos discursivo-

pragmáticos que se fazem presentes na situação comunicativa. 

Concordamos com Pauliukonis quando a autora sinaliza que, reconhecendo o 

sistema linguístico, o falante “coloca à sua disposição diferentes arranjos sintáticos para 

expressar relações semânticas” (2001, p. 123). Isso possibilitaria, portanto, novas 

maneiras de se dizer e, sobretudo, expressar algo. Desse modo, torna-se improdutiva, 

em uma perspectiva não-formalista, uma análise de fatos da língua em que se exclua a 

“participação ativa dos emissores no ato ilocucional interativo de que tomam parte” 

(2001, p. 123). Para a pesquisadora, portanto, a correlação, bem como a parataxe e a 

hipotaxe, deve ser analisada sob o viés enunciativo. 

Pauliukonis, ao ampliar sua visão para além do enfoque formalista da língua, 

ancora sua afirmação a respeito do devido status das correlatas em uma “concepção 

discursiva, que vê a linguagem como atividade peculiar entre os membros participantes 

de uma enunciação interativa, cuja característica principal é o aspecto dramático de sua 

constituição” (2001, p. 123). Em outras palavras, a autora aponta para a questão de que 

o emprego das construções correlativas pode se dar em determinado contexto para 

atender a intentos discursivos particulares, designados pelo usuário da língua no 

momento de interação. 
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Módolo (1999) propõe uma substituição da dicotomia balizada no estruturalismo 

– coordenação e subordinação – por uma noção de continuum, mais bem acatada por 

autores da vertente funcionalista. Nesse sentido, a correlação interceptaria esse 

continuum e partilharia traços ora com a coordenação, ora com a subordinação. 

O autor (op. cit.) observa que o fenômeno sintático da correlação, embora pouco 

explorado pelos compêndios sobre língua portuguesa, é bastante utilizado tanto em PE 

quanto em PB. Módolo (2004, p. 40), em seu estudo sobre a correlação, assevera que 

esse processo de estruturação sintática é bastante produtivo e ocorre em outras línguas 

românicas. 

Reiterando a asserção de Melo (1978; 1997), de que a correlação consiste em um 

terceiro processo de integração de cláusulas, Módolo (1999) define o processo de 

correlação nos seguintes termos: 

 

 

Tipo de conexão sintática de uso relativamente frequente, 

particularmente útil para emprestar vigor a um raciocínio, 

aparecendo principalmente nos textos apologéticos e enfáticos 

que se destacam mais por expressarem opiniões, defenderem 

posições, angariarem apoio, do que por informarem com 

objetividade os acontecimentos. 

 

 

 

 

Na análise, por exemplo, do par correlativo aditivo não só... mas também 

proposta por Módolo (2005, p. 172-176), à luz da Teoria Multissistêmica15, o autor 

afirma que, em termos discursivos, tem-se na construção em pauta o aparecimento do 

fenômeno da “polifonia”, isto é, cria-se “um efeito do entrecruzamento de vozes em 

relação de aliança ou de polêmica” (CASTILHO, 2010, p. 687). Isso porque, de acordo 

com Módolo (2005, p. 176), em termos semânticos, “as categorias cognitivas de foco e 

inclusão quebram a linearidade da sentença e tiram a sucessão temporal dos eventos”. 

                                                           
15 Em uma primeira fase da “Teoria Multissistêmica”, Castilho (1998, p. 15) propõe que o léxico seria o 

locus de emergência das propriedades que fazem da língua um multissistema complexo e multifacetado. 

Mais tardiamente, revisitando a sua postulação, o autor passa a admitir nessa teoria um entendimento 

pancrônico da língua, o qual estaria associado aos usos promovidos pelos interactantes. Como aponta o 

autor, a língua estaria, de algum modo, articulada aos domínios da lexicalização, discursivização, 

semanticização e gramaticalização. Trata-se de “um sistema dinâmico e complexo” (CASTILHO, 2010, 

p. 76 - 7). 
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Posto isso, observemos uma instanciação em que figura o par correlativo não apenas... 

mas também: 

 

(4) Muitos especialistas mostram-se otimistas quanto a as 

consequências de esse experimento. Elas não apenas poderão 

informar sobre o que as mutações fazem, mas também 

propiciar melhor conhecimento de a patologia de as alterações 

provocadas por a ALS. (PB, XX, CP) 

 

 

Em (4), percebemos que, discursiva e pragmaticamente, as categorias cognitivas 

de foco e de inclusão são impressas, respectivamente, por meio do advérbio apenas e da 

conjunção mas, elementos que, por sua vez, estruturam formalmente a construção 

correlativa aditiva não apenas... mas também. Constatamos, também, que não é a 

expressão indicadora de foco (“apenas”) sozinha que anuncia a construção correlata, 

mas, sobretudo, a negação expressa por meio do advérbio “não” que integra a 

construção. Sendo assim, é o “não apenas” como um todo que ativa na mente do 

interlocutor a espera por uma apódose (“mas também”).  

Somado a isso, em termos cognitivos, ao desfocarmos a atenção de um dado 

elemento, torna-se necessário que acrescentemos outro, que é apresentado, sobretudo, 

pelo emprego do conectivo “mas”. Esse elemento evidencia, também, no discurso, uma 

quebra de linearidade entre as cláusulas articuladas pelos elementos interdependentes, 

parecendo tirar-lhes, ainda, a importância da sucessão temporal dos acontecimentos 

(“não apenas poderão informar sobre o que as mutações fazem”/ “mas também 

[poderão] propiciar melhor conhecimento”). 

Desse modo, a correlação aditiva, além de acrescentar o dado novo carreado pela 

apódase, esperada pelo interlocutor, tira também a sucessão temporal dos fatos, 

assumindo-a como uma informação menos relevante. O mesmo não ocorre quando 

reformulamos a instanciação (4), empregando a conjunção coordenativa “e”, em que 

podemos notar que a sequência temporal e linearidade dos fatos tornam-se marcadas: 

 

(4’) Muitos especialistas mostram-se otimistas quanto a as 

consequências de esse experimento. Elas poderão informar 

sobre o que as mutações fazem e propiciar melhor 

conhecimento de a patologia de as alterações provocadas por a 

ALS.  
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Diferentemente do que é evidenciado em (4) pelo emprego do par correlativo 

não apenas... mas também, em (4’) não notamos uma cisão na apresentação das 

informações de modo a distingui-las entre velha e nova. Em outros termos, não 

observamos uma ruptura na apresentação temporal dos fatos. 

A ideia explicitada por Módolo (2005, p. 174) assemelha-se ao raciocínio de 

Pauliukonis (2001) quando a estudiosa também assevera que os traços impressos por 

meio da correlação vão para além dos limites da frase. Desse modo, Módolo (op. cit.) 

assevera que: 

 

 

A correlação conjuncional pode ser caracterizada como um tipo 

de conexão sintática de uso relativamente frequente, 

particularmente útil para emprestar vigor a um raciocínio, 

estabelecendo uma coesão forte entre sentenças ou sintagmas, e 

aparecendo principalmente nos textos apologéticos e enfáticos. 

A correlação exerce aí um papel importante, pois concorre para 

que se destaquem as opiniões expressas, a defesa de posições, a 

busca de apoio, mais do que apenas informar com objetividade 

os acontecimentos.   

 

 

 

 

Também Castilho (2010, p. 388), ao comentar mais recentemente o estudo feito 

por Módolo (2008, p. 1094) sobre as construções correlatas, acrescenta que tais 

fenômenos tendem a aparecer em menor escala no discurso oral. Castilho (op. cit.) 

comenta, de fato, que “as correlatas são comuns no discurso argumentativo” – embora 

saibamos que há argumentação também na fala. 

Nos estudos correntes que levam em conta aspectos funcionais da língua, uma 

proposta interessante no que tange à alocação das correlatas, se no bojo das orações 

coordenadas ou entre as orações subordinadas, é a proposta de Givón (1990), na qual 

haveria, na realidade, um continuum interseccionado pelo fenômeno da correlação. 

Desse modo, nessa linha de raciocínio, considera-se que as correlatas partilhariam 

traços, tanto sintáticos quanto semânticos, em alguns momentos, com a parataxe e, em 

outros, com a subordinação. 

Rodrigues (2007), também inspirada por Oiticica (1952), ressalta que não há um 

consenso entre os estudiosos no reconhecimento de certas estruturas adverbiais como 

construções correlatas. A autora postula, portanto, que a correlação é um processo 
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sintático peculiar e não um tipo pertencente ao domínio da coordenação ou da 

subordinação. 

Dessa forma, consoante Rodrigues (2007), no âmbito das correlatas, é o caráter 

interdependente que faz com que nenhuma das orações possa existir sem a outra. A 

autora ressalta, ainda, que, embora os conectores correlatos apareçam em pares, a 

impossibilidade de inversão da ordem das orações dispostas em um período corrobora a 

diferenciação entre os processos sintáticos de coordenação e de subordinação. 

Em um trabalho mais recente, Rodrigues (2014, p. 137) ratifica a ideia exposta 

em estudos anteriores – como Rodrigues (2001; 2007) – de que a correlação é um 

“procedimento sintático em que uma oração estabelece uma relação de interdependência 

com a outra no nível estrutural”. A autora acrescenta, também, a observação de que a 

correlação tende a ocorrer com mais frequência em textos argumentativos. 

Segundo Lipták (2009, p. 1), atribuem-se múltiplos usos para o termo 

correlação, visto que se utiliza tal termo tanto para se referir a pares de palavras que 

aparecem de algum modo ligadas uma a outra ao longo de sintagmas quanto para se 

fazer referência a cláusulas.  

Acrescemos, também, o fato de que, segundo a autora (op. cit., p. 10), 

“correlativas são construções tipologicamente raras entre as línguas do mundo”. E muito 

embora seus estudos estejam fundamentados em pressupostos gerativistas, distanciando-

se principalmente em termos de uma análise cuja exemplificação seja pautada em 

contextos de uso, como ocorre na LFCU, concordamos quando a estudiosa afirma que o 

estudo das correlatas é extremamente desafiador.  

Lipták (2009, p. 2) atenta para a questão de que vários gramáticos consideram as 

construções em que figuram os pares correlatos de valor aditivo do tipo não só/ 

somente/ apenas... mas/ como/ senão também, por exemplo, equivalentes às construções 

unidas pelo conectivo aditivo “e”. Contudo, em um estudo mais aprofundado, 

percebemos que a sintaxe e a semântica das orações que apresentam as construções 

correlatas aditivas se diferenciam em muito das orações articuladas pelo coordenador de 

adição mencionado. 

Tomando como corpus de análise textos políticos, extraídos, no ano de 2009, do 

site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e, balizando-se em 

pressupostos teóricos do funcionalismo norte-americano, sobretudo no que tange às 

formulações propostas por Givón (1990), Rosário (2012) direciona seu trabalho para o 
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estudo das construções correlatas aditivas em comparação com as construções 

coordenativas aditivas. Vale ressaltar que, pelo fato de nossa pesquisa estar inserida em 

uma agenda de estudos cujo objetivo central é o rastreamento da rota de mudança da 

construção correlativa aditiva – como já comentado na introdução –, procuramos dar, de 

alguma forma, continuidade a esse trabalho. 

Na análise do material escolhido do século XXI – fazendo, portanto, um trabalho 

sincrônico, o pesquisador constata que, em relação às coordenadas, as construções 

correlatas são mais marcadas, não só por serem mais complexas em termos de estrutura, 

mas também por aparecerem em forma de pares interdependentes (por exemplo, não 

só... mas também, não só... como também). Outro fato apontado pelo autor é que as 

coordenadas aditivas, principalmente as cláusulas ou termos articulados pela conjunção 

e são bem mais frequentes e, portanto, são menos complexas e requerem menor esforço 

mental para sua compreensão por parte do enunciatário, em termos cognitivos, do que 

os enunciados articulados pelos correlatores16 aditivos. O autor ressalta, ainda, que o 

item e tornou-se polissêmico no português, algo que apontaria para um estágio 

avançado do seu fenômeno de gramaticalização. 

De modo consistente, comprovando por meio de dados, Rosário (2012) 

acrescenta que, diferentemente das construções coordenadas aditivas, ao fazer uso das 

correlatas aditivas, o locutor não intenta apenas acrescentar um elemento a outro, mas 

busca também quebrar a expectativa antes pressuposta pelo interlocutor. Isso faz, 

portanto, com que enunciados articulados pelos pares correlativos sejam mais icônicos e 

possuam maior força ilocucional. 

Ao final de sua pesquisa, Rosário (2012) chega à conclusão de que, do ponto de 

vista semântico-pragmático-enunciativo, os pares correlativos aditivos são bem menos 

prototípicos que a conjunção aditiva por excelência e. Valiosa é também a descoberta de 

que alguns comportamentos sintáticos estão restritos a alguns gêneros textuais, devido à 

necessidade de maior força argumentativa com o objetivo de realçar ideias e/ ou 

alcançar variadas acepções de sentido.  

Concordamos com Rosário (2012, p. 38) quando o autor assume que, devido à 

divergência de pontos de vista a respeito da temática da correlação, faz-se totalmente 

                                                           
16 Termo cunhado por Rosário (2012, p. 3) em analogia aos termos coordenadores e subordinadores. 

Também referido como pares correlativos e partículas ou itens descontínuos. 
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necessário um trabalho – tal como propôs o autor e, aqui, ansiamos, de algum modo, por 

empreender –, com um refinamento teórico mais aprofundado e atualizado a respeito da 

temática. Acreditamos, com base nos estudos realizados por Rosário (2012, p. 26) que a 

correlação tem sua emergência marcada pela “necessidade de maior expressividade ou 

de um tipo de argumentação mais formal ou enfática”, visto que tal fenômeno constitui-

se de um arranjo “diferente dos já tradicionais esquemas subordinativos ou 

coordenativos”. Em síntese, o autor defende o pensamento de que as correlatas aditivas 

apresentam um estatuto que diverge dos processos de estruturação sintática comumente 

utilizados pela tradição e já citados aqui. 

A reunião de definições realizadas até esse ponto de nosso estudo auxiliou na 

compreensão da existência das muitas discrepâncias existentes entre as obras sobre a 

correlação. Muitas definições trouxeram, ainda, contradições em seu interior. 

Desse modo, observamos que, muitas vezes, nem os critérios – sintáticos e/ou 

semânticos e/ou pragmáticos – que regem as definições nos compêndios são bem 

delimitados, nem as suas próprias classificações são claras. Evidente é o fato de que a 

maioria das gramáticas de caráter tradicional disponíveis tende à visão dicotômica de 

análise. Isso nos permite inferir que as definições, em grande parte dos casos, são 

precárias, uma vez que não se delimita, por exemplo, até que ponto uma oração é 

“autônoma” e não necessita de outra para ter seu sentido bem estabelecido. 

Temos como ponto de partida a ideia de que a correlação é uma construção 

peculiar, com características próprias e que constitui um terceiro processo de ligação de 

sentenças, distinguindo-se dos processos pertencentes ao binarismo coordenação e 

subordinação ora criticado ora aclamado pelos autores. Consideramos, ainda, a 

correlação como portadora de matizes semântico-pragmáticos que visam a suprir 

necessidades conversacionais específicas emergentes da interação. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Como já comentado anteriormente, nosso trabalho se insere em uma agenda 

maior de trabalhos interessados em rastrear o processo de mudança das construções 

correlatas em geral, sob a supervisão do Prof. Dr. Ivo da Costa do Rosário, no âmbito 

do Grupo de Pesquisa sobre Conectivos e Conexão de Orações (CCO). Desse modo, 

compreendemos que, para o estudo das correlatas aditivas, a interface diacronia x 

sincronia faz-se necessária. A respeito dessa interface, já se fala na literatura 

funcionalista em uma “tendência pancrônica na linguística”, tal como se depreende do 

que dissertam Furtado da Cunha, Oliveira e Votre (2012, p. 111): 

 

 

A interação e interdependência entre sincronia e diacronia é 

fundamental para a compreensão do processo de 

gramaticalização já que, além do exame das formas gramaticais 

como um fenômeno discursivo-pragmático, primariamente 

sintático, cabe também investigar a origem dessas formas e os 

caminhos/ trajetórias de mudança por que passam (...). 

Estamos, portanto, admitindo que o estudo linguístico está 

intrincadamente associado ao diacrônico. 

 

 

 

Optamos pela LFCU associada, sobretudo, à Gramática de Construções, pois não 

desenvolvemos um trabalho pautado em uma concepção abstrata da linguagem. Esse 

instrumental teórico nos ajudará a elaborar um trabalho feito com base em dados reais 

de uso. Nesta dissertação, elegemos a língua escrita como campo de investigação. 

Firmamos nosso estudo em textos escritos de maior formalidade, pois notamos, 

por meio das análises preliminares já elaboradas ao longo do levantamento de dados da 

pesquisa, que os correlatores tendem a aparecer, em maior proporção, em sequências 

textuais de caráter expositivo e, acima de tudo, argumentativo.  

Chamaremos, por isso, essas sequências tipológicas de expositivo-

argumentativas. Destaquemos a observação de que o uso do par correlato aditivo se dá, 

mormente, em porções textuais de caráter expositivo-argumentativo, como já havia sido 

constatado em Rosário (2012). 
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Na presente dissertação, tomamos gêneros e sequências tipológicas como 

contextos situacionais e linguísticos que, por pressões discursivo-pragmáticas, 

favorecem a emergência o uso das construções correlatas aditivas. Compreendemos por 

sequência tipológica expositivo-argumentativa a porção textual na qual observamos 

apresentação e justificativa de hipóteses com base no estabelecimento de relações 

lógicas entre teses e antíteses ou argumentos e contra-argumentos. Tais sequências 

podem também, além de explicar, exemplificar ou mesmo sugerir, por vezes, 

afunilamento de ideias para conclusões ou para aderência de teses por parte do 

interlocutor, fazer com que o interlocutor adquira um conhecimento do qual não era 

portador. 

Justificamos, ainda, o fato de termos selecionado sequências tipológicas 

argumentativas para o nosso trabalho, em textos escritos de séculos diferentes, a partir 

do que assevera Hilpert (2013, p. 462), quando o autor diz que “a comparação de uma 

construção através de dois corpora que representem períodos de tempo distintos é a 

documentação mais palpável de seu desenvolvimento.”17  

O autor (op. cit., p. 468), ao falar, ainda, a respeito do desenvolvimento de 

construções e o que tal fenômeno pode trazer para o contexto em que se insere, assevera 

que “novos argumentos podem tornar-se obrigatórios, argumentos necessários podem 

estar sujeitos a alterações, ou mesmo à perda. Dados de corpora diacrônico podem 

mostrar quando e como o novo padrão da estrutura de argumento se desenvolveu”18 

Detemo-nos a trabalhar com apenas dois séculos pela limitação do tempo 

disponível para a pesquisa. Ademais, nosso desejo é expandir esse trabalho em etapas 

posteriores. Reconhecemos, no entanto, que somente com dois séculos não é possível 

traçar todo o percurso diacrônico da construção em estudo e nem será possível atestar 

um processo consolidado de mudança. Por outro lado, admitimos, também, que isso 

será valioso como parte de um trabalho maior a ser desenvolvido no futuro. Trata-se, 

portanto, de uma etapa de uma agenda de pesquisa mais ampla e desafiadora. 

Posto isso, em nossas análises, utilizamos dados escritos do português europeu 

(PE) e do português brasileiro (PB), oriundos dos séculos XIX e XX e de bases digitais 

                                                           
17 “The easiest documentation of a development is the comparison of a construction across two corpora 

that represent different periods of time.”  
18 “New arguments may become obligatory, required arguments may be subject to change, or even loss. 

Diachronic corpus data can show when and how new argument structure patterns developed.” 
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distintas, a saber, Varport – em menor escala – e Corpus do Português – em maior 

escala, devido ao número de dados disponíveis.  Em outras palavras, nosso interesse é 

realizar uma pesquisa que nos possibilite traçar um perfil centrado no uso das 

construções correlatas aditivas do tipo não só... mas também na linguagem escrita dos 

séculos XIX e XX nas variedades do PE e do PB.  

Nosso critério de seleção para o recorte temporal tem como razão o fato de que 

estudos históricos do português, tais como os de Mattos e Silva (1999; 2001), preveem 

que o período moderno da língua portuguesa tem início no século XIX e segue até o 

XXI. Assim, como o trabalho de Rosário (2012) cobre o estudo da correlação aditiva no 

século XXI, optamos por trabalhar com os séculos XIX e XX e, com isso, contribuirmos 

para o fechamento do quadro da correlação aditiva no período moderno do português. 

Quanto à eleição dos dados oriundos das variedades europeia e brasileira do 

português, podemos legitimá-la pela razão de querermos verificar se o comportamento 

sintático-semântico e, ainda, discursivo-pragmático do fenômeno em destaque se dá da 

mesma forma nas duas variedades da língua. Assim, constitui, também, nosso objetivo 

verificar se há usos distintos da construção correlata aditiva em variedades diferentes da 

língua portuguesa. 

Sobre as nossas bases de dados, é válido mencionarmos que o Varport é um 

portal composto de vários corpora organizados de modo científico, e encontra-se 

disponível na página www.letrasufrj.br/varport. Os textos que compõem esse site foram 

todos publicados em jornais das principais cidades de Portugal e Brasil nos séculos XIX 

e XX. A base de dados em questão, segundo informações de sua própria página, tem 

como objetivo alicerçar e estimular a conexão entre os trabalhos a respeito de 

determinados fatos linguísticos que têm sido realizados nos dois países citados. 

Quanto ao Corpus do Português, está disponível na página 

www.corpusdoportugues.org. De acordo com site que o hospeda, sabemos que é uma 

base digital composta por cerca de 45 milhões de palavras que se apresentam em pouco 

menos de 57 mil textos. Desses 45 milhões de termos, 15 milhões são termos dos 

séculos XIII a XVIII, 10 milhões são do século XIX e 20 milhões do século XX, 

disponibilizando, portanto, sincronias do século XIII ao XX. É um banco de dados 

também constituído por textos escritos de Portugal e do Brasil. Deve-se destacar que, 

embora o Corpus do Português disponha de textos orais, nossa procura baseou-se 

apenas em textos escritos. 
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Nossa opção por essas duas bases de dados também se justifica pelo fato de que 

os estudos de sentenças descontextualizadas de seu uso não se mostram capazes de 

expressar o conteúdo sintático-semântico que emerge da combinação entre termos e/ou 

cláusulas com clareza. O modo de apresentação, no decorrer do texto, dos exemplos 

coletados dos corpora Varport e Corpus do Português será explicitado mais adiante 

nesse capítulo. 

Em relação aos critérios de seleção de dados, levamos em consideração a noção 

de adição codificada efetivamente por meio de pares correlatos aditivos expressos na 

conexão de sentenças. Sinteticamente, a separação de dados partiu, portanto, como já 

exposto, de uma perspectiva pautada no uso, sobretudo, no sentido de buscar dados 

centrados na relação semântico-pragmática que se estabeleceu no momento da produção 

linguística. 

Selecionamos, dessa forma, para nossa pesquisa, 380 porções de textos escritos 

de extensões variadas.  Temos, precisamente, 95 textos de cada século/ variedade da 

língua portuguesa –, os quais refletem, de alguma forma, a realidade do uso da língua 

escrita vigente na época em que foram elaborados. 

Não há, em nossa pesquisa, uma preocupação exacerbada com o número de 

dados disponíveis, portanto, nós a consideramos quali-quantitativa, de base mormente 

qualitativa. Ressaltemos, porém, nosso interesse em um número equilibrado de textos, a 

fim de evitar certa discrepância no que diz respeito tanto ao número total de dados 

levantados quanto ao quantitativo referente às variedades apresentadas do português, 

como sintetizado na tabela: 

 

Tabela 1 – Quantitativo geral de textos recolhidos para o levantamento de dados 
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Salientemos, também, o fato de que as gramáticas tradicionais, quando falam em 

estrutura de correlação, tendem a apresentá-la como sendo um recurso estilístico 

utilizado apenas no nível de integração de orações. No entanto, por meio de nosso 

levantamento de dados, observamos que a correlação incide produtivamente também no 

nível suboracional. Essa observação justifica nossa escolha em abarcar, na análise, tanto 

estruturas oracionais quanto não-oracionais, uma vez que as construções correlatas, 

como fenômeno existente no português, se manifestam nesses dois níveis. 

Importa-nos, igualmente, comentar que a análise empreendida baseia-se, 

sobretudo, em termos de frequência de ocorrência, isto é, frequência token19 (token 

frequency), que diz respeito ao número de vezes que um determinado dado ocorre em 

um texto ou corpus (cf. BYBEE, 2003; 2013). Salientemos, nesse ponto, que 

analisaremos os types elencados por grupos da seguinte forma: primeiramente, os que 

apresentam maior frequência token e, depois, os que apresentam menor frequência 

token. 

Com a formação de nosso corpus, notamos uma frequência token bem menor no 

Varport, se comparado ao Corpus do Português, por ocasião de uma quantidade inferior 

de dados disponíveis naquela base de dados em relação a esta. Devido a isso, decidimos 

continuar nossa coleta de material no Corpus do Português, a fim de que obtivéssemos 

uma aproximação de dados entre os séculos de cada variedade do português, o que nos 

possibilitaria fazer uma análise mais precisa das sincronias. 

Uma vez que nossa pesquisa é de caráter predominantemente qualitativo, como 

salientado, não controlamos quantidades de palavras presentes em cada excerto de 

análise. Essa não preocupação também se deve à circunstância de termos como foco 

observar e analisar como os usos das correlatas aditivas figuram nas duas sincronias que 

constituem nossa pesquisa. 

Com o material levantado em mãos, procedemos à leitura minuciosa dos textos 

dos diferentes séculos a fim de flagrar ocorrências de pares correlatos nos mais variados 

contextos de uso. Além disso, para o caso da existência de algum par correlato que 

tenha sido notado durante nossa leitura, decidimos, ainda, partindo dos correlatores já 

elencados por Rosário (2012), utilizar uma ferramenta eletrônica de busca textual 

disponível nas próprias bases de dados. Nesse caso, para nos certificarmos ainda mais 

                                                           
19 Token – é o constructo, a instância de uso. É realização de uso disponível no sistema do usuário da 

língua. Ocorrência que se dá em um corpus. 
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do nosso levantamento, realizamos uma busca a partir das prótases mais comuns no 

plano discursivo ou apenas por uma de suas partes componentes da seguinte forma: 

 

 

 “não” 

 “só” 

 “somente” 

 “apenas” 

  “não só” 

 “não somente” 

 “não apenas” 

 

 

Feito isso, depois de recolhido o material, para auxílio do trabalho do leitor, 

optamos por agrupar, na parte da análise dos dados, as ocorrências entre dois grandes 

grupos, a saber, PE e PB, que, por sua vez, se subdividem entre os séculos XIX e XX. 

Vale ressaltar, porém, que analisamos, primeiramente, os dados pertinentes à variante 

europeia e, em um segundo momento, os pertencentes ao português brasileiro, 

indicando, ainda, no corpo do texto, se os correlatores ocorrem no nível oracional ou 

não-oracional.  

Fizemos, nas amostras levantadas, um recorte para que os entornos discursivos 

nos quais figuram a construção de nosso interesse fossem mantidos, com a finalidade de 

contribuir, posteriormente, para uma melhor compreensão semântico-pragmático-

discursiva e interpretação do dado. De outro modo, quanto aos textos transcritos em 

nosso trabalho, buscamos oferecer ao leitor um material contextual mínimo, para que 

inferências necessárias à interpretação dos dados possam ser realizadas.  

Fundamentados em Traugott (2008), levamos em consideração não somente 

contextos estruturais das expressões em processo de investigação, mas também 

elementos contextuais mais amplos. Desses elementos, interessam-nos, aqui, inferências 

sugeridas ou outras motivações pragmáticas, a fim de que compreendamos melhor os 

usos funcionais do nosso objeto de estudo.  

Optamos, dessa forma, por analisar trechos, quando disponíveis, que possuam 

entre três e cinco linhas acima e, pelo menos, duas linhas abaixo da ocorrência da 

construção que constitui nosso foco de interesse. 



54 

 

 

Os dados componentes de nosso corpus foram utilizados desde a introdução 

dessa dissertação, a fim de que melhor pudéssemos elucidar e ratificar nossas 

afirmações. Não obstante, somente no próximo capítulo serão utilizados com 

frequência, por constituir o espaço propriamente analítico de nosso trabalho.  

Salientamos, ainda, que todas as instanciações estão identificadas com números 

arábicos entre parênteses. A numeração começa em (1), em uma sequência numérica 

crescente, com alinhamento mais à direita, espaçamento simples e em fonte mais 

reduzida em relação ao corpo do texto.  

Nos dados em que se configura a ausência por elipse de um dos elementos que 

compõem cada parte do par correlato, faremos uso do símbolo Ø para indicar o termo 

subentendido. A variedade, o século e o corpus de origem da publicação dos dados são 

apresentados logo abaixo da amostra e entre parênteses. Essa indicação ocorre da 

seguinte forma: 

 

Exemplos: 

 

 Variedade europeia (PE), com datação do século XIX (XIX), extraído da 

base Varport (VP), ficando assim convencionado → (PE, XIX, VP). 

 

 

 Variedade brasileira (PB), com datação do século XX (séc. XX), extraído 

da base Corpus do Português (CP), ficando assim convencionado → 

(PB, XX, CP). 

 

 

Ainda sobre esse fator organizacional do texto, para tornar nosso trabalho mais 

didático e proporcionar uma melhor visualização do objeto de estudo em questão na 

leitura, destacamos os correlatores nos exemplos apresentados por meio de negrito e 

sublinhado. Posto isso, as instanciações aparecem dispostas do seguinte modo no 

decorrer do trabalho: 

 

 
(5) A objeção que se possa fazer à origem estrangeira do 

alexandrino é frouxa e sem valor; não somente as teorias 
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literárias cansam, mas também as formas literárias precisam 

ser renovadas. Que fizeram nessa parte os românticos de 1830 

e 1840, senão ir buscar e rejuvenescer algumas formas 

arcaicas? (PB, XIX, CP) 

 

 

 

Já o exemplário proveniente das obras de referência e compêndios de gramática, 

usado para sustentar as propostas defendidas nessa dissertação, recebe destaque com 

letras maiúsculas do alfabeto latino entre parênteses (ex. (A), (B)...), evitando, assim, 

que se confunda essas informações com as instanciações coletadas de nosso corpus. 

Semelhantemente, a apresentação de esquemas e tabelas em nosso trabalho dá-se com o 

uso de numeração em forma crescente e título, visando a uma maior compreensão do 

leitor. 

Por fim, feita a caracterização do nosso corpus e, igualmente, dos conceitos 

basilares, procedimentos de observação e coleta de dados, avançamos para a etapa do 

texto referente à análise das construções correlatas aditivas, de acordo com os fatores já 

apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

4  ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Respaldando-nos na fundamentação teórica explicitada e nas discussões tecidas 

a respeito da temática da correlação apresentadas, prosseguiremos, agora, à análise das 

construções correlatas aditivas atestadas no corpus pesquisado. Temos como propósito 

compreender mais claramente a sua força discursivo-pragmática e, ainda, atestar a 

existência de efeitos de sentidos peculiares, gerados, propriamente, no emprego de tais 

construções.  

Em consequência disso, do material cotejado, apresentaremos apenas os 

fragmentos que portam exemplos mais elucidativos do nosso objeto de estudo. As 

seções em que o presente capítulo foi dividido são intituladas conforme os séculos de 

datação dos textos selecionados e têm como tópicos as variedades da língua portuguesa, 

com vistas a facilitar a elaboração de nossas posteriores generalizações. Além disso, 

para fins didáticos, apresentamos subtópicos que são intitulados de acordo com o padrão 

construcional a ser analisado. 

Encontramos 156 ocorrências de construções correlatas aditivas em 380 textos 

analisados, fato que aponta a existência de uma considerável produtividade desse tipo 

de construção em textos escritos formais dos séculos XIX e XX. A Tabela 2, mostrada 

na sequência, além de sintetizar o modo de organização de análise dos dados, tal como 

já explicitado anteriormente, apresenta o quantitativo geral das construções recolhidas. 

Vejamos:  

 

Tabela 2 – Quantitativo geral das construções encontradas nos textos 
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A tabela 2 indica que a utilização das construções correlatas aditivas como um 

recurso de articulação intersentencial nos séculos XIX e XX é bastante viva em ambas 

as variedades da língua portuguesa, dada a ocorrência de 156 dados encontrados nos 

380 textos selecionados. Por outro lado, a mesma tabela indica que, dos textos 

escolhidos, o PB apresentou maior frequência das correlatas para a indicação de adição. 

Desse modo, das porções textuais, as que são referentes à variedade brasileira do 

português apresentam um maior grau de produtividade do nosso fenômeno tanto no 

século XIX (51 tokens = 32,7%) quanto no século XX (43 tokens = 27,56%), somando 

mais de 60% dos dados. 

Aventamos a hipótese de que esse maior número de ocorrências dos dados na 

modalidade brasileira se deve ao fato de que as porções textuais que selecionamos da 

modalidade mencionada apresentam um maior número de sequência tipológicas 

argumentativas. Todavia, na análise de nossa pesquisa, não constitui nosso interesse 

promover o controle desse fator de observação textual, visto que reconhecemos que essa 

hipótese careceria de testes baseados em uma observação de um corpus mais amplo que 

abarcasse outras sincronias e sequências tipológicas diferentes de nossa língua. 

Notamos relativo equilíbrio entre as instanciações de uso das correlatas aditivas 

pelos séculos em questão. Além disso, observamos, também, por meio de nossos dados, 

que a correlação aditiva incide em níveis distintos de integração sintática, a saber, nível 

não-oracional (ou suboracional) e nível oracional. Em nosso trabalho, entendemos que a 

correlação aditiva atua no nível não-oracional quando articula sintagmas ou em posição 

interfrástica, sem que se contemple uma dependência direta do núcleo sentencial (verbo) 

para ter seu objetivo semântico realizado. Distintamente, compreendemos que a 

correlação aditiva atua no nível oracional quando ela articula sentenças em que notamos 

a presença do elemento verbal (ainda que de forma elíptica), em outras palavras, quando 

o par correlato atua na articulação interclausal (cf. MATTHIESSEN; THOMPSON, 

1988; DECAT, 1999). 

Para fins ilustrativos, vejamos uma instanciação em que figure a construção 

correlata aditiva atuando no nível não-oracional e outro que demonstre sua atuação no 

nível oracional: 
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(6) Eu devo reconhecer que muitas das crônicas escritas por 

mim não podem perdurar porque, em primeiro lugar, eu não as 

achei adequadas a formarem um livro, e depois porque o jornal, 

que é tão vivo no dia, é uma sepultura no dia seguinte. Então, 

essas coisas escritas ao sabor do tempo perdem 

completamente não só a atualidade como o sabor, o sentido, a 

significação (...) (PB, XIX, VP). 

 

 

 

 

 

 

(7) Em sua próxima viagem a Portugal, o ministro da Fazenda 

não só ultimará entendimentos para a instalação de uma 

agência do Banco do Brasil em Lisboa como tratará de 

questões relacionadas com a penetração econômica do nosso 

País na África Portuguesa. (PB, XX, CP).                          

 

 

Os dados apresentam excertos nos quais, como mencionado, podemos visualizar 

melhor a atuação dos pares correlatos em diferentes níveis de integração linguística. Em 

(6), por meio do padrão construcional não só... como, observamos que a construção 

correlata foi utilizada com vistas a integrar os sintagmas nominais a atualidade e o 

sabor, o sentido, a significação, os quais, por sua vez, funcionam como argumentos 

internos (objetos diretos) da forma verbal perdem. 

Em um grau de integração distinto de (6), presenciamos em (7) o padrão 

construcional não só... como sendo utilizado pelo interlocutor para desempenhar a 

função de articulador das orações ultimará entendimentos para a instalação de uma 

agência do Banco do Brasil em Lisboa e tratará de questões relacionadas com a 

penetração econômica do nosso País na África Portuguesa, as quais são encabeçadas, 

após cada parte do par correlato, pelas formas verbais ultimará e tratará, ambas no 

futuro do indicativo. Podemos ressaltar, ainda, que em (7) os itens descontínuos foram 

utilizados com o intento de reforçar discursivamente a ação do Ministro da Fazenda de 

Integração Não-Oracional 

Integração Oracional 
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tratar de questões relacionadas com a penetração econômica do nosso País na África 

Portuguesa em sua próxima ida a Portugal. 

Para que as diferenças quantitativas do uso da construção correlata aditiva entre 

os níveis de integração fiquem mais visíveis, observemos a tabela 3: 

 

Tabela 3 – Distribuição das construções correlativas aditivas de acordo com os séculos, 

variedade e níveis de integração20 

 

 

 

A tabela 3 aponta para uma síntese em números e porcentagem da atuação da 

construção correlata aditiva pelos níveis oracionais e pelo PE e PB dos séculos XIX e 

XX. Observamos, então, nos dados levantados em nosso corpus, que, tanto na variedade 

europeia quanto na brasileira, houve uma maior incidência da construção correlata 

aditiva no nível de integração suboracional. Percebemos, assim, com base no que 

apontam os dados, que a correlação no nível não-oracional deveria receber um 

tratamento mais apropriado nas gramáticas, uma vez que, quando se fala em correlação, 

remete-se logo ao raciocínio de uma conexão que incide apenas no nível oracional. 

                                                           
20 Embora tenhamos apresentado um somatório total de 100% no que tange número de dados, essa soma 

pode apresentar certa inexatidão, uma vez que a porcentagem presente em cada linha da tabela pode 

conter dízimas periódicas que nós optamos por simplificar. Esse critério se estende, também, às demais 

tabelas apresentadas. 



60 

 

 

Vejamos, também, na sequência, quais os padrões construcionais encontrados 

nos dados referentes aos séculos XIX e XX do português europeu e do português 

brasileiro e como eles se apresentam em termos numéricos. É relevante lembrar que o 

fator adotado para elencarmos os padrões foi o de frequência de ocorrência: 

 

Tabela 4 – Padrões construcionais correlativos aditivos 

 

 

 

PERÍODO 

 
VARIEDADE 

 

PADRÃO  

 

PARES CORRELATOS 

 

TOKENS 

 

%  
  1- Não só... mas também 11 7,05% 

  2- Não só... mas 9 5,70% 

  3- Não somente... como 7 4,48% 

 PE 4- Não só... como também 5 3,20% 

  5- Não somente... senão que 5 3,20% 

  6- Não só... senão 1 0,65% 

SÉCULO 

XIX 

   

SUBTOTAL 

 

38 

 

24,35% 

  1 Não só... como 18 11,54% 

  2- Não só... mas 14 8,98% 

 PB 3- Não só... mas também 9 5,78% 

  4- Não somente... mas 5 3,20% 

  5- Não apenas... mas 5 3,20% 

   SUBTOTAL 51 32,7% 

      

  1- Não só... como 8 5,12% 

  2- Não somente... como 5 3,20% 

  3- Não somente... mas  3 1,90% 

  4- Não apenas... mas 3 1,90% 

  5- Não só... mas 2 1,28% 

 PE 6- Não somente... senão que 1 0,65% 

  7- Não somente... mas também 1 0,65% 

  8- Não só... também 1 0,65% 

SÉCULO 

XX 

   

SUBTOTAL 

 

24 

 

15,39% 

  1- Não só... mas também 7 4,48% 

  2- Não só... mas  7 4,48% 

  3- Não apenas... mas também 7 4,48% 

  4- Não apenas... mas  7 4,48% 

 PB 5- Não somente... mas  7 4,48% 

  6- Não só... também 4 2,56% 

  7- Não somente... como também 4 2,56% 

  8- Não [V] somente... como 

também 

1 0,65% 

   SUBTOTAL 43 27,56% 

   TOTAL  156 100% 
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De acordo com Heine e Kuteva (2007), a criatividade é a principal responsável, 

isto é, a substância motivadora, para que a mudança ocorra, pois através das 

transgressões linguísticas realizadas pelos usuários da língua, suas regras vão sendo 

modificadas. Podemos observar tais transgressões por meio dos dados expostos na 

tabela 4, especialmente nos menos frequentes. 

Os potencialmente novos padrões construcionais são criados com base em 

materiais linguísticos já existentes. Desse modo, notamos, a partir da análise de dados, 

que mesmo com a existência de formas já convencionalizadas para estabelecer a adição, 

novas formas emergem, alargando, assim, o quadro das construções aditivas. Diante 

dessa constatação, podemos indagar o porquê da necessidade de o falante recrutar tantas 

formas para estabelecer as relações de adição. Quanto a essa questão, encontramos uma 

possível resposta em Heine e Kuteva (2007), quando os autores afirmam que esse 

fenômeno ocorre para suprir uma nova necessidade de expressividade do falante, ou 

seja, novas formas surgem para servir contextos diferentes. 

Baseados nessa premissa, compreendemos que o usuário da língua possui uma 

participação extremamente ativa na formação do ato de se comunicar. A esse respeito, 

Pauliukonis (1988, p. 77) assevera que: 

 

Se o falante sabe que o sistema linguístico coloca a sua 

disposição diferentes arranjos sintáticos para expressar relações 

semânticas e, se lhe permite escolher mecanismos que 

traduzem, com maior expressividade, um conteúdo 

significativo, uma teoria linguística que busca descrever esta 

competência do falante não pode ficar indiferente à 

participação ativa do emissor no ato ilocucional interativo de 

que toma parte. 

 

 

Ressaltemos, pois, que, embora o falante inove na língua, ele possui, ao mesmo 

tempo, uma liberdade criativa limitada, visto que suas criações são, em geral, pautadas 

em um padrão construcional pré-existente e mais geral. Esse padrão, por sua vez, está 

relacionado a questões ligadas à própria língua como objeto social e, nesse caso, 

sobretudo, histórico (cf. MARTELOTTA, 2011; MARTELOTTA; ALONSO, 2012). 

Evidência disso pode ser encontrada tanto no PE quanto no PB do século XX, como 

visto na tabela 4, em que podemos verificar um maior número de padrões diferentes 

encontrados com relação às mesmas variedades do século XIX. 
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Tendo por interesse contrastar os usos por variedade do português e por século, 

damos prosseguimento à análise dos dados. Dessa forma, vejamos, por meio da análise 

de apenas alguns dos padrões construcionais levantados, as singularidades e as 

características do comportamento discursivo-pragmático do nosso objeto de estudo: 

 

4.1 Século XIX 

 

Na sequência, são analisadas instanciações de uso em que figuram os padrões 

correlativos aditivos do português europeu e do português brasileiro do século XIX 

conforme a categorização postulada na metodologia. 

 

4.1.1 Português Europeu 

 

 Nesta primeira parte da subseção 4.1.1, vejamos os três padrões mais frequentes 

da correlação aditiva atestados na variedade europeia do Português, no século XIX: 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas também” (11 tokens – 

7,05%): 

 

(8) Segisamon tinha na véspera oferecido um espectáculo 

semelhante ao de muitas outras cidades da Espanha levadas à 

escala pelos muçulmanos. Não só a cobiça e o desenfreamento 

da soldadesca multiplicavam aí as cenas de rapina, de violência 

e de sangue, mas também a política dos capitães árabes 

procurava aumentar a terribilidade desses dramas repetidos 

para quebrar os ânimos dos Godos e persuadi-los à submissão. 

O dia precedente a esta noite que começava tinha sido 

consagrado pelos vencedores ao repouso, depois de um duro 

lavor de morte e ruínas (PE, XIX, CP). 

 

(9) Pela operação de separar, não só gruppamos os individuos 

reaes, arranjamo-los por classes, e generalizamos a idéa 

particular de cada hum, para formarmos huma, que seja 

commum a muitos, mas tambem fazemos outro tanto a 

respeito de cada huma das suas qualidades, e das suas 

circumstancias (PE, XIX, CP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas” (9 tokens – 5,07%): 
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(10) É um mérito dos entes decaídos da virtude, quando em 

melhores condições de fortuna, ampararem os seus iguais que 

lhes estendem as mãos. Entre mulheres de baixa classe é isso 

comum. Foi, pois, não só bem recebida a Ana Maria, com o 

seu rancho, mas, ainda, recebida com alegria ruidosa. As 

gargalhadas dobradas se sucediam entre explicações, queixas 

de sofrimentos, em confissão alta e repetida (PE, XIX, CP). 

 

(11) (...) E daqui nasce um diluvio de accusações, quasi todas 

falsas, que não só encheram os jornaes, mas até foram 

vergonhosamente soar no recinto das cortes (...) (PE, XIX, 

VP). 
 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... como” (7 tokens – 

4,48%): 

 

(12) (...) Dusá era surpreendida não somente com a notícia do 

fato, dada pelos escravos, porque Antônio Roxo não mais lhe 

aparecera, como por lembranças e mimos enviados por pessoas 

desconhecidas para ela (PE, XIX, CP). 

 

(13) Antônio Roxo e João Felipe foram, até o final, cavalheiros 

e amigos. Não somente aumentaram os socorros, como depois 

que a desventurada deixou de existir, fizeram enterrar 

docemente o cadáver daquela que todos conheciam por Maria 

Dusá (PE, XIX, CP). 

 

 

De um total de 38 ocorrências da construção correlativa aditiva em seus variados 

padrões construcionais no PE do século XIX, 11 tokens dizem respeito ao padrão 

construcional “não só... mas também”, revelando-o como o mais prototípico desse 

período. Na instanciação (8), na qual a correlação atua no nível de integração oracional, 

percebemos uma sequência textual narrativa em que são evidenciados acontecimentos 

do que se parece com um possível combate contra os Godos. Tal sequência textual é 

interceptada por enunciados de caráter argumentativo, que são articulados e ressaltados 

pelo par correlativo aditivo “não só... mas também”. 

Na realidade, percebemos que a correlação é utilizada no contexto para 

organizar de maneira hierárquica o próprio discurso, o qual apresenta, ainda, a 

coordenação em posição interfrástica na articulação dos sintagmas nominais “a cobiça”/ 

“o desenfreamento” bem como “de rapina/ de violência”/ “de sangue” por meio da 

conjunção coordenativa aditiva “e”. 



64 

 

 

Vale destacar aqui um postulado de Ilari (1984, p. 83), que trata das correlatas 

comparativas do tipo “mais... que”, as quais o autor denomina como sendo “locuções 

negativas polares”, visto que nelas se presencia uma tomada hierárquica das 

informações. A respeito da temática, Pauliukonis (1988, p. 119) disserta que “ao se 

negar o ponto mais baixo de uma escala graduada, negam-se todos os outros pontos da 

escala, ou seja, negar o mínimo é agir argumentativamente no sentido de se conduzir o 

receptor à minimização ao do tema”. 

Embora não chegue a negar pontos na argumentação tal como fazem as locuções 

comentadas, também no uso das construções correlativas aditivas podemos presenciar 

uma nuance de hierarquização, como mencionado, das informações dadas. Podemos 

perceber que, no emprego das construções em análise, ao apresentar a informação já 

dada na prótase, o locutor confere-lhe o caráter de informação minimizada e arquiteta 

seu discurso de um modo a conduzir o seu interlocutor a pensar o mesmo, uma vez que 

o emissor já a considera como esperada ou de conhecimento de interlocutor. Também 

Neves ressalta a existência de polaridade nas construções correlatas. Sobre o assunto, a 

autora disserta que: 

 

 

Uma marca polar negativa –  por  exemplo,  não  só  ou  senão 

no  primeiro  membro  – implica/obriga a sequência de uma 

contraparte que insista em uma marca positiva, para acréscimo,  

restabelecimento  ou  compensação  de  uma  noção  cuja  

presença  foi minimizada, mal valorizada, ou, mesmo, negada. 

Esse acréscimo é feito, no caso de não só, por mas, como e 

outros. (...) Tais categorias também são responsáveis pela 

quebra de linearidade da sentença, pondo de lado sua sucessão 

temporal (NEVES, 2010, p. 145). 

 

 

Desse modo, minimizando um ponto de sua argumentação na prótase, o locutor 

anseia que, em seguida, outro tema da sua elaboração textual seja maximizado em 

algum ponto de seu discurso, como ocorre exatamente na apódase, que abarca a função 

de trazer a informação nova. Nesse sentido, ao graduar as informações de sua 

argumentação de maneira escalar, o enunciador elabora, portanto, a formação de uma 

hierarquia de suas teses. 

Poderíamos esquematizar a relação de minimização e hierarquização temática 

existente nos enunciados articulados pelos pares correlativos da seguinte forma: 
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Figura 1 – Minimização e hierarquização temática           

 

 

Para maior compreensão do esquema representado na figura, observemos o dado 

(09), também com o mesmo padrão construcional que intitula a seção, ou seja, atuando 

também no nível de integração não-oracional (não só... mas também): 

 

Figura 2 – Representação dos enunciados no esquema de minimização e hierarticaisquização 

temática 
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Torna-se evidente, com base em (9), que o trecho do discurso introduzido pela 

primeira parte dos itens descontínuos (“não só”) sugere que, pragmaticamente, o 

enunciado carregado na prótase, portadora da informação velha, seja minimizado. Em 

virtude disso, em uma porção textual “vindoura”, dita apódase, portadora da informação 

nova, ou seja, outro tema, há uma segunda informação que recebe o status de maior 

importância. Essa representação reitera, mais uma vez, a ideia já explicitada de que a 

prótase projeta a apódase, tal como podemos ver na figura 2.                                                                                                                                                                                         

Em uma observação originalmente da língua inglesa, quanto ao estabelecimento 

do padrão construcional “não só... mas” (not only... but), como visto em (10) e (11), 

Quirk et al. (1985, p. 941) dissertam que: 

 

O sentido de não só... mas é essencialmente aditivo, como o de 

tanto... quanto e esse distingue em vez de equiparar os 

conjuntos, forçando-nos a olhar para o primeiro conjunto como 

plano “dado”. Mas com não só... mas a ênfase é maior, o que 

sugere que o conteúdo da primeira cláusula é surpreendente, e 

que o (conteúdo) da segunda cláusula, muitas vezes reforçado 

por um advérbio, tal como também ou até, é ainda mais 

surpreendente. O que faz com que essas combinações 

particularmente pareçam correlativas é a opção de mover a 

partícula negativa para fora da sua posição normal após o 

operador, de modo a marcar o paralelismo entre os dois 

conjuntos21. 

 

Além da ideia de reforço do conteúdo da cláusula em que vigora, como 

explicitado na citação acima, o aparecimento dos itens “ainda” e “até”, após o par 

correlativo “não só... mas”, em (10) e (11), respectivamente, corroborou para o nosso 

entendimento da asserção de Traugott e Trousdale (2013, p. 53), quando os autores 

sustentam que: 

 

 

                                                           
21 “The meaning of not only…but is essentially additive, like that of both…and: it distinguishes rather 

than equates the conjoins, forcing us to look at the first conjoin as ‘given’ ground. But with not only…but 

the emphasis is greater, suggesting that the content of the first clause is surprising, and that that of the 

second clause, often reinforced by an adverb such as also or even, is still more surprising. What 

particularly makes these combinations resemble correlatives is the option of moving the negative particle 

out of its normal position following the operator, so as to mark the parallelism between the two conjoins.” 
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Em qualquer evento de uso, o par falante-ouvinte é assimétrico. 

Sendo assim, faltantes e ouvintes não necessariamente 

processam a língua de modos similares, embora possam. (...) 

Falantes e ouvintes usam esquemas que trazem consigo 

pareamentos de forma e significado mais específicos os quais o 

usuário da língua percebe como sendo instanciações de um 

type mais geral.22 

 

 

Em (11), o operador argumentativo “até” [não só encheram os jornaes, mas 

ATÉ foram vergonhosamente soar no recinto das cortes], de fato, sinaliza que, ao fazer 

a escolha de tal termo para o emprego em determinado contexto, o usuário intenta, em 

termos discursivo-pragmáticos, acima de qualquer outra coisa, cativar o ouvinte para 

que ele venha a aderir a determinada tese no que mais parece um jogo de estratégias 

constituído pelo ato de enunciação (cf. VIARO, 2004). Embora tenhamos como 

hipótese que o item “até” não faça, na realidade, parte das partículas descontínuas da 

apódose, somos incitados a compreender que tal item figura nela como um “focalizador 

de escalaridade” (ILARI; GERALDI, 1987). O mesmo se aplica ao item “ainda”, 

encontrado em (10): [Foi, pois, não só bem recebida a Ana Maria, com o seu rancho, 

mas, AINDA, recebida com alegria ruidosa]. 

Em (11), temos uma sucessão de fatos em que termos como “dilúvio” e 

“encheram” parecem ter sido usados não ao acaso, mas sim, por pertencerem a um 

mesmo campo semântico – de “chuva” ou “fenômenos climáticos”, por exemplo – para 

reforçar a ideia de que havia um grande número de acusações infundadas que 

metaforicamente inundavam, ou seja, apareciam em grande quantidade nos jornais da 

época. 

Outro termo que também muito nos chamou atenção em (11) foi o uso do 

advérbio “vergonhosamente” no entorno discursivo da apódose. O aparecimento desse 

elemento parece ratificar a ideia de que o uso de alguns advérbios tem o poder de 

proporcionar valores de veracidade ou factualidade ao que está sendo explicitado pelo 

falante/ escritor. Logo, como ocorre no exemplo, a presença do advérbio no entorno do 

par correlato faz com que a asserção em questão ganhe maior focalização no contexto 

                                                           
22 “In any usage event the speaker-hearer dyad is asymmetric. Therefore speakers and hearers do not 

necessarily process language in similar ways, though the may. (…) Speakers and hearers use schemas that 

bring together those more specific form-meaning pairings which the language user perceives as being 

instantiations of a more general type.” 
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por parte do ouvinte/ leitor e também faz com que esse receptor realize uma inferência a 

respeito do caráter subjetivo portado por esse uso (LENKER, 2010, p. 129 – 130). 

Também o emprego de modalizadores nas construções em pauta, como fica 

evidenciado em (11), faz com que seja destacado, no plano discursivo-argumentativo, a 

tese que o locutor tem como referente mais forte. Acrescido a esse fato, o locutor acaba 

deslocando, ainda, o interlocutor para o posicionamento que favoreça o tema 

proeminente. 

Dessa forma, o emprego de tempos e modos verbais, o uso de um modalizador 

em lugar de outro, tal como em (11), e a própria organização dos termos no interior do 

período colaboram com os intentos discursivos do argumentador. Isso ocorre porque, 

como afirma Pauliukonis (1988, p. 124), esses fatores “situam o objeto do discurso 

dentro de uma categoria, tornando-se, portanto, índices a serviço de uma 

argumentação”.  

Também a opção pela integração oracional por meio do padrão correlativo 

aditivo “não somente... como”, tal como visto em (12) e (13) em detrimento do 

coordenador “e” por parte do elaborador do texto, diante de seu interlocutor, não 

acontece por acaso. Essa escolha traduz o desejo de uma expressão de uma maior carga 

argumentativa (KOCH, 1984, p. 19). A respeito da argumentação, Japiassú e Marcondes 

(1996, p. 15), em um viés filosófico da linguagem, a definem como: 

 

 

Modo de apresentar e de dispor os argumentos, vale dizer, os 

raciocínios destinados a provar ou a refutar determinada 

proposição, um ponto de vista ou uma tese qualquer. Seu 

objetivo é o de convencer ou persuadir, mostrando que todos os 

argumentos utilizados tendem para urna única conclusão.  

 

 

Em uma linha de pensamento semelhante à de Koch (1984) e à de Japiassú e 

Marcondes (1996), também Marcuschi (2004, p. 10) afirma que o ato de argumentar 

deve ser encarado como o ato de persuadir. O autor afirma isso no sentido de que a ação 

de argumentar “procura atingir a vontade, envolvendo a subjetividade, os sentimentos, a 

temporalidade, buscando adesão e não criando certezas”. 

Vejamos, na sequência, outra instanciação: 
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(14) É verdade que existem não só tentações, não só 

lembrança de augmentar os impostos e de tributar os generos 

de primeira necessidade, mas que essas tentações e lembranças 

foram reduzidas a projecto de lei, e votadas hoje na camara dos 

deputados pela maioria, tendo à frente o sr. José Bernardo da 

Silva Cabral. Esse projecto é o que lança um por cento sobre 

todas as contribuições. Cremos que o caso não parará aqui, e 

que todos os tributos virão ainda em mais longa escala (PE, 

XIX, VP). 

 

 

O dado (14) apresenta o padrão construcional “não só... mas” em uma 

configuração diferenciada, a saber, sob a forma “não só... não só... mas”. Na análise de 

um caso semelhante a esse, Rosário (2012, p. 138 - 139) o trata como sendo um uso 

idiossincrático ou “não-prototípico” da correlação aditiva, visto que a prótase é 

estruturada por meio de dois correlatores (“não só tentações”/ “não só lembrança de 

aumentar os impostos e de tributar os generos de primeira necessidade”), o que quebra a 

concepção sintática de disposição em par que se tem na literatura gramatical a respeito 

das construções correlatas. 

Em contrapartida, embora o dado não-prototípico afaste-se da ideia de 

estruturação das correlatas em par, pautando-nos em um viés de análise em que sejam 

levadas em consideração construções emergentes do uso da língua nos mais variados 

contextos, não podemos desprezá-lo. Dessa forma, concordamos com Rosário (2012, p. 

139) quando o autor declara que “podemos continuar afirmando que a correlação se 

efetua aos pares”. Isso porque, segundo o autor, balizado na noção de prototipia 

tayloriana, devemos assumir que: 

 

 

(...) Os exemplos mais distantes do núcleo conceptual da 

categoria da correlação aditiva não são elementos estranhos ou 

inanalisáveis; ao contrário, apenas exibem algumas 

características que diferem do padrão frequentemente comum e 

mais usual (ROSÁRIO, 2012, p. 139). 

 

 

É relevante mencionarmos que, assim como Rosário (2012, p. 139) comenta ter 

acontecido em seu corpus, também constatamos em nossos dados poucas ocorrências do 

mesmo modo no qual a prótase aparece duplicada. Por fim, podemos afirmar, ainda, que 
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essa duplicação torna a correlação presente na integração das sentenças da instanciação 

(14) mais marcada em relação às outras do mesmo padrão.  

 Agora, analisemos os três últimos padrões construcionais correlativos aditivos 

atestados na variedade europeia do português, no século XIX: 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... como também” (5 tokens – 

3,20%) 

 

(15) Chegou finalmente o momento da vossa maior ventura ou 

da vossa maior desgraça. O tremendo, e respeitavel passo que 

ides dar, decidirá não só da vossa sorte actual, como tambem 

decidirá da prosperidade ou decadencia das gerações futuras 

(PE, XIX, VP). 

 

(16) (...) e outro fim, senão o fazer admirar os seus suppostos 

talentos, taes instituições não só as reputâmos inuteis, como 

tambem as declaramos decididamente nocivas ao fim proposto 

(PE, XIX, CP) 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... senão que” (5 tokens – 

3,20%) 

 

(17) A mãe dos filhinhos de V. Ex.a é o cofre de oiro; as 

crianças são as jóias inestimáveis que V. Ex.a lá encontrou e lá 

encerra. A mãe é a flor, os filhos são o fruto. V. Ex.a arde de 

amores deles e dela. Porque a sua família é não somente a sua 

alegria doméstica, senão que lhe é fora de casa um pregão da 

honestidade e honra que vai nela (PE, XIX, CP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... senão que” (1 token – 0,65%): 

 

(18) Disse que escolhia o seu humilde posto nas fileiras dos 

governamentais, porque era figadal inimigo da desordem, e 

convencido estava de que a ordem só podia mantê-la o poder 

executivo, e não só mantê-la, senão defendê-la para consolidar 

as posições, obtidas contra os cobiçosos delas. Reflexionou 

sisudamente, e fez escola (PE, XIX, VP). 
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Reconhecemos, nos exemplos dados, como é evidente a força ilocucional na 

construção correlativa aditiva – a qual constitui nosso objeto de estudo. Afirmamos isso 

porque, em cláusulas combinadas através da construção correlativa aditiva do tipo não 

só... mas também/ como também23, por exemplo, o emissor tem de fazer um maior 

esforço cognitivo para compreensão do enunciado nelas veiculado.  

Podemos observar, ainda em (15) e (16), que a existência desse esforço 

cognitivo é decorrente do fato de que, embora haja exclusão/ restrição (não só) presente 

na prótase, na apódose há, no entanto, uma inclusão (mas também/ como também). 

O uso do par correlativo “não só... como também” promove, nos contextos 

apresentados, uma mais efetiva distribuição das informações. Sendo assim, podemos 

afirmar que, ao se deparar com o emprego da construção correlativa na articulação de 

sentenças, como podemos constatar nos exemplos (15) e (16), torna-se preciso que o 

interlocutor avalie cognitivamente todo o enunciado. Essa avaliação acontece para que, 

então, o interlocutor possa aderir, em termos argumentativos, mais veementemente às 

teses propostas pelo locutor. 

Consoante Abreu (2003, p. 25), “convencer é saber gerenciar informação, é falar 

à razão do outro, demonstrando, provando... persuadir é saber gerenciar relação, é falar 

à emoção do outro”. Partindo desse pressuposto, observamos que, em (17), o locutor, ao 

querer provar ao seu interlocutor o quanto a família citada é digna de orgulho, explicita 

seus argumentos por meio do par correlativo aditivo “não somente... senão que”. 

Acreditamos que o recrutamento dos itens “senão + que” para apódase 

encabeçada pela prótase “não somente” em (17) possa ter ocorrido, por analogia, como 

sendo resultado do processo de “cruzamento sintático”24 (cf. BECHARA, 2009). Isso 

porque, embora contemplemos, no exemplo, a mudança de uma forma por outra, caso 

consideremos a apódase “mas também” como mais geral, essa mudança no padrão 

construcional ocorreu respeitando um mesmo paradigma, sobretudo semântico, do qual 

                                                           
23 Neves (2011, p. 893) adverte que há uma proximidade entre as construções comparativas e aditivas, 

dando os exemplos: Maria TANTO chora QUANTO ri = Maria NÃO SÓ chora COMO ri. A autora 

ressalta que, sintaticamente, “as aditivas são coordenadas, enquanto as comparativas são 

interdependentes, semelhantemente às demais construções adverbiais (temporais, causais, condicionais, 

concessivas, finais)”. 
24 Também conhecido como “contaminação sintática”. A respeito das contaminações sintáticas, Bechara 

(2009, p. 597) afirma que elas “são frequentes e ocorrem nos bons escritores quando o verbo admite uma 

construção com complemento direto de pessoa e preposicionado de coisa e outra com preposicionado de 

pessoa e direto de coisa. É o caso, entre muitos outros, de persuadir (persuadir alguém a fazer ou 

persuadir alguém que faça), fazer (fazer que alguém e fazer com alguém que) ”.  
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fazem parte os conjunções “mas” e “senão”, visto que ambas denotam a ideia de 

oposição ou quebra de expectativa, como no caso do par correlato em questão.  

O mesmo pode ser afirmado a respeito do que é apresentado na instanciação 

(18), cuja prótase encabeçada por “não só” (“não só mantê-la”) tem sua apódose 

encabeçada pelo item “senão” (“senão defendê-la para consolidar as posições”). Vale, 

por fim, mencionarmos que, dos dados levantados, apenas os referentes à variedade 

europeia dos dois séculos em análise, tal como pode ser atestado na tabela 4, 

apresentaram a apódase composta por “senão (que)”. 

 Concluída a análise dos dados do português europeu, vejamos como o fenômeno 

da correlação aditiva se comporta com relação à variedade brasileira. 

 

4.1.2 Português Brasileiro 

 

 Nesta primeira parte da subseção 4.1.2, vejamos os três padrões mais frequentes 

da correlação aditiva atestados na variedade brasileira do Português, no século XIX: 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... como” (18 tokens – 11, 54%) 

 

(19) Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis; 

ninguém deixou de ir visitá-la duas e três vezes, apesar dos 

costumes caseiros e recatados do século, e não só a cortejavam 

como a louvavam; porquanto,- - e este fato é um documento 

altamente honroso para a sociedade do tempo (...). (PB, XIX, 

CP). 

 

 

(20) Tinha uma virtude: a ninguém enganava, 

porque, não só confessava francamente ao seu dono da ocasião 

toda a sua insensibilidade, fosse lá por quem fosse, como não 

repartia com um segundo aquilo que um primeiro houvesse 

arrematado já e pago à vista. Esta sinceridade original em uma 

pessoa das suas condições, valeu-lhe a estima de alguns 

homens de espírito. (PB, XIX, CP). 

 

(21) Escola do Futuro Romance ao correr da pena de um 

cavalheiro cujo nome ocultamos, não só a seu pedido, como 

porque seria imprudente e talvez mesmo perigoso revelá-lo, 

recebemos uma importantíssima carta, a que damos 

publicidade porque o seu assunto se prende intimamente à 

gravíssima questão (...) (PB, XIX, CP). 
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 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas” (14 tokens – 8,98%): 

 

 

(22) Mais de uma vez resolvi sair; mas, instado pelo vigário, ia 

ficando. Não só as relações foram-se tornando melindrosas, 

mas eu estava ansioso por tornar à Corte (PB, XIX, VP). 

 

 

(23) É certo que lá num refolho escuro daquele miolo animal 

despontava um grelo de idéia. O homem tinha uma bronca 

intuição de estar obsequiando os dois moços, não só com a 

sombra do chapéu de sol, mas com a sombra da cabeleira (PB, 

XIX, CP). 

 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas também” (9 tokens – 

5,78%): 

 

 

(24) (...) donde se vê não só a utilidade e conhecido proveito 

d’aquelas lições, mas tambem a vantagem dos trabalhos 

dirigidos por pessoas instruidas nos principios respectivos á 

dos que só seguem huma rotina empirica e puro mercantilismo 

(PB, XIX, VP). 

 

 

Os tokens (19) e (20) ilustram um fator bastante relevante a ser notado: existe 

nas construções correlativas aditivas uma tendência de que os verbos presentes tanto na 

prótase quanto na apódose apareçam no mesmo tempo e modos verbais, como se vê nas 

formas verbais “cortejavam... louvavam”, de (19) e “confessava... repartia”, de (20). 

Esses usos acabam por reforçar, de algum modo, a noção de que há uma espécie 

de espelhamento entre as estruturas correlacionadas. Em outras palavras, se uma forma 

verbal é apresentada na prótase no pretérito imperfeito do modo indicativo, há uma 

expectativa para que ocorra o mesmo com a forma verbal da sua apódose, como temos 

nos exemplos mencionados. 

Já a observação dos tokens (21), (22), (23) e (24) faz-nos rememorar a ideia de 

polifonia comentada no capítulo referente à revisão da literatura sobre a correlação. 

Segundo Pauliukonis (1988, p. 121), na teoria polifônica, “o sentido da enunciação é 

descrito pelo próprio enunciado, de acordo com os vários enunciadores, cujas 

afirmações são usadas como apoio para os argumentos”.  

Com base nisso, podemos afirmar que, nos dados (21), (22), (23) e (24) 

encontramos evidências de que o emprego das correlatas aditivas sugere, de fato, uma 
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gradação escalar entre as informações dispostas nos enunciados. Essa gradação seria, 

portanto, entre a informação velha, já de conhecimento do interlocutor, já esperada 

([21]“não só a seu pedido”; [22] “não só as relações foram-se tornando melindrosas”; 

[23] “não só com a sombra do chapéu de sol” e [24] “não só a utilidade e conhecido 

proveito d’aquelas lições”) e a informação nova, desconhecida, inesperada ([21]“como 

porque seria imprudente e talvez mesmo perigoso revelá-lo”; [22] “mas eu estava 

ansioso por tornar à Corte”; [23] “mas com a sombra da cabeleira” e [24] “mas tambem 

a vantagem dos trabalhos...”).  

Igualmente, constatamos que, em alguns dados, para que o locutor alcance a 

força discursiva sugerida pelo emprego das correlatas aditivas em sua totalidade, existe 

a necessidade de o receptor da mensagem compartilhar uma pressuposição que atua no 

nível extralinguístico. Em outros termos, o uso das construções correlativas aditivas 

requer do interlocutor, nesses casos, o apoio no que se assemelha à referenciação 

exofórica, isto é, em referências situacionais, àquelas que estão fora do que é portado no 

texto. 

Vejamos, portanto, a ideia de que a correlação aditiva tende a evocar uma 

referência situacional transposta no esquema representado na figura 3: 

 

Figura 3 – Representação esquemática do apoio em referências situacionais 
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Observemos o dado (25): 

 

(25) Aires fez de médico, e, quando a moça apareceu e a mãe 

os deixou na sala, cuidou de a interrogar cautelosamente. Vão 

propósito, porque ela mesma iniciou a conversação, queixando-

se de dor de cabeça. Aires observou que dor de cabeça era 

moléstia de moça bonita, e, tendo confessado que este dito era 

banal, descobriu-lhe o motivo. Não queria perder a ocasião de 

lhe dizer o que toda a gente sabia e dizia, não só aqui, como 

em Petrópolis (PB, XIX, VP). 

 

 

Por meio da figura 3 e do exemplo (25), é possível que esse modo aproximado 

da referenciação exofórica, como propomos, possa sinalizar o próprio caráter 

argumentativo da construção correlata aditiva, tal como se o elaborador das teses – o 

orador – estivesse em uma interação falada com o receptor da mensagem – sua 

audiência. Cogitamos essa hipótese porque, segundo Pinto (2013, p. 27), em um estudo 

balizado em pressupostos do funcionalismo hallidayano, a referência exofórica é, em 

geral, utilizada em textos falados, o que não constitui o caso do nosso corpus de 

pesquisa. 

Agora vejamos os dois últimos padrões da modalidade brasileira do século XIX: 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... mas” (5 tokens – 

3,20%): 

 

(26) Não! minha filha há de amar e ser dignamente amada, com 

todo o ardor, com todo o entusiasmo, com toda a grande e 

próspera volúpia de que é capaz o verdadeiro amor! 

E não somente durante o noivado, mas sempre, por toda a 

vida, todos os dias e todos os instantes. Minha filha há de ser 

feliz! Jurara pois a mim mesma, e à memória de meu marido, 

que minha filha seria feliz. Mas como realizar esse ideal? Eis a 

questão (PB, XIX, CP). 

 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não apenas... mas” (5 tokens – 3,20%): 

 

(27) (...) demonstrará de outra parte o formoso e límpido 

esmero a que alcançou, escrevendo em 

português, não apenas correto, mas elegante e saboroso, 

flexível de frase e sóbrio de adjetivação, apropriada e justa, 
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perfeitamente amoldada às exigências do assunto (PB, XIX, 

CP). 

 

 

 

Nos exemplos apresentados, percebemos, basicamente, que a correlação se dá no 

plano suboracional. A análise de (26) e (27) nos remete a algo observado por Mourão e 

Fechus (2014, p. 533): ao contrário de “tanto X quanto Y”, o esquema correlato “não 

apenas/ somente/ só X, mas (também) Y” pode traduzir exatamente uma quebra de 

paralelismo entre os termos que conecta. Essa quebra, além de ser reforçada pelo 

conectivo “mas”, o qual, do ponto de vista semântico, já aponta para uma quebra de 

expectativa, é também reforçada pelo emprego do sinal de pontuação “vírgula”.  

Vemos, aqui, assim como nos demais exemplos já figurados, que o termo “mas” 

presente na apódose “mas (também)” introduz um ápice no desenvolvimento do período 

em que está inserido. Isso ocorre porque tal termo quebra a expectativa do que já foi 

anunciado ao introduzir, como vemos em (26) e (27), a nova informação, a partir da 

qual o contexto subsequente passa a se desenrolar de alguma forma.  

Outro ponto que deve ser observado é o fato de o aditivo “e” poder coocorrer 

com os pares correlativos aditivos, tal como vemos na sentença “E não somente durante 

o noivado”, extraída de (26), na qual o “e” antecede o “não somente”. Isso atesta que as 

funções semântico-pragmáticas do coordenador aditivo (“e”) e da construção correlata 

aditiva (“não somente... mas”) não devem ser confundidas. 

 

 

4.2 Século XX 

 

Passamos, em seguida, à análise dos dados selecionados como representativos 

do papel de expressão de adição dos padrões correlativos do século XX. Primeiramente, 

analisamos os dados de uso oriundos do PE e, posteriormente, os relativos ao PB. 

 

4.2.1 Português Europeu 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... como” (8 tokens – 5,12%): 
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(28) Estas revelações levaram os juízes não só a abrir um 

inquérito contra o ministro de a Justiça como a preparar um 

novo aviso de inquérito o quinto contra o secretário-geral (PE, 

XX, CP). 

 

 

(29) As malas da reputada marca tinham a etiqueta 

identificadora e destinavam-se não só a Monte Carlo 

(domicílio do cliente) como a Liechtenstein, duas zonas 

francas, que seriam os pontos de passagem para uma 

exportação para o Oriente (PE, XX, CP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... como” (3 tokens – 

3,20%): 

 

(30) Tanto uma quanto outra eram adotadas conjuntamente 

pelos gregos, que valorizavam muito não somente os 

adivinhos como os intérpretes de sonhos e os sacerdotes, que 

gozavam de grande prestígio na sociedade helênica e exerciam 

grande influência sobre as pessoas (PE, XX, VP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... mas” (3 tokens – 

1,90%): 

 

(31) Que confiança podia oferecer daí em diante aos que lhe 

entregavam tarefas como aquela, se, ali, começara por falhar 

nos processos, pondo em perigo não somente a sua própria 

segurança mas uma infinidade de coisas que dele dependiam 

enquanto estivesse activo? (PE, XX, VP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não apenas... mas” (3 tokens – 1,90%) 

 

(32) Se procedessemos ao balanço do Mundo nestas entradas 

de 1950, não apenas como qualquer cuidadoso comerciante ao 

seu negócio, ou prudente agricultor à sua lavoura, mas como 

um frei guardião ao seu convento, computando perdas e ganhos 

nos sectores da matéria e do espírito, que acharíamos nós de 

singular ou que mais requeresse a nossa atenção? (PE, XX, VP) 

 

(33) Há nele, porém, uni ponto essencial acerca do qual 

julgamos do nosso dever exprimir mais uma vez a nossa 

discordância. O novo Regulamento atenua, mas não tem a 

coragem de suprimir a bizarra cláusula que, em bastantes anos 

de experiência, se mostrou, à face dos princípios como dos 

resultados, não apenas ineficaz, mas desastrosa. E a 
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obrigatoriedade do exame para o ingresso na carreira teatral 

(PE, XX, CP). 

 

 

Como vimos discorrendo ao longo do trabalho, ao usar os correlatores, o 

emissor, já na prótase, parece querer orientar o interlocutor a respeito de algo a ser 

acrescentado na apódose. Posto isso, notamos nas instanciações (28), (29), (30), (31), 

(32) e (33) que os pares correlativos “não só... como”; “não somente... como”; “não 

somente... mas” e “não apenas... mas” foram utilizados, curiosamente, em sua 

totalidade, para anunciar enunciados pertencentes a uma mesma categoria na relação 

prótase – apódose. 

Em (32), por exemplo, vemos que a primeira parte do par correlativo “não 

apenas” apresenta um enunciado de semântica comparativa encabeçada pela conjunção 

“como” (“como qualquer cuidadoso comerciante ao seu negócio, ou prudente agricultor 

à sua lavoura”). Formada a prótase como um todo, não diferentemente, a segunda parte 

do par correlato “mas” apresenta também um enunciado que conduz à compreensão 

semântica de comparação (“como um frei guardião ao seu convento”).  

O mesmo podemos considerar sobre o que acontece no token (33), visto que, 

nele, também contemplamos o par correlato aditivo “não apenas... mas” sendo 

empregado com a função de integrar os adjuntos adnominais “ineficaz” e “desastrosa”. 

Em (33), esses elementos aparecem relacionados a uma oração maior encabeçada pelo 

pronome relativo “que”, oração essa que, sem intercalações de outras sentenças, em 

uma paráfrase seria “(...) a bizarra cláusula que se mostrou não apenas ineficaz, mas 

desastrosa”. Um fato como esse ilustra claramente a possibilidade de a correlação atuar 

também dentro da subordinação. 

Assim, concluímos que os padrões correlatos aditivos “não só... como”; “não 

somente... como”; “não somente... mas” e “não apenas... mas” foram recrutados 

justamente para enfatizar uma espécie de paralelismo sintático existente entre os 

elementos que aparecem após os correlatores. Essa premissa fica evidenciada tanto nas 

prótases quanto nas apódases dos exemplos já mencionados. 

Passemos à análise dos demais padrões construcionais correlatos aditivos do PE 

do século XX: 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas” (2 tokens – 1,28%): 
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(34) A sua actividade literária abarca não só a literatura para 

adultos, mas principalmente para crianças. A escritora tem 

mesmo, ao longo da sua carreira, desenvolvido um grande 

interesse pela defesa dos direitos das crianças, relevando a 

importância da literatura infanto-juvenil na formação das 

mesmas (PE, XX, CP). 

 

 

(35) O altissimo falante varria o gabinete a todo o furor, 

estremecia paredes, e os honrados cortesãos à mesa das 

reuniões só temiam que ele rompesse a muralha do Imperador e 

lhes caísse em cima como uma culpa desordenada. Tinham de 

trabalhar aos berros e mais tarde não só aos berros mas por 

sinais e trocando papelinhos como estudantes trapaceiros 

reunidos em exame (PE, XX, CP). 

 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... senão que” (1 token – 

0,65%): 

 

(36) Toda família devia ter pelo menos um filho que fosse 

funcionário público, porque isso lhe dava não 

somente prestígio, senão que estabilidade, segurança (PE, XX, 

VP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... mas também” (1 token 

– 0,65%): 

 

(37) Ao falarmos em quadro estrutural, pretendemos referir-

nos, não somente ao estatuto de instituição, mas também a 

toda a prática cultural subjacente à actuação do ente 

representativo dos advogados portugueses e à crise 

deontológica em que hoje vive o exercício da advocacia (PE, 

XX, VP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... também” (1 token – 0,65%): 

 

 
(38) O vultoso investimento financeiro que vai fazer-se em 

obras de hidráulica agrícola trouxe ao plano da mais flagrante 

actualidade a situação das obras que desde 1938 nesse sector 

do fomento nacional se efectuaram ou estão em curso. É que 

não só o custo das obras feitas excedeu largamente as 

previsões iniciais; também não houve conveniente 

aproveitamento, por defeitos de execução, falta de estudo sério 

dos preços e de um plano de cultura (PE, XX, VP). 
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No uso configurado em (34), a informação nova veiculada na apódase “mas 

principalmente para crianças” soa tão imprevisível pela maneira como o discurso é 

construído que o usuário parece ter optado pelo uso do modalizador delimitador (ou 

delimitativo) “principalmente”, o qual é, por sua vez, morfologicamente bem mais 

extenso que o item “até” – presente em (11), por exemplo (“não só encheram os jornaes, 

mas até foram vergonhosamente soar no recinto das cortes”). A respeito da temática dos 

advérbios modalizadores, Neves (2011, p. 250) assevera que: 

 

 

 

Esses advérbios não garantem nem negam propriamente o 

valor de verdade do que se diz, mas fixam condições de 

verdade, isto é, delimitam o âmbito das afirmações ou 

negações. O que ocorre nessa modalização é que o falante 

circunscreve os limites dentro dos quais o enunciado, ou um 

constituinte do enunciado, deve ser interpretado, e dentro dos 

quais, portanto, se pode procurar a factualidade, ou não, do que 

é dito. 

 

 

 

 

A aplicação do termo “principalmente” na apódose de (34), ao contrário do que 

acontece em (11) – a respeito do advérbio “vergonhosamente” –, veio colaborar com 

uma nuance de maior imprevisibilidade do dado novo. O dado novo de (34) seria o fato 

de a escritora produzir – embora pareça algo praticamente desconhecido pela maioria – 

literatura infantil, funcionando, portanto, como elemento de reforço dessa segunda parte 

do par correlativo, portadora da nova informação.  

Isso confere também com o subprincípio da quantidade, o qual já comentamos. 

Sendo uma das manifestações do princípio da iconicidade em sua versão mais branda, 

esse subprincípio salienta o fato de que o tamanho de um enunciado em dado contexto 

estaria relacionado “diretamente à proporção de informação nova ou incomum que ele 

veicula” (CEZÁRIO; FURTADO DA CUNHA, 2013, p. 23). 

Em (35), (36), (37) e (38), observamos bons exemplos para a compreensão dos 

traços semânticos de informação velha e informação nova que se nota na relação 

existente entre a prótase e a apódase. Afirmamos isso porque, ao analisarmos (35), 

podemos observar que, na utilização do par correlato aditivo, objetivando reiterar a ideia 

do modo de trabalho que ocorria no contexto (“trabalhar aos berros”), o enunciador opta 

por repetir o sintagma “aos berros”, o qual consiste em uma informação já de 
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conhecimento de seu interlocutor, visto que apareceu, como mencionado, em outra parte 

do período. 

Em (38), observamos que o padrão construcional “não só... também” imprime, 

no discurso, não apenas a noção de adição, acréscimo de itens ou ideias em uma relação 

binária prótase – apódose. Muito além, as cláusulas ali combinadas pelos correlatores 

estão ligadas semanticamente a todo o período anterior (“O vultuoso investimento 

financeiro...”), como que se quisesse fazer-lhe uma retomada em forma de explicação, 

um alargamento de ideias. Esse alargamento, no discurso, propiciado pelo uso das 

correlatas aditivas fica bastante evidente também nas instanciações (36) e (37), em que 

as informações são apresentadas em uma espécie de crescendum informacional ([36] 

“dava não somente PRESTÍGIO, senão que ESTABILIDADE, SEGURANÇA”; [37] 

“não somente AO ESTATUTO DE INSTITUIÇÃO, mas também A TODA A 

PRÁTICA CULTURAL SUBJACENTE”). 

Curiosamente, notamos também que, em (38), a construção correlativa aditiva é 

antecedida, em termos sintáticos, pela forma verbal “é” + conjunção integrante “que”, 

considerado por diversos gramáticos como subordinador por excelência. Vale 

mencionar que a construção “É que” introduz uma estrutura clivada25, o que reforça 

ainda mais a ideia de ênfase veiculada pelas construções correlatas. 

Cogitamos, ainda, que pares não normatizados emergiram no esquema da 

correlação aditiva prototípica “não só... mas também” provavelmente devido ao 

reconhecimento do falante de que, na língua, nada é fixo e imutável. Isso pode ser 

constatado no exemplo (38), visto que nele o autor do texto encontrou no sistema da 

língua uma possibilidade de elipse do primeiro termo “mas/ como” da segunda parte do 

par correlativo. 

                   

                                                                               

4.2.2 Português Brasileiro 

 

Passemos agora à análise dos padrões construcionais correlativos aditivos mais 

frequentes no PB do século XX: 

                                                           
25 Segundo Perini (2007, p. 215), a relação formal existente no processo de clivagem é relativamente 

complexa, pois “envolve o transporte do elemento clivado, o acréscimo do verbo ser no mesmo tempo do 

verbo original e o acréscimo de que ou quem”. 
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 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas também” (7 tokens – 

4,48%): 

 

(39) As razões prendem-se não só com a concorrência dos 

países de Leste e do Sudoeste asiático, mas também com a 

valorização do escudo, que torna menos competitivos os têxteis 

portugueses, e a indaptação tecnológica (...) (PB, XX, CP). 

 

 

(40) Nesse modelo, está sintetizada toda a debilidade do 

capitalismo. Não só os EUA foram atingidos com a quebra de 

sua Bolsa, mas também a Europa (que viu os créditos 

estrangeiros chegarem ao fim) e a América Latina (cujos países 

não tinham mais (...) (PB, XX, CP). 

 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... mas” (7 tokens – 4,48%): 

 

(41) Não há estrangeiro que não tenha tido comigo um ajuste. 

Eu vendo, eu troco, tudo debaixo do bom desejo de 

fazer não só fregueses, mas amigos (PB, XX, CP). 

 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não apenas... mas também” (7 tokens – 

4,48%): 

 

(42) O comportamento moral da mulher é variável considerada 

no julgamento do caráter feminino. Porque o comportamento 

moral da mulher constrói não apenas a imagem feminina, mas 

também a do seu parceiro, a identidade de homem dentro do 

grupo social (PB, XX, VP).  

 

 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não apenas... mas” (7 tokens – 4,48%): 

 

 

(43) (...) Uma doutrina largamente difundida em nosso país 

durante todo o século XIX, permanecendo atuante até as 

primeiras décadas deste século, é o positivismo. Seus adeptos 

exerceram influência não apenas filosófica, mas igualmente 

política, desempenhando importante papel na proclamação da 

República (...). (PB, XX, CP).  
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 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... mas” (7 tokens – 

4,48%): 

 

 

(44) E, por uma curiosa transposição, ela viu a si própria como 

nunca tinha visto antes. Viu não somente a sua paisagem 

interior, mas as modificações que o tempo havia feito na sua 

fisionomia (PB, XX, CP).  

 

 

 

A força persuasiva expressa pela correlação nos contextos pragmático-

discursivos exemplificados não teria sido a mesma, caso sua coesão, em (39), por 

exemplo, fosse formada pelo conectivo aditivo e, como demonstra a paráfrase (39’) a 

seguir: 

 

(39’) As razões prendem-se com a concorrência dos países do 

Leste e do Sudoeste asiático e com a valorização do escudo, 

que torna menos competitivos os têxteis portugueses, e a 

inadaptação tecnológica (...). 

 

 

Essa constatação endossa a ideia proposta por Hopper e Traugott (2003, p. 126) 

quando afirmam que novas construções gramaticais emergem na língua para darem 

conta de novas necessidades funcionais. 

A observação de (39), com a expressão da adição no contexto por meio do par 

correlativo aditivo “não só... mas também”, e de sua paráfrase (39’), com a expressão da 

adição por meio do coordenador aditivo “e” aponta para algo relevante. Esse fato traz-

nos à memória um possível entendimento da opção do usuário da língua pelo uso do par 

correlato em detrimento do outro elemento se levarmos em conta a caracterização 

pragmática desse último. Em uma análise a respeito do aditivo e, Sweetser (1991, p. 91) 

afirma que: 

 

(...) os fatores que esclarecem as várias interpretações da 

conjunção e são fatores que existem no contexto, independente 

da semântica lexical. Assim, não apenas os pares de cláusulas 

integradas pelo e, mas também cláusulas não-integradas na 

sequência narrativa, são interpretadas como tendo uma ordem 

icônica para a ordem dos eventos. (...) E, então, não é 

semanticamente ambíguo; seu único sentido abstrato será 
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aplicado de maneiras diferentes para a interpretação das 

orações, dependendo do contexto26. 

 

 

Com base na citação, podemos inferir que, devido às suas múltiplas 

possibilidades de interpretação, o falante pode delegar à conjunção e uma 

“desconfiança” no que tange à expressão ideal de seus objetivos discursivos. Desse 

modo, aventamos a hipótese de que o falante, em (39), optou por formar sua construção 

dessa forma e não da forma como expressamos na paráfrase (39’) tendo como premissa 

a ideia de que, ao usar o par correlato na expressão da ideia de adição, seus intentos 

discursivos seriam, sem dúvida, contextualmente, alcançados da forma esperada.  

Razão disso pode residir no reconhecimento por parte do locutor de que o 

coordenador e tem adquirido valor polissêmico ao longo de sua trajetória na língua. 

Outra possibilidade é que o locutor admite – mesmo que de modo intuitivo – que o uso 

do par correlato requer do interlocutor maior esforço cognitivo para a depreensão dos 

sentidos transpostos pelos enunciados. 

Também os exemplos ilustrados em (40), (41) e (42) nos remetem a um asserção 

presente na obra estrangeira A University Grammar of English, de Quirk e Greenbaum 

(1980, p. 261). Ao tratar do uso do par correlativo aditivo not only (não só)... but also 

(mas também), os autores afirmam que seu emprego gera um efeito mais dramático na 

interação – algo já explicitado no capítulo de revisão da literatura –, sobretudo nos 

exemplos em que not only (não só/ não apenas/ não somente) se mostra numa posição 

inicial, “com consequente inversão sujeito-operador”27. 

De modo semelhante ao que ocorre no exemplo (11), datado do século XIX do 

português europeu, notamos, no entorno discursivo da construção correlata aditiva 

apresentada em (43), a presença de um advérbio modalizador (“igualmente”). Para 

Lenker (op. cit., p. 129), ao confrontarem com o uso de advérbios do tipo 

modalizadores, tal como o “igualmente” em (43), “tomando por base a Máxima da 

                                                           
26 “(...) the factors which account for the multiple interpretations of and-conjunction are factors which 

exist in the context, independent of lexical semantics. Thus, not only the pairs of clauses conjoined with 

and, but also unconjoined clauses in narrative sequence, are interpreted as having an order iconic for the 

order of events. (…) And, then, is not semantically ambiguous; its single abstract sense will apply in 

different ways to the interpretation of the conjuncts, depending on the context”. 
27 “A more dramatic effect is achieved by positioning not only initially, with consequent subject-operator 

inversion”. 
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Qualidade, ouvintes/ leitores vão principalmente supor que os falantes estão contando a 

verdade.28”  

Segundo Wilson (2008, p. 92), essa máxima de Grice atua muito bem nos atos 

de fala declarativos – o que corrobora para a nossa hipótese de que os pares correlativos 

aditivos tendem a aparecer com mais frequência em porções textuais argumentativas. 

Segundo a autora, a Máxima da Qualidade supõe, ainda, que o falante deve falar apenas 

o que considera verdadeiro ou que possa ser evidenciado.  

Por fim, vejamos os últimos padrões construcionais correlativos aditivos 

referentes ao Português do Brasil do século XX: 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não só... também” (4 tokens – 2,56%) 

 

 

(45) Entretanto não só as classes trabalhadoras por mais 

modestas da sociedade têm aproveitado da vantagem da 

colligação de esforços para a mesma causa. Outras classes, 

tambem atê mesmo aquellas que representam o capital, nem 

alcançando o maior proveito com os movimentos 

aggremiadores (PB, XX, VP). 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não somente... como também” (4 

tokens – 2,56%): 

 

(46) Qualquer notícia a ser divulgada pelos veículos de 

comunicação são investigadas, condensadas, redigidas e 

editadas pelos jornalistas, que podem produzir 

textos não somente informativos e formais, como também 

comentários e crônicas (PB, XX, CP). 

 

 

 Padrão construcional correlativo aditivo “não [V] somente... como também” (1 

token – 0,65%): 

 

 

(47) Isso deve-se ao fato de que as características intrínsecas 

que regem as condições de produção do mercado agrícola 

não proporcionam somente elevado grau de instabilidade, 

como também grande amplitude de variação dos preços de 

seus produtos (PB, XX, CP). 

                                                           
28 “Relying on the Maxim of Quality, listeners/readers will principally assume that speakers are telling the 

truth.” 
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De modo semelhante ao que ocorre em outros tokens já analisados em que a 

segunda parte do correlator não apresenta o item “também” como parte constituinte, a 

compreensão da construção em (45) é completamente compreensível. Portanto, a não 

codificação de também não interfere nem na coesão, nem na coerência. Isso também se 

dá pelo fato de que, embora o elemento “também” não figure na apódose de (45), tal 

como figura nas apódoses de (46) e (47), possivelmente, por meio de sua experiência de 

mundo e, acima de tudo, linguística, o interlocutor faz uma analogia a um type mais 

esquemático da construção, o qual é de seu conhecimento. Vale mencionarmos, ainda, 

que (47) constitui a única instanciação encontrada em nossa pesquisa, dentre as duas 

variedades da língua portuguesa e dentre os dois séculos, em que há a presença de um 

verbo (forma verbal – “proporcionam”) no slot da construção. 

Bybee (apud TRAUGOTT; TROUDALE, 2013, p. 47), a respeito do fator 

empírico, diz que “central para a posição baseada no uso é a hipótese de que instâncias 

de uso impactam a representação cognitiva da língua”29, isto é, para a estudiosa, o uso 

atrelado ao conhecimento favorece a compreensão que se tem da língua, seja no âmbito 

do estudo sincrônico, seja no âmbito do estudo diacrônico. 

Em linhas gerais, observamos, por meio dos tokens datados do século XX, que, 

tanto no PE quanto no PB, houve um aumento do número de padrões dos pares 

correlatos para expressão de adição se comparado aos padrões elencados como 

pertencentes ao século XIX. Essa ampliação denota, na realidade, que, com o passar do 

tempo, provavelmente ocorreu uma ampliação notória na rede de padrões construcionais 

disponíveis. Essa ampliação permite que o usuário da língua organize contextualmente e 

dos mais variados modos o seu discurso durante a interação, a fim de que seus intentos 

discursivos sejam alcançados. Outras observações baseadas na comparação dos dados 

serão feitas no capítulo seguinte, que encerra esta pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           
29 “Central to the usage-based position is the hypothesis that instances of use impact the cognitive 

representation of language.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Como pudemos contemplar por meio de nossa pesquisa em compêndios de 

gramática tradicional, há muitas disparidades entre os estudiosos no que tange aos 

critérios utilizados pelos gramáticos para a diferenciação entre cláusulas coordenadas ou 

subordinadas. Sabemos, contudo, que muitas vezes, as noções de parataxe ou de 

hipotaxe transbordam os limites da forma e estão apoiadas muito mais em questões 

semântico-pragmáticas em que se deve levar em conta o contexto de uso formado por 

interactantes, contexto esse que, comumente, não é trazido à baila em análises de caráter 

estrutural.  

 Observamos que as construções correlativas aditivas configuram-se como a 

forma marcada em relação à construção coordenada aditiva, ou seja, são menos 

recorrentes na língua em uso do que as coordenadas. Esse fato pode ser explicado 

devido ao maior grau de complexidade sintática apresentado pelas construções 

correlativas. 

Notamos, também, que as porções textuais em que figuram as construções 

correlativas aditivas traduzem maior complexidade cognitiva e, por consequência, 

ocasionam maior esforço cognitivo por parte do interlocutor para adesão desses 

enunciados. Clark e Clark (apud CEZÁRIO; FURTADO DA CUNHA, 2013, p. 23) 

assumem que “a complexidade de pensamento tende a refletir-se na complexidade da 

expressão.”  

Isso está intimamente associado ao caráter icônico da construção no que tange 

ao subprincípio da quantidade, isto é, quanto maior a quantidade de informação contida 

em um enunciado, maior será a quantidade da forma de tal construção em dado 

contexto. (cf. MARTELOTTA, p. 2008). Logo, os pares correlativos aditivos são bem 

mais icônicos que o conectivo aditivo e.  

Observamos, também, durante a análise do nosso fenômeno que, na correlação 

aditiva não só... mas também, a título de exemplificação, é possível postular a existência 

de uma moldura construcional praticamente genérica ou, em termos construcionais, 

parece haver uma “macroconstrução” ou “esquema”, conforme proposto por Rosário 

(2012). Isso também se aplica às demais instanciações como não apenas/ somente... 
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como/ senão também – que apresentam a possibilidade de ter seus slots seja da prótase, 

seja da apódose preenchidos não só por itens lexicais, como também gramaticais.  

Assim, firmados em Croft (2001), intentamos, com nossa investigação, elucidar 

a relação simbólica entre forma e significado.  Tomando por base as instanciações 

apresentadas ao longo de nosso trabalho, propomos, em uma adaptação, o esquema 1 – 

proposto por Croft (2001) – com as propriedades das construções correlativas aditivas 

com base na pesquisa que desenvolvemos, o que reforça e abona os estudos feitos por 

Rosário (2012). Observemos o quadro 1: 

 

 

Quadro 1 – Propriedades das construções correlativas aditivas a partir do esquema de estrutura 

simbólica de uma construção 

 

 

 

 

POLO PROPRIEDADES TRAÇOS 

  

Sintática 

Pode atuar tanto no nível oracional como 

suboracional. A prótase anuncia a apódose. 

 

 

FORMA 

 

 

Morfológica 

Recrutamento de partículas diversas para 

formação do par correlativo (partículas 

provenientes de outras categorias). 

Interdependência e não contiguidade. Formas 

em competição. 

 

  

Fonológica 

 

 

Grande quantidade de massa fônica. 

 

 

 

 

 

  

 

Semântica 

 

O sentido primário dos itens que compõem os 

correlatores é metaforizado. Manutenção da 

ideia de adição. 

 

CONTEÚDO 

 

Pragmática 

Valor de destaque ou proeminência. Imprime 

maior teor de formalidade. Costuma 

apresentar elementos já conhecidos na 

prótase. 

 

  

 

Discursivo-funcional 

Ocorre mais comumente em contextos de 

caráter argumentativos e expositivos. Possui 

menor frequência de uso. Tem a capacidade 

de promover a gradação das informações. 

Informações apresentadas de forma não 

linear. 
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Como vimos expondo, na correlação aditiva, um dos elementos correlacionados 

sempre recebe relevo ao ser apresentado na apódase. Algo a ser observado é que, dos 

dados analisados, nenhum deles apresenta “incompletude” na prótase, o que pode 

ocorrer na apódase, como visto em alguns dos casos. 

A esse respeito, defendemos que os termos presentes na prótase apresentam um 

maior grau de cristalização do que os presentes na apódase. É como se o restritor (só/ 

somente/ apenas) “atraísse” a negação de modo que, se não o fizesse, tornaria a 

correlação inconcebível e agramatical. Também o “não”, referido por Uppendahl (1979, 

p. 62) como “operador de negação” torna a semântica de restrição concebida pelos 

restritores “parcialmente” nula. Isso ocorre no sentido de que o “não” suaviza a carga 

semântica carreada pelo outro advérbio componente da prótase.  

Logo, podemos depreender que a junção do operador de negação com o restritor 

sugere o que está por vir, futuramente, no plano discursivo, um novo elemento a ser 

incluso, como ocorre na apódase. A aplicação do “não” revela, ainda, uma estratégia 

persuasiva que recai sobre o plano argumentativo. Isso ocorre porque, ao não anular 

holisticamente a restrição que incide sobre o tema relatado, o locutor conduz 

automaticamente o seu interlocutor a uma nova possibilidade de tema. 

Observamos, como já citamos na análise de dados, que as construções 

correlativas aditivas apareceram com maior frequência no século XIX em relação aos 

textos do século XX. Pautados em Rosário (2012) que afirmou que a correlação aditiva 

está a serviço da argumentação, acreditamos que essa distinção se estabeleça, 

provavelmente, devido a maiores exigências formais para a elaboração de textos escritos 

no período em questão se comparado ao modo de escrita do século XX.  

Em contrapartida, percebemos, também, que, entre os séculos XIX e XX, 

ocorreu o surgimento, possivelmente por analogização, de novos padrões correlativos 

para a expressão da adição, o que sugere uma ampliação da rede dos padrões aditivos, 

dado o crescimento no número de types. Assim, se tomarmos apenas os types da 

variedade brasileira do português dos dois séculos por nós pesquisados e 

acrescentarmos os pertencentes ao século XXI, já elencados por Rosário (2012), por 

exemplo, essa constatação torna-se ainda mais evidente. Para melhor entendimento, 

vejamos a figura abaixo: 
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Figura 4 – Representação piramidal de ampliação da rede de padrões correlatos aditivos 

entre os séculos XIX, XX e XXI por PB 

 

 

Fundamentados, como já mencionado, na Linguística Funcional Centrada no 

Uso, intentamos, em suma, com nosso estudo, integrar sintaxe, semântica e pragmática. 

Justamente, com base nos pilares esboçados por essa teoria, bem como através dos 

dados levantados, constatamos, por fim, que, embora reconheçamos haver ainda muito a 

ser feito no estudo das construções correlatas, já podemos afirmar que a compreensão 

semântico-pragmática expressa na relação entre interactantes, tanto do século XIX 

quanto do século XX, no uso do par correlativo aditivo, só se torna possível pelo fato de 

tal construção ser interdependente e indissociável.  
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