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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo funcional da construção aliás, com foco 

em seus aspectos semântico-pragmáticos. Para tanto, utilizamos o aporte teórico da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), da Linguística Textual (LT) e da 

Argumentação. Grande parte das obras de caráter normativo classifica o aliás como palavra 

denotadora de retificação ou, ainda, como advérbio. Nossa hipótese central é que esse 

elemento gramatical é marcado por expressiva multifuncionalidade, tanto em termos 

sintáticos como semântico-pragmáticos, indo muito além da visão tradicional. Levando em 

conta a natureza fortemente argumentativa de aliás, o corpus escolhido para este estudo é 

constituído por um conjunto de teses de doutoramento e dissertações de mestrado, em Letras 

Vernáculas, defendidas na UFRJ, nos anos de 2014, 2015 e 2016, disponíveis em 

http://www.posvernaculas.letras.ufrj.br. Analisamos um total de 60 trabalhos, a partir dos 

quais levantamos 226 usos de aliás. Os resultados apontaram que aliás desempenha o papel 

de operador argumentativo em 100% das ocorrências, articulando sintagmas, orações, 

períodos e parágrafos. Além disso, a construção aliás é utilizada em língua portuguesa padrão 

em sete diferentes posições: inicial absoluta entre períodos, inicial absoluta entre parágrafos, 

inicial não absoluta, intermediária intraclausal, intermediária interclausal, parentética e, por 

fim, em posição final. Com relação aos valores semântico-pragmáticos de aliás, atestamos os 

seguintes: Inclusão de argumentos; Inclusão e Propulsão; Inclusão e Realce; Realce e 

Propulsão; Realce; Retificação Absoluta; Retificação Parcial. 

 

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso, multifuncionalidade, aliás. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to carry out a functional study of the construction aliás, focusing on its 

semantic-pragmatic aspects. For that, we use the theoretical contribution from Usage-Based 

Functional Linguistics (LFCU), Textual Linguistics (LT) and Argumentation. Most of the 

works of normative character classify the aliás as a word denoting rectification or, also, as an 

adverb. Our central hypothesis is that this grammatical element is marked by expressive 

multifunctionality, both in syntactic and semantic-pragmatic aspects, beyond the traditional 

view. Taking into account the strongly argumentative aspect of aliás, the corpus chosen for 

this study is constituted by a set of Doctoral and Master thesis, in Vernacular Languages, 

defended at UFRJ, in the years 2014, 2015 and 2016, available in 

http://www.posvernaculas.letras.ufrj.br. The results pointed out that aliás plays the role of 

argumentative operator in 100% of occurrences, articulating phrases, sentences, periods and 

paragraphs. In addition, the construction aliás is used in Portuguese language standard in 

seven different positions: absolute initial between periods, absolute initial between 

paragraphs, initial not absolute, intraclausal intermediate, interclausal intermediate, 

parenthetic and, finally, final position. Regarding the semantic-pragmatic values of aliás, we 

attest the following: Inclusion of arguments; Inclusion and Propulsion; Inclusion and 

Emphasis; Emphasis and Propulsion; Emphasis; Absolute Rectification; Partial Rectification. 

 

Keywords: Usage-Based Functional Linguistics, multifunctionality, aliás.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo a visão teórica adotada nesta pesquisa, a força do discurso, nas diversas 

situações interacionais, molda as estruturas linguísticas, por meio de novas construções, novos 

significados. Em muitos casos, retomam-se velhos usos, adaptando a língua às necessidades 

comunicativas em níveis sintáticos, semânticos e discursivo-pragmáticos.  

Segundo Furtado da Cunha (2013, p. 174), “se a função mais importante da língua é 

a contínua interação entre as pessoas, que se alternam como falantes e ouvintes, essa função 

deve, de algum modo, condicionar a forma do código linguístico”, visando ao sucesso dessa 

interação. Nessa perspectiva, os estudiosos funcionalistas enfatizam a importância do uso de 

dados reais, visando a análises linguísticas mais completas e coerentes. 

Nessa perspectiva, o estudo empreendido acerca de aliás segue, precipuamente, os 

moldes do Funcionalismo Linguístico, mais precisamente os pressupostos da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (doravante LFCU). Desde já, consideramos que aliás é uma 

construção, ou seja, um pareamento de forma e significado, como ficará mais explicitado no 

Capítulo 3, destinado à Fundamentação Teórica. 

Sob o viés da LFCU, esta pesquisa leva em conta o uso de aliás em dados extraídos 

de um conjunto de teses de doutoramento e de dissertações de mestrado, em Letras 

Vernáculas, defendidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (doravante UFRJ). Com 

isso, objetivamos levantar os valores semântico-pragmáticos associados a aliás, quando usado 

no domínio acadêmico, em sequências argumentativas. Desde a introdução (e ao longo de 

toda esta pesquisa), esses dados reais, coletados no corpus, serão utilizados para ilustrar as 

reflexões apresentadas neste trabalho. 

A gramática tradicional dá um enfoque compartimentalizado e, portanto, limitado, 

aos conceitos e classificações dos itens gramaticais. Em uma visão funcionalista, não há de se 

contemplar tal ideia, tendo em vista a multifuncionalidade que pode ser observada nos 

elementos linguísticos, identificada nas situações reais de interação, quer na escrita quer na 

fala. Dessa forma, acreditamos que esta pesquisa colabora com estudos empreendidos sobre 

os elementos linguísticos, mais precisamente os itens gramaticais, ancorados em dados reais 

de uso da língua.  

Nossa hipótese condutora é que aliás é marcado por alta multifuncionalidade, a partir 

de contextos de uso em que é recrutado. Grande parte das obras de caráter normativo 

classifica essa construção como palavra denotadora de retificação, enquadrando-a no rol das 
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palavras que, a rigor, não estão incluídas entre os advérbios. Contudo, no dado (1), a seguir, 

podemos observar o equívoco a respeito dessa limitação categórica: 

 

 
(1) 
Catalisando lirismo e imaginação, de forma sucinta, citamos a décima 

estância e a final de “Sumário lírico”, presentes em Cenas vivas, avivando 

essa memória imaginativa, que evoca, de modo oblíquo, aqueles poetas 
acima citados, pelas imagens tão singulares do poema; eles, nos albores da 

poesia moderna, retornam liricamente, outra vez, ao coração, através do 

poema de Fiama, guiados pelos golfinhos, que emanam um lirismo 

marinado, temperado como o sangue romântico, sem a doçura do cânone 
sentimental, com a luz da razão dos novos tempos, aliás. (SARAIVA, 

Tese/UFRJ, 2015, p. 108) 

 

 

No dado (1), observamos que o aliás não retifica o discurso ou parte dele. Nesse 

caso, sua classificação como operador argumentativo é mais assertiva, se admitirmos que, 

nessa instância de uso, o aliás realça um argumento que ratifica os argumentos anteriores, 

reforçando, inclusive, o argumento de contraexpectativa (“sem a doçura do cânone 

sentimental”). Logo, esse uso de aliás não retifica, mas ratifica informações já dadas. Em 

outras palavras, aliás cumpre um papel diametralmente oposto ao que é normalmente 

preconizado pelas gramáticas tradicionais. Essa constatação, deve-se frisar, é uma das 

motivações para este trabalho. 

Durante as análises do corpus, procuraremos evidenciar quais são os usos semântico-

pragmáticos desempenhados por essa construção, afinal, nossa hipótese é de que a 

multifuncionalidade desse elemento gramatical é real e efetiva. De fato, no âmbito da 

semântica e da sintaxe, é necessário ir além dos limites oracionais e dos próprios itens, 

considerando-se os componentes discursivo-pragmáticos: a língua em seu uso efetivo, entre 

sujeitos interagentes, desempenhando seu papel comunicativo, contextualizada no momento 

da produção. 

Esta dissertação compõe-se de seis capítulos. Após essas considerações iniciais, os 

demais capítulos estão organizados da seguinte forma: 

No Capítulo 2, abordamos alguns conceitos que consideramos importantes para a 

execução deste trabalho. Buscamos as definições de aliás, sua correspondência com os 

operadores argumentativos, com os advérbios e as conjunções, além da investigação sobre sua 

etimologia, seus significados e seus sinônimos. 
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No Capítulo 3, abordamos os Pressupostos Teóricos que sustentam o estudo da 

multifuncionalidade de aliás, desenvolvido a partir de seus usos semântico-pragmáticos. Para 

isso, abordamos os pressupostos teóricos da LFCU e da Linguística Textual (doravante LT). 

Além disso, abordamos alguns estudos sobre a Semântica Argumentativa, na ótica de Oswald 

Ducrot, considerando a sua fase mais atual, a Teoria dos Blocos Semânticos. 

No Capítulo 4, apresentamos os Procedimentos Metodológicos aplicados a esta 

pesquisa, quanto à constituição do corpus utilizado e à delimitação das posições em que essa 

construção ocorre, além de suas respectivas frequências, para fins de análises dos valores 

semântico-pragmáticos em contextos de cunho argumentativo. 

No Capítulo 5, pautados nos aportes teóricos utilizados nesta pesquisa, expomos a 

Análise de Dados, organizada conforme as posições em que aliás é recrutado no corpus. 

Objetivamos demonstrar a multifuncionalidade dessa construção, que não se limita ao que é 

postulado pelas gramáticas tradicionais. 

Finalmente, no Capítulo 6, apresentamos as Considerações Finais sobre o objeto 

proposto para investigação (a construção aliás). Ademais, apresentamos uma síntese acerca 

dos resultados que obtivemos durante a realização deste trabalho. 

Buscamos, dessa forma, contribuir para análises mais apuradas e consistentes, dentro 

da perspectiva teórica da LFCU, de que a língua deve ser analisada e descrita por meio da 

observação de seu uso efetivo, sob o prisma de uma visão holística, que contemple, além de 

contextos linguísticos, os extralinguísticos.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, abordamos algumas informações sobre a construção aliás, segundo 

autores pesquisados, e a sua correspondência com outras categorias gramaticais. Em 2.1, 

buscamos a etimologia de aliás, os seus significados e os seus sinônimos, a fim de descobrir 

os sentidos e as funções que lhe são atribuídos. Na sequência, em 2.2, elencamos algumas 

definições associadas a essa construção, segundo algumas obras pesquisadas. Além disso, 

tratamos da relação entre o aliás e os operadores  argumentativos (2.3), os advérbios (2.4) e as 

conjunções (2.5). Com isso, buscamos atestar a nossa hipótese central de que aliás é uma 

construção multifuncional. 

 

 

2.1. Aliás: etimologia e sentidos 

 

Nesta seção, apresentamos a pesquisa sobre a etimologia e os significados/sinônimos 

de aliás, nos Quadros 1 e 2, respectivamente. Ressaltamos a importância dessas informações 

para a investigação dos sentidos veiculados por essa construção, para que, ao final deste 

trabalho, possamos confirmar a hipótese de sua multifuncionalidade. Vejamos o Quadro 1 

abaixo: 

 

Quadro 1 – Etimologia do aliás 

 

Obra Etimologia 

Bueno (1963) 

 

Aliás – adv. de m. De outra maneira, de outro modo, isto é, etc. Lat. alias. Costumava-se 

acentuar aliás para diferenciar o advérbio do adjetivo alias, no acusativo plural, (alius, 

alia, aliud) sem que na pronúncia houvesse distinção de acentuação. Era apenas um 

recurso gráfico, mas depois a grafia influiu na prosódia e a palavra passou à oxítona. 

(BUENO, 1963, p. 170, grifos nosso) 

 

Machado (1977) 

 

Aliás, adv. e s. Do lat. Alias, cujo sentido clássico era: <<outra vez, outras vezes, noutro 
momento, noutra época>>; em sentido local não clássico: <<noutro sítio, noutro local>>; 

a partir de Plínio, o Antigo: <<de outro modo; por outro lado, sob outro ponto de vista; 

de outra maneira>> (Gaffiot, s. v.) por via erudita. Séc. XVI: <<Tomemos por valedores 

a Senhora e a Igreja, por cuja contemplação nos conceda o Senhor o que alias nos poderá 

negar>>, Arrais, I, 12. (MACHADO, 1977, p. 199, grifos nossos) 

 

 

 

Em Bueno (1963), a literatura pesquisada aponta para a restrita classificação do aliás 

como advérbio de modo. Já em Machado (1977), o aliás é classificado como advérbio de 
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tempo (no sentido clássico), advérbio de lugar (no sentido não clássico),  advérbio de modo (a 

partir de Plínio, o Antigo). Assim, a partir da etimologia de aliás, apresentada pelos autores 

acima citados, podemos flagrar as várias classificações atribuídas pelos estudiosos a esse 

elemento da língua. 

Com base em Torrinha (1939) e Costa (1967), no Quadro 2, a seguir, elencamos a 

pesquisa realizada sobre os significados de aliás (no latim e no português), e sobre os seus 

sinônimos, a fim de aprofundarmos a investigação acerca de seus variados sentidos: 

 

Quadro 2 – Significados e sinônimos de aliás 

 

Autor Significados 

Torrinha (1939) 

 

(alius), adv. Por outro lado. (alius), adv. 1.Em outra ocasião; em outras 

ocasiões; já. 2.Em outro lugar; em outras circunstâncias. 3. De outro modo; por outra 

razão; aliás; além disso. 4.Loc.: alias saepe, já muitas vezes, muitas vezes antes; alias 

antea, até então; raro alias, raras vezes; non alias, nunca; semper alias, sempre. 

(TORRINHA, 1939, p. 42) 

 

 

aliás, adv. 1. De outro modo: aliter, secus, alio modo, Cic. 2.Fora disso: alias, Ulp. 3. 

Sem o que, quando não: sinaliter, sinminus, sin, Cic.; aut, Ov. (TORRINHA, 1939, p. 65) 
  

Autor Sinônimos 

Costa (1967) 

 

ALIÁS, alás; além disso; a outros respeitos; de outro modo; de outra sorte; ao contrário; de 

mais a mais; de outra maneira; do contrário; em outras circunstâncias; em outro lugar; no 

caso contrário; em outros casos; em outras condições; outra parte; outro lugar; pelo 

contrário; por outra forma; ou por outra; senão, também. Quando - : onde. (COSTA, 1967, 

p. 143) 

 

 

 

Torrinha (1939) relaciona ao aliás o valor de conector aditivo na forma “além disso”. 

Costa (1967) relaciona o mesmo valor, utilizando as formas “além disso”; “senão, também”, 

ratificando o sentido de inclusão/adição de aliás na lista de sinônimos apresentada em sua 

obra. Ele também menciona seus demais valores adverbiais, tais como modo (“de outra 

sorte”), contraste (“ao contrário”), tempo (“em outras circunstâncias”), lugar (“outro lugar”), 

o que reitera a multifuncionalidade do aliás, algo já atestado em obras clássicas.  

Dessa forma, podemos verificar que há uma considerável variedade de possibilidades 

de classificações sintático-semânticas de aliás, como advérbio e conector, com seus sentidos 

permeando diversos valores. Na próxima seção, comentamos as definições de aliás, segundo 

alguns autores, na busca dos possíveis sentidos atribuídos a essa construção em seus 

recrutamentos. 
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2.2. Aliás e definições 

 

O aliás apresenta variadas nuances e definições. Aurélio (2007) e Houaiss (2015) o 

classificam como advérbio, nos verbetes apresentados a seguir: 

 

 
“a.li.ás adv. 1. De outra maneira; do contrário; 2. Além disso; além do mais; 

3. Diga-se de passagem; 4. Ou por outra; ou seja”. (AURÉLIO, 2007, p. 110) 
 

“a.li.ás adv. 1 de outro modo <estuda muito, a. tiraria notas ruins se não 

estudasse>2 além disso <a. não era a primeira vez que faltava>3 isto é; ou 

seja <estamos em agosto, a. julho>”. (HOUAISS, 2015, p. 42) 

 

 

Segundo Aurélio (2007), aliás é um advérbio, cujas acepções de modo, de inclusão e, 

até mesmo, de especificação/explicação – como no caso de “ou por outra” e “ou seja” - estão 

presentes. Houaiss (2015) apresenta a mesma categorização para aliás, definindo-o também 

como advérbio, e endossa a visão de Aurélio (2007) ao admitir as acepções de modo, de 

inclusão, de especificação/explicação, observadas nos exemplos citados pelo próprio autor. 

Bechara (2009, p. 291) classifica aliás como advérbio, admitindo, contudo, que, 

“como bem diz Mattoso Câmara, perturba a descrição e a demarcação classificatória „a 

extrema mobilidade semântica e funcional que caracteriza os advérbios‟”. Ou seja, para 

Bechara (2009), a classe dos advérbios apresenta matizes semânticos e funcionais especiais 

que não se combinam perfeitamente com aliás, o que vai ao encontro da nossa hipótese de 

que se trata de uma construção multifuncional. O mesmo autor também observa que: 

 

 
A Nomenclatura Gramatical Brasileira põe os denotadores de inclusão, 

exclusão, situação, retificação, designação, realce, etc. à parte, sem a rigor 

incluí-los entre os advérbios, mas constituindo uma classe ou grupo 
heterogêneo chamado denotadores, [...] muitas das quais têm papel 

transfrástico e melhor atendem a fatores de função textual estranhos às 

relações semântico-sintáticas inerentes às orações em que se acham 
inseridas: [...] 4 – retificação: aliás, melhor, isto é, ou antes, etc. 

(BECHARA, 2009, p. 291, grifos nossos)  

 

 

Algumas expressões, dentre elas aliás, são consideradas pelas gramáticas tradicionais 

conforme a função textual que assumem. Não estabelecem, exatamente, uma função sintática 

e/ou semântica entre as orações em que se inserem, mas uma função discursiva, que orienta o 
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discurso argumentativamente. Daí a dificuldade de caracterizar taxonomicamente o elemento 

de nossa investigação. 

Em outras palavras, esses itens linguísticos denotam valores, como os listados na 

citação anterior (inclusão, exclusão, situação, retificação, designação, realce, dentre outros), 

de modo a orientar o discurso, articulando suas partes. Essa peculiaridade é observada em 

aliás, no dado (2) a seguir. Contudo, note-se que o valor assumido por essa construção não se 

limita ao de retificação, como preceituado por Bechara (2009): 

 

 
(2)  

Outro que impressionava pelas descrições muito específicas e convincentes 
destas criaturas era Plínio, o velho, romano dos últimos anos do Império. 

Para maior espanto, sua obra, datada de 77 d.C., serviu de base para um sem 

número de reedições ao longo dos séculos, até um pouco antes das luzes 
racionalistas europeias do setecentos. Plínio não só descrevia os estranhos 

traços antropomórficos das criaturas, mas delas ainda comentava de seus 

costumes e localização exata no mapa, informando os nomes de países 
exóticos e de todo desconhecidos, como Abarimon, Nasamons e Bonisteros, 

que aliás dava nome a um rio da região. (ATHAYDE, Dissertação/UFRJ, 

2015, p. 83) 

 

 

Ao lado do pronome relativo “que”, aliás introduz um argumento no âmbito de uma 

oração relativa apositiva, que explica o termo anterior “Bonisteros”, país que, segundo o 

autor, também era o nome de um rio, na referida região. Essa estratégia é utilizada a fim de 

orientar o discurso para a conclusão de que a tese, no início do parágrafo, sobre as 

impressionantes descrições (“muito específicas e convincentes”) de Plínio, o velho, é 

verdadeira, pela riqueza de detalhes que compunham a sua obra. 

Portanto, nessa instanciação, aliás apresenta uma função discursivo-argumentativa, 

cuja finalidade é explicar um termo inserido na porção de texto anterior, dando sequência ao 

discurso, orientando-o. O argumento introduzido por essa construção retoma o termo 

“Bonisteros”, da oração anterior, estabelecendo uma “relação retórica de 

explicitação/explicação”, entre as partes do enunciado, nos termos de Decat (2010, p. 169).  

Dado o exposto, defendemos que a classificação categórica de aliás como advérbio 

e/ou como palavra denotadora de retificação mostra-se equivocada, tendo em vista sua 

complexidade taxonômica. Cunha e Cintra (1985, p. 540-541, grifos nossos) salientam que: 
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certas palavras, por vezes enquadradas impropriamente entre os advérbios, 

passam a ter, com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, classificação à 

parte, mas sem nome especial. São palavras que denotam, por exemplo: [...] 
e) RETIFICAÇÃO: aliás, ou antes, isto é, ou melhor, etc. 

 

 

Assim, conforme as obras inspiradas na NGB, aliás restringe-se a uma palavra 

denotadora de retificação. Segundo Houaiss (2011, p. 821), a retificação consiste no “ato, 

processo ou efeito de retificar(-se), de tornar(-se) reto, exato; correção”. Isto é, para as 

gramáticas tradicionais, aliás é um elemento que introduz correção ou ajuste sobre algo 

mencionado anteriormente.  

Isso, de per si, desconsidera as facetas dessa construção a propósito dos contextos em 

que se instancia, como constatado anteriormente no dado (2), em que aliás não denota o valor 

de retificação, e sim retoma uma porção anterior do texto, orientando o discurso, em prol de 

uma determinada conclusão. 

Ou seja, as obras tradicionais categorizam o aliás como advérbio e/ou palavra 

denotadora de retificação, sem considerar os variados contextos que viabilizam outros usos 

semântico-pragmáticos na língua portuguesa. Dessa forma, destacamos a inadequada 

delimitação classificatória imposta pelas gramáticas tradicionais a essa construção, que 

demanda mais estudos. 

Vejamos, na seção seguinte, a relação entre a construção que estamos analisando e os 

operadores argumentativos, tendo em vista que o aliás, para além da categorização 

tradicional, articula partes do texto e introduz argumentos, de modo a orientar o discurso. Isso 

pode ser comprovado por meio do dado (3) a seguir: 

 

 

(3)  
O eixo horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical (texto-contexto) 

coincidem para desvelar um fato maior: a palavra (o texto) é um cruzamento 

de palavras (de textos) em que se lê pelo menos uma outra palavra (texto). 

Em Bakhtin, aliás, esses dois eixos, que ele chama respectivamente diálogo 
e ambivalência, não são claramente distinguidos. Mas essa falta de rigor é 

antes uma descoberta que Bakhtin é o primeiro a introduzir na teoria 

literária: todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é 
absorção e transformação de um outro texto. (ACCAMPORA, 

Dissertação/UFRJ, 2016, p. 38) 
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Nesse dado, aliás retoma o período anterior, que contém a tese “O eixo horizontal 

(sujeito-destinatário) e o eixo vertical (texto-contexto) coincidem para desvelar um fato 

maior”. Note-se que o argumento introduzido por aliás, ao citar uma autoridade no assunto, 

não se encerra no período em que essa construção se instancia. Ao contrário, constrói-se, no 

período posterior, em uma sequência de argumentos que ratificam a tese inicialmente 

proposta. 

Assim, consideramos oportuno correlacionar o aliás e os operadores argumentativos, 

considerados neste trabalho como expressões linguísticas que, além de relacionarem 

conteúdos de enunciados, introduzem argumentos e evidenciam intenções implícitas e/ou 

explícitas, além de estabelecerem relações pragmáticas, retóricas, ideológicas e discursivo-

argumentativas. Continuamos a discussão desse tópico na seção seguinte. 

 

 

2.3. Aliás e operadores argumentativos 

 

Para Koch (2015a), aliás é um operador argumentativo. Segundo a autora, sobre os 

operadores argumentativos que somam a favor de uma mesma conclusão, e que são 

responsáveis por indicar a gradação de força dos argumentos, 

 

 
existe mais um operador que também introduz um argumento adicional a um 

conjunto de argumentos já enunciados, [...]: ele é apresentado como se fosse 

desnecessário, [...], quando, na verdade, é por meio dele que se introduz um 

argumento decisivo, [...], resumindo ou coroando todos os demais 
argumentos. Trata-se do operador aliás. 

 

f. João é o melhor candidato. Além de ter boa formação em Economia, tem 
experiência no cargo e não se envolve em negociatas. Aliás, é o único 

candidato que tem bons antecedentes. (KOCH, 2015a, p. 34, grifos do autor) 

 

 

Dessa forma, conforme a autora assevera, aliás é um operador argumentativo que, 

além de introduzir argumento que pode resumir, sumarizar argumentos enunciados 

anteriormente, também pode ratificá-los, direcionando o discurso à conclusão desejada pelo 

enunciador.  

No exemplo “f”, fornecido por Koch (2015a), a tese “João é o melhor candidato” é 

desenvolvida a partir de um somatório de argumentos direcionados à aceitação de que “João” 
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é, sem dúvidas, “o melhor candidato”. E para “coroar” os argumentos que sustentam a tese, 

aliás introduz aquele que figura como o mais importante: “é o único candidato que tem bons 

antecedentes”. Ou seja, os demais candidatos não têm bons antecedentes, já que “João” é o 

único que os tem. 

Essa mesma peculiaridade de aliás, constatada no exemplo de Koch (2015a), pode 

ser flagrada no dado (4), a seguir: 

 

 
(4)  
Outro aspecto importante do modelo IPO é que ele não postula nenhuma 

consideração fonológica a priori se não houver alguma substância fonética 

revelada na observação experimental que dê base para a formulação de 
propriedades abstratas da entoação („t HART; COHEN; COLLIER, 1990: 

120). Aliás, os próprios autores deixam explícito que eles não se 

comprometem em propor uma representação fonológica dos padrões 
melódicos presentes no sistema entonacional de uma língua. (MIRANDA, 

Dissertação/UFRJ, 2015, p. 15) 

 

 

Em (4), aliás introduz um argumento que encerra qualquer discussão a respeito da 

tese contida no período anterior. Nesse caso, conforme postulado por Koch (2015a), aliás 

adiciona um “argumento decisivo”, de modo a ratificar todos os argumentos anteriores.  

Savioli e Fiorin (2001, p. 146) abordam os “conectores ou operadores discursivos”, 

classificando-os conforme as relações que estabelecem junto aos segmentos textuais, 

vinculados por meio desses itens linguísticos. Essas relações, por sua vez, exercem uma 

função argumentativa no texto. Na classificação proposta para os operadores discursivos, 

Savioli e Fiorin (2001) mencionam o aliás: 

 

 
8. os que introduzem um argumento decisivo para dar o golpe final na 

argumentação contrária, mas apresentado-o como se fosse um acréscimo, 
como se fosse apenas algo mais numa série argumentativa: aliás, além do 

mais, além de tudo, além disso, ademais. 

 

9. os que assinalam uma generalização ou uma amplificação do que foi dito 
antes: de fato, realmente, como aliás, também, é verdade que. (SAVIOLI; 

FIORIN, 2001, p. 150-151, grifos nossos) 

 

 

 

Para os autores, aliás é um conector cuja função textual de operador argumentativo 

consiste em introduzir um argumento decisivo, ainda que apresentado como desnecessário, 
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dando o “golpe final” na argumentação contrária. Além disso, aliás relaciona porções textuais 

e pode generalizar um fato contido no primeiro enunciado, assim como ampliar a ideia nele 

expressa. Essas peculiaridades são compartilhadas por Koch (1993, 2015, 2015a). 

Tornam-se, portanto, imprescindíveis a esta pesquisa, alguns esclarecimentos a 

respeito dos operadores argumentativos, visando a uma análise coerente da construção aliás 

nas  sequências argumentativas ora eleitas para este trabalho. 

Segundo Ducrot (1989, p. 21), as relações argumentativas não se firmam apenas por 

meio dos enunciados tomados por argumentos e conclusões, mas também através dos 

princípios dos quais se utilizam para colocá-los em relação. Ainda conforme o mesmo autor 

(1987), “os operadores argumentativos revelam o sentido para o qual o enunciado aponta; 

apontam a intenção (componente da enunciação) argumentativa do enunciado” (DUCROT, 

1987, apud MARCHON, 2014, p. 62).  

De fato, os enunciados por si sós, representados pelos argumentos e pelas 

conclusões, não são, segundo o autor, suficientes para relacioná-los entre si. É necessária, 

ainda, a utilização de elementos que os direcionem a uma intenção argumentativa no 

momento da enunciação. Esses elementos são justamente os operadores argumentativos. 

Koch (2011, p. 101) ressalta que o uso da linguagem é inerentemente argumentativo, 

o que, segundo a autora, também é defendido por Ducrot e Anscombre (1976) e Vogt (1977). 

Segundo a pesquisadora brasileira, o significado de uma frase é um “conjunto de instruções” 

referentes às estratégias a serem utilizadas na enunciação e na sua atualização, permitindo-lhe 

diversas leituras. 

Essas instruções que permeiam as frases, a fim de atingir a decodificação dos 

enunciados, orientando a sequência discursiva, são de natureza gramatical. Dessa forma, 

podemos reconhecer o valor argumentativo inerente à gramática. Os encadeadores dos 

enunciados responsáveis por essa orientação, por sua vez, são os operadores argumentativos. 

No dado (5), a seguir, exemplificamos essa função encadeadora, argumentativa, 

assumida por aliás, cuja função preconizada pelas gramáticas tradicionais é a de retificação: 

 

 
(5)  
Outra questão que, a princípio, se levanta como universal é a impossibilidade 

de uma variável surgida como um estereótipo social, estilisticamente 

estratificada, tornar-se uma variável não marcada. De qualquer forma, até o 
momento, ainda não foram investigadas todas as combinações possíveis de 

variáveis linguísticas e sociais, e nem de todas as variáveis linguísticas entre 

si. Para resolver o problema da transição, o linguista preocupado com a 

mudança deve centrar-se nos dialetos transicionais e não nos nucleares, 



24 

sendo, aliás, mais simples e produtivo considerar que todos os dialetos estão 

em constante mudança. Assim sendo, seria possível descobrir também como 

a mudança ocorria no passado, a partir da observação de variantes com o 
traço inovador/arcaico na língua in vivo. (QUANDT, Tese/UFRJ, 2014, p. 

76) 

 

 

Com base no Quadro 3, abaixo, podemos esquematizar o dado (5), objetivando 

ilustrar o direcionamento argumentativo do texto: 

 

Quadro 3 – Direcionamento argumentativo do discurso – dado (5) 

 

TESE 

 

“o linguista preocupado com a mudança deve centrar-se nos dialetos transicionais e não nos 

nucleares” 

 

A1 

 

ALIÁS é “mais simples e produtivo considerar que todos os dialetos estão em constante 

mudança” 
 

A2 

 

“Assim sendo, seria possível descobrir também como a mudança ocorria no passado, a 

partir da observação de variantes com o traço inovador/arcaico na língua in vivo” 

 

CONCLUSÃO 

 

São inegáveis as vantagens de se considerar a tese proposta pelo autor. 

 

  

 

A partir da tese de que “o linguista preocupado com a mudança deve centrar-se nos 

dialetos transicionais e não nos nucleares”, o autor introduz um argumento, utilizando aliás, 

de modo a direcionar o leitor à conclusão pretendida. Além disso, o autor segue com suas 

considerações após introduzir o argumento, ratificando com o argumento (A2) não só a tese, 

mas o próprio argumento (A1) introduzido por aliás. 

Conforme demonstrado no dado (5) e no Quadro 3, aliás desempenha função 

argumentativa, encadeadora (de enunciados), com o propósito de direcionar o discurso para 

determinada conclusão.  

Acrescentamos, ainda, a função sumarizadora, resumitiva, que essa construção pode 

desempenhar, como demonstrado no dado (6), a seguir: 

 

 
(6)  
Esse hipotético leitor encontrará, a princípio, uma voz em terceira pessoa 

que comunica, in medias res, que um certo "ele", "naquele Verão" estava na 

"cidade peninsular", a fim de apreender "uma certa indagação sobre a fase 
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última do pintor". Ainda que este período que abre o romance seja composto 

tão somente de informações, elas não poderiam ser mais vagas. Quem é ele? 

Qual o verão? Para quem o Verão é importante? Para o narrador ou para o 
personagem inominado? Quem narra, aliás? Serão narrador e personagem a 

mesma pessoa? Qual a cidade peninsular, que península? Qual a indagação, 

qual o pintor? (VENTURA, Tese/UFRJ, 2015, p. 113) 

 

 

Nesse dado, o aliás opera de forma a sumarizar a informação, enfatizando todo o 

discurso anterior com um argumento importante, que resume todas as dúvidas mencionadas 

previamente no texto: “Quem narra, aliás?”. Além disso, o argumento arrematado por aliás 

também propulsiona o assunto, dando continuidade aos argumentos que corroboram as 

dúvidas descritas anteriormente. 

Assumimos, nessa instanciação, que o aliás tem a função anafórica encapsuladora, 

nos termos de Koch (2002), retomando toda a declaração anterior, em função do cotexto. Para 

a autora, “a anáfora encapsuladora é a sumarização de uma informação precedente, 

compartilhada pelos interlocutores” (KOCH, 2002, p. 94, apud LOPES, 2011, p. 12). Essa 

função de sumarizar informações anteriores pode ser aplicada tanto às categorias lexicais 

quanto às gramaticais. 

Em outras palavras, aliás, ao encapsular termos contidos nos segmentos precedentes, 

sintetizando-os, atribui-lhes o estatuto de “objetos-de-discurso” (KOCH, 2015, p. 112). Essa 

característica é comprovada na continuidade do discurso, em que aliás estabelece um novo 

referente para os enunciados que se seguem (“Serão narrador e personagem a mesma 

pessoa?”, “Qual a cidade peninsular, que península?”, “Qual a indagação, qual o pintor?”). 

Essa estratégia corrobora com as dúvidas lançadas no enunciado anterior e que prosseguem no 

enunciado posterior. 

Reiteramos que Ducrot (1976, apud Koch, 2015a, p. 30) utiliza o termo “operador 

argumentativo” para designar elementos da gramática de uma língua, cuja função é indicar a 

força argumentativa dos enunciados, o sentido para o qual apontam, visando ao 

direcionamento de determinada conclusão. 

O autor propõe duas noções básicas: a de classe argumentativa (que é constituída de 

um conjunto de enunciados que podem igualmente servir de argumento para uma mesma 

conclusão), e a de escala argumentativa (em que dois ou mais enunciados de uma classe se 

apresentam em gradação de força crescente, direcionados a uma mesma conclusão). 

O dado (7), a seguir, refere-se ao excerto de um trabalho, cujo autor analisa as 

narrativas de Murilo Rubião. Entre os parâmetros de análise, ele elege a hipérbole, tema que 
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considera bastante frequente em suas obras e usado como “estratégia para dimensionar a 

grandiosidade ou a pequenez de um fato ou de uma situação qualquer” (GAMA, 2016, p. 66).  

 

 
(7) 
Não é difícil perceber nessa história uma referência direta à religião. 

Segundo Schwartz, o personagem central “remete à figura de Cristo (...). 

Audemaro Taranto Goulart, além de perceber tal semelhança tanto no 
comportamento como no aspecto físico do personagem, aponta também 

outros indícios que sugerem tal comparação. (...). As vestes, a barba, a 

cabeleira de Botão-de-rosa e a aceitação da culpa sem nenhum 

questionamento são elementos que aproximam os dois personagens. No 
entanto, embora a comparação seja inevitável, escolheu-se o caminho da 

hipérbole para a análise deste conto. A concretização metafórica da figura 

cristã se solidifica quase no final do conto. Todavia isso já não ocorre com o 
exagero. Aliás, toda a narrativa está pautada nele. Desde a primeira frase do 

texto, quando o leitor sabe que todas as mulheres de uma cidade estavam 

grávidas e, supostamente, de um mesmo homem. (GAMA, Tese/UFRJ, 
2016, p. 98) 

 

 

Em (7), o aliás introduz um argumento decisivo para a conclusão de que a hipérbole 

é um dos temas mais abordados nas narrativas de Murilo Rubião, e todo o conto analisado 

está, inclusive, pautado no exagero. Além disso, note-se que o período anterior, introduzido 

por “Todavia”, corrobora com a ideia de que o “exagero” não se encontra apenas no final do 

conto, mas em toda a narrativa. Nesse contexto de uso, mais uma vez, atestamos que o uso do 

aliás não se limita à categorização tradicional: advérbio e palavra denotadora de retificação. 

A partir desse dado, ilustramos um exemplo de escala, proposta por Ducrot (1976), 

em que (r) representa a conclusão a ser defendida, por meio dos argumentos (p), (p‟) e (p‟‟), 

que se configuram em uma escala de força argumentativa. 

 

(r) A hipérbole é o melhor caminho para a análise do conto de Murilo Rubião. 

 

ALIÁS  _ (p’’) “Toda a narrativa está pautada nele” (no exagero). 

              _ (p‟) “Todavia isso já não ocorre com o exagero”. 

              _ (p) “A concretização metafórica da figura cristã se solidifica quase no final                               

do conto”. 
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Com base nas informações até aqui expostas, segundo as obras pesquisadas sobre as 

definições de aliás e sobre sua relação com os operadores argumentativos, verificamos que 

essa construção recebe diferentes classificações, quais sejam: 

 

a) Advérbio: cujos valores semânticos permeiam entre a retificação (“ou seja”, “isto é” ), o 

modo (“de outra maneira”, “de outro modo”) e a inclusão/adição (“além disso”), segundo 

Aurélio (2007), Houaiss (2015) e Bechara (2009). 

 

b) Palavra denotadora de retificação: segundo Cunha e Cintra (1985). 

 

c) Operador argumentativo, introdutor de argumento adicional: segundo Koch (2011), função 

desempenhada pelos advérbios e pelas conjunções. 

 

Considerando as classificações até aqui atribuídas ao aliás, com base na literatura 

pesquisada, cabe aprofundarmos um pouco mais os traços principais das categorias advérbio e 

conjunção, tendo em vista que essas categorias gramaticais estão muito associadas ao valor 

funcional da construção em foco.  

 

 

2.4. Aliás e a classe dos advérbios 

 

Nesta seção, buscamos analisar as relações entre o aliás e a classe dos advérbios. No 

Quadro 4, a seguir, elencamos algumas definições sobre essa classe de palavras, conforme a 

visão de alguns autores consagrados no Brasil. 

 

 

Quadro 4 - Definições de advérbio 

 

Obra Definição 

Cunha e Cintra (1985) 

 

1. O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo; 
2. A essa função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras que lhes 

são privativas. Assim, os chamados advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido: 

a) de um adjetivo... 

b) de um advérbio... 

3. salienta-se ainda que alguns advérbios aparecem, não raro, modificando 

toda a oração... (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 529-530) 
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Bechara (2009) 

 

É a expressão que por si só denota uma circunstância (de lugar, de tempo, 

modo, intensidade, condição, etc.) e desempenha na oração a função de 

adjunto adverbial. 

O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e se 

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

um adjetivo e a um advérbio (como intensificador), ou a uma declaração 

inteira... 

Fundamentalmente, distribuem-se os advérbios em assinalar a posição 

temporal... ou espacial do falante..., ou ainda o modo pelo qual se visualiza o 

“estado de coisas” designado na oração. (BECHARA, 2009, p. 287-288) 
 

Neves (2011) 

 

 

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

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

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

camadas do enunciado. 

 

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

constituinte), que, conforme a subclasse do advérbio que esteja em questão, 

pode ser: um verbo, um adjetivo (ou sintagma com valor de adjetivo), um 

advérbio (ou sintagma com valor adverbial), um numeral (quase 1500 

habitantes), um substantivo (portas à direita) ou conjunção embora (muito 

embora).  
 

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

proposição: Provavelmente você gostará da resposta. / Realmente, sentia 

fome. (NEVES, 2011, p. 234-235, grifos nossos) 

 

Azeredo (2014) 

 

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

características típicas, além da invariabilidade formal, são a função 

modificadora e a mobilidade posicional [...]. Existem várias subclasses 

semânticas e sintáticas de advérbio.[...]Exprimem basicamente posições 

temporais...; exprimem basicamente posições espaciais... São menos 

numerosas as subclasses dos advérbios de intensidade...; de adição/inclusão; 
de focalização...; de negação.” (AZEREDO, 2014, p. 192-193) 

 

 

 

Pautando-nos nas definições apresentadas, sobre a classe dos advérbios, elencamos 

as seguintes propriedades pertencentes a essa classe de palavras:  

 

1) É, fundamentalmente, uma classe modificadora do verbo, podendo reforçar o sentido de 

um adjetivo ou mesmo de outro advérbio. Segundo Neves (2011), também pode incidir sobre 

o núcleo de um sintagma que pode ser um substantivo, um numeral ou, ainda, a conjunção 

“embora”.  

 

2) Denota circunstâncias (lugar, tempo, modo, intensidade, condição etc.), desempenhando, 

na oração, papel de adjunto adverbial, assinalando a posição temporal ou espacial do falante e 

o modo como o “estado de coisas” se apresenta nas orações. 
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3) Possui invariabilidade formal e mobilidade posicional, além de várias subclasses. Azeredo 

(2014) faz referência às subclasses de adição/inclusão e de focalização. 

 

Essas propriedades dos advérbios são testadas no capítulo de Análise de dados, tendo 

em vista se o aliás, de fato, pode ser considerado um elemento pertencente à categoria dos 

advérbios ou não. Deve-se destacar, contudo, que assumimos uma perspectiva não discreta ou 

não categórica dos elementos gramaticais, o que significa que, na visão da LFCU, todas as 

categorias apresentam limites difusos e podem, ainda, apresentar sobreposições. 

 

 

2.5. Aliás e a classe das conjunções 

 

A fim de detectar a multifuncionalidade de aliás, apresentamos, nesta seção, o 

Quadro 5 com as definições de conjunção, buscando estabelecer os pontos convergentes e/ou 

divergentes entre essa categoria gramatical e o aliás. 

 

Quadro 5: Definições de conjunção 

 

 

Autor 

 

 

Definição 

Cunha e Cintra (1985) 

 

1. “[...] vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois 

termos semelhantes da mesma oração. As conjunções que relacionam termos 

ou orações de idêntica função gramatical têm o nome de coordenativas. 

Denominam-se subordinativas as conjunções que ligam duas orações, uma das 

quais determina ou completa o sentido da outra [...]”. (CUNHA; CINTRA, 
1985, p. 529-530) 

 

Bechara (2009) 

 

“Conector e transpositor – [...] têm por missão reunir orações num mesmo 

enunciado. Estas unidades são tradicionalmente chamadas conjunções, que se 

repartem em dois tipos: coordenadas e subordinadas. 

[...] coordenadas reúnem orações que pertencem ao mesmo nível sintático: 

dizem-se independentes umas das outras e, por isso mesmo, podem aparecer 

em enunciados separados. Daí ser a conjunção coordenativa um conector. 

[...] podem também “conectar” duas unidades menores que a oração, desde 

que do mesmo valor funcional dentro de mesmo enunciado. [...] 

[...] No enunciado Soubemos que vai chover, a missão da conjunção 
subordinada é assinalar que a oração que poderia ser sozinha um enunciado 

(vai chover) se insere num enunciado complexo em que ela (vai chover) perde 

a característica de enunciado independente, de oração, para exercer, num nível 

inferior da estruturação gramatical, a função de palavra ... é um transpositor de 

um enunciado que passa a uma função de palavra”. (BECHARA, 2009, p. 287-

288) 
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Azeredo (2014) 

 

“Chama-se conjunção subordinativa a palavra invariável que, anteposta a 

uma oração com verbo flexionado em tempo, forma com ela um sintagma 

derivado. As conjunções subordinativas são de duas espécies segundo a classe 

do sintagma que originam: conjunções integrantes (ou nominalizadores), [...], 

e conjunções adverbiais, [...]. Por sua capacidade de originar sintagmas, as 

conjunções subordinativas formam ao lado das preposições uma ampla classe 

de conectivos de subordinação, e, como estas, atuam como transpositores”. 

(AZEREDO, 2014, p. 198) 

 

“Chama-se conjunção coordenativa a espécie de palavra gramatical que une 
duas ou mais unidades (palavras, sintagmas ou orações) da mesma classe 

formal e mesmo valor sintático”. (AZEREDO, 2014, p. 198) 

 

Castilho (2016) 

 

“Uma condição básica para o sucesso das palavras que se candidatem a 

conjunções é que tenham algum valor fórico, para retomar o que foi dito e 

anunciar o que se segue, tanto quanto algum valor dêitico, para localizar as 

proposições no tempo do discurso.” (CASTILHO, 2016, p. 343) 

 

“Ilari (2008a): 

1. Trata-se de palavras dotadas de uma função conectiva, cuja peculiaridade 

entre os demais conectivos seria a capacidade de se aplicarem a um tipo 

particular de objetos linguísticos, as orações. 
Ele mostra que muitas conjunções ditas coordenativas associam sintagmas. 

 

2. Uma conjunção típica é externa às orações que conecta, no sentido de que 

não desempenha nelas qualquer função definida pela estrutura gramatical das 

mesmas. 

...os pronomes relativos, ao mesmo tempo que conectam constituintes, 

desempenham papéis argumentais ou de adjuntos no interior da sentença. Ilari 

argumenta que outras conjunções têm comportamento semelhante. 

 

3. Considerando que uma conjunção está sempre entre duas orações, é possível 

derivar a principal subdivisão das conjunções do tipo de relação que se 
estabelece entre ambas [...], donde as coordenativas e as subordinativas”.  

(ILARI, 2008a, apud CASTILHO, 2016, p. 343) 

 

 

 

Conforme as definições apresentadas, essas palavras gramaticais podem:  

 

1) Relacionar termos ou orações de mesma função gramatical e mesmo valor sintático – as 

conjunções coordenativas. Bechara (2009) utiliza o termo “conector”, referindo-se a essas 

conjunções. 

 

2) Ligar duas orações, reunindo-as em um mesmo enunciado, em que uma delas completará o 

sentido da outra – as conjunções subordinativas. Bechara (2009) e Azeredo (2014) utilizam o 

termo “transpositor”, ao se referirem a essas conjunções. 
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3) Segundo Castilho (2016), as conjunções têm valor fórico e dêitico. Algumas podem 

desempenhar “papéis argumentais ou de adjuntos no interior da sentença”. (ILARI, 2008a, 

apud CASTILHO, 2016, p. 343) 

 

A fim de depreendermos as características comuns entre o aliás e a classe das 

conjunções, exemplificamos, com o dado (8), o aliás relacionando termos com função 

sintática e valor gramatical equivalentes, dentro de um mesmo enunciado, à maneira das 

conjunções coordenativas (ou conectores). Em (9), demonstramos o aliás relacionando 

orações de naturezas distintas, característica inerente às conjunções subordinativas (ou 

transpositores), conforme asseveram os autores pesquisados: 

 

 
(8) 
(...). Do outro lado do monte, como num simples desenho feito por uma 

criança, surge o horizonte, aliás, os horizontes, que podem funcionar como 

metáfora para a ideia de possibilidade, de vida. (VAZ, Dissertação/UFRJ, 
2015, p. 47) 

 

(9) 

Acontece que muito da poética viniciana encontra fundamento ou referência 

em sua vida particular – e não se pode dizer que Vinicius seja poeta 
desinteressante. É o caso exemplar de suas Cinco elegias, aliás muito 

louvadas por Manuel Bandeira:  

 

Nestas cinco elegias o poeta procedeu como o jogador que chega à mesa da 
roleta e joga tudo no pleno, e ganha, e quatro vezes deixa ficar o monte no 

mesmo número e acerta sempre... (MENDES, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 

107) 
 

 

No dado (8), verificamos que aliás relaciona os sintagmas nominais “horizonte” e 

“horizontes”, ambos substantivos, e ambos desempenhando a função sintática de sujeito da 

oração em que se encontram. Ao relacionar esses termos, aliás reformula o sintagma anterior, 

reforçando, com o sintagma subsequente, os argumentos posteriores de que há 

“possibilidade”, há “vida”, orientando, assim, o discurso. 

Observe-se, no enunciado em (9), que a construção aliás está anteposta à oração 

“muito louvadas por Manuel Bandeira”. A construção aliás está alocada em um sintagma 

derivado com valor de aposto, correspondendo a um comentário avaliativo sobre o sintagma 

nominal “suas Cinco elegias”. Portanto, a oração subsequente ao aliás exerce a função 



32 

sintática de oração relativa apositiva, em relação à oração que o antecede: “É o caso exemplar 

de suas Cinco elegias”. 

É importante salientar que, tanto no dado (8) quanto no dado (9), anteriormente 

elencados com o objetivo de correlacionar o aliás e a classe das conjunções, em ambas as 

instanciações, essa construção desempenhou papel argumental, nos termos de Ilari (2008a, 

apud CASTILHO, 2016, p. 343), seja reformulando um termo anterior, seja introduzindo um 

comentário avaliativo, dentro de seus respectivos enunciados. Sem dúvida, não é possível 

afirmar que aliás é um prototípico conectivo coordenativo em (8) e subordinativo em (9), mas 

as associações são possíveis, tal como foi demonstrado anteriormente. 

No que concerne às funções fóricas e dêiticas das conjunções, asseveradas por 

Castilho (2016), demonstramos abaixo, com o dado (10), essa peculiaridade que também pode 

ser aferida em aliás: 

 

 
(10) 

Porém, este texto não deixará de existir. Nem a mesa sobre a qual o monitor 
está apoiado. Da mesma forma, os livros continuarão impondo a sua sólida 

presença às prateleiras que os suportam. Tudo, aliás, permanecerá 

exatamente como agora.Com exceção do meu corpo, que estará habitando 

um novo espaço e não mais esta sala: 
 

“o tempo”, diz Merleau-Ponty, “não é um processo real, uma sucessão 

efetiva que eu me limitaria a registrar. Ele nasce da minha relação com as 
coisas. [...] Aquilo que para mim é passado ou futuro está presente no 

mundo” (pp. 551-2). (FRANÇA, DISSERTAÇÃO/UFRJ, 2016, p. 23) 

 

 

Note-se que o termo “tudo”, em destaque, refere-se a todo o enunciado anterior, 

resumindo-o, tornando-o tema do argumento que será introduzido, posteriormente, por aliás. 

Trata-se, portanto, de uma função ao mesmo tempo anafórica e catafórica, visto que tanto 

retoma informações quanto propulsiona o discurso. Nessa instância de uso, aliás vem entre 

vírgulas, o que denota um destaque ao elemento. 

Essas propriedades das conjunções, à maneira das propriedades dos advérbios, 

também são testadas no capítulo de Análise de dados, tendo em vista se o aliás, de fato, pode 

ser considerado um elemento pertencente à categoria das conjunções stricto sensu ou não. 

Reiteramos, contudo, a assunção de uma perspectiva não discreta dos elementos gramaticais, 

uma vez que, no viés da LFCU, todas as categorias apresentam limites difusos, e podem 

apresentar sobreposições.  
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Especialmente no tocante aos elementos de ligação, assumimos o termo conector, 

por ter um escopo mais amplo. Segundo Souza (2008), em um sentido mais abrangente, 

entendemos por conector quaisquer expressões linguísticas utilizadas para ligar segmentos 

maiores ou menores do texto/discurso, estabelecendo relações semânticas. Em determinados 

casos, esses elementos determinam a orientação argumentativa dos segmentos que 

introduzem. Além disso, os conectores podem ser representados por palavras gramaticais e 

por palavras lexicais. 

A verdade é que a pesquisa bibliográfica atesta a difícil classificação de aliás, 

considerando a sua flutuação categorial, levando em conta suas características que tangenciam 

tanto os advérbios como as conjunções. Além disso, também há o rótulo palavra denotadora 

de retificação (como postulado pelas gramáticas tradicionais), que precisa ser mais 

investigado. 

No decorrer da pesquisa, após a análise dos dados, verificaremos em qual(is) 

categoria(s) o aliás melhor se enquadra, atentando, sobretudo, aos gêneros textuais em análise 

- dissertações de mestrado e teses de doutoramento. 

Neste capítulo, partimos da etimologia do aliás, em seu sentido clássico e não 

clássico, seus significados e os sentidos gramaticais que lhe são atribuídos, tomando por base 

as obras apresentadas especialmente nas seções 2.1 (Aliás: etimologia e sentidos) e 2.2 (Aliás 

e definições). A partir dessa análise, em cotejo com as outras seções deste capítulo, inspirados 

na visão funcionalista clássica, é possível postularmos dois clines que confirmam as nuances 

dessa construção, que se configuram da seguinte forma, no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Clines da Construção aliás 

 

 
 

I) ESPAÇO > TEMPO 

(noutro sítio, em outro lugar > noutra época, raras vezes) 

 

II) ADVÉRBIO > CONECTOR 

(de outro modo, por outro lado > além disso; senão, também) 

 

 

 

Os valores observados ao longo deste capítulo corroboram para a assunção de clines 

de uso do aliás, que segue do mais concreto ao menos concreto (espaço > tempo), e do menos 

gramatical ao mais gramatical (advérbio > conector). Essa constatação ratifica a existência 
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dos vários sentidos que podem ser atribuídos a essa construção e, por consequência, à sua 

multifuncionalidade, observada em um continuum de abstratização. 

Em seus estudos sobre os processos de gramaticalização, Heine (2003, p. 578) 

assevera que a motivação para esses processos advém do sucesso da comunicação. A esse 

respeito, destacamos a estratégia de uso de formas linguísticas associadas a significados 

concretos para expressar conteúdos menos concretos e/ou abstratos. Ou seja, expressões 

linguísticas lexicais ou menos gramaticais são recrutadas para exprimir funções gramaticais. 

Segundo Hopper e Traugott (2003, p. 6), na perspectiva da mudança, uma forma 

linguística não muda abruptamente, migrando de uma categoria a outra. A transição ocorre 

lentamente, percorrendo caminhos comuns, semelhantes entre as diversas línguas. Esse 

potencial de mudança, a partir do léxico, à frase relacional, ao advérbio e à preposição e, 

talvez, até aos casos de afixos, é um exemplo de cline. 

Metaforicamente, os clines são, justamente, esses caminhos percorridos, lentamente, 

pelas formas e itens linguísticos em prol da mudança. E essas mudanças tendem a ser 

semelhantes ou a pertencer a conjuntos de relacionamentos semelhantes. Apesar de essas 

questões terem sido amplamente analisadas no âmbito da gramaticalização, defendemos que a 

sua aplicação ao campo das construções é perfeitamente possível, ainda mais quando nos 

referimos a uma construção atômica
1
, como aliás. 

Enfim, segundo a bibliografia consultada, atestamos a flutuação categorial e os 

diversos valores semântico-pragmáticos e morfossintáticos que aliás pode apresentar. 

Oportunamente, na Análise de Dados, cotejamos todas as observações derivadas desta etapa 

de pesquisa com os dados, observando-se, por exemplo, se há correspondência ou não do 

aliás com as classes dos advérbios e das conjunções, bem como será possível investigarmos 

mais detidamente a relação dessa construção com a função dos operadores argumentativos. 

No Capítulo 3, a seguir, abordamos a base teórica que fundamenta esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Segundo Rosário e Oliveira (2016, p. 241), o termo “atômica” diz respeito à dimensão da construção que pode 

ser “monomorfêmica, como desinência, ou palavra simples, destituída de vogal temática ou outro constituinte 

gramatical”. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, abordamos o aporte teórico que sustenta o estudo da 

multifuncionalidade de aliás, desenvolvido a partir dos usos semântico-pragmáticos dessa 

construção. Para isso, nas Seções 3.1 e 3.2, abordamos os pressupostos teóricos da LFCU e da 

Linguística Textual, respectivamente. Na sequência, na Seção 3.3, apresentamos os estudos 

sobre a Semântica Argumentativa, de Oswald Ducrot, contemplando a sua fase mais atual, 

postulada por Carel e Ducrot (2005): a Teoria dos Blocos Semânticos. 

 

 

3.1. A Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

Para esta pesquisa, adotamos a LFCU como uma das teorias linguísticas que 

fundamentam o trabalho, uma vez que o nosso objeto de estudo, a construção aliás, é tratado 

de forma empírica, calcada nos usos efetivos da língua. Nosso intento, portanto, é analisar o 

recrutamento de aliás em dados reais, conforme os contextos linguísticos e extralinguísticos, 

empregando um tratamento holístico à nossa análise. 

A LFCU concebe a linguagem como meio de interação social, entre interlocutores 

reais, e não ideais, conforme postulam as abordagens formalistas. Além disso, como assevera 

Souza (2015, p. 86), é premissa, em qualquer teoria linguística funcionalista, a motivação 

advinda de fatores externos aos sistemas linguísticos, nas estruturas gramaticais, pelo menos 

em parte. Isto é, as mudanças linguísticas não são totalmente livres, coexistindo entre si 

aspectos dinâmicos e aspectos estáticos. 

Os aspectos dinâmicos referem-se às estratégias utilizadas pelos interactantes na 

produção linguística, ou seja, à individualidade com que cada membro da comunidade se 

expressa verbalmente. Os aspectos estáticos, por sua vez, referem-se ao “conjunto de 

regularidades linguísticas, como o modo ritualizado ou comunitário do uso” (OLIVEIRA; 

VOTRE, 2009, p. 99). 

Esses aspectos – dinâmicos e estáticos – constituem as noções de discurso e de 

gramática, tão caras à pesquisa funcionalista na vertente da LFCU, que associa ao discurso a 

liberdade e a autonomia na expressão linguística, e à gramática a sistematização das formas de 

expressão. 
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Assumindo a existência dos aspectos dinâmicos e estáticos, Bybee (2016) assevera 

que há nas línguas regularidade de padrões e, ao mesmo tempo, há variações que decorrem 

em todos os níveis. A afirmação da autora coaduna com a ideia de que “uma teoria da 

linguagem poderia estar focada nos processos dinâmicos que criam as línguas e que conferem 

a elas sua estrutura e sua variância” (BYBEE, 2016, p. 18). 

Corroborando com a exposição de Newmeyer (2001, apud SOUSA, 2015, p. 86), 

Furtado da Cunha (2013, p. 157) afirma que a abordagem funcionalista “se preocupa em 

estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos 

comunicativos em que elas são usadas”, buscando, portanto, na situação comunicativa, a 

motivação para a realização da língua. Dessa forma, segundo Bybee (2016), a análise 

linguística é desenvolvida em enunciados decorrentes do discurso natural. 

A LFCU defende, dessa maneira, a ideia de que a sintaxe de uma língua não é 

autônoma, tão pouco independente de fatores socioculturais. Segundo Taylor (1998) e Furtado 

da Cunha et al. (2003), as categorizações conceptuais e linguísticas são análogas (FURTADO 

DA CUNHA; BISPO, 2013, p. 56). Isso significa dizer que tanto o conhecimento de mundo, 

quanto o conhecimento linguístico seguem basicamente os mesmos padrões.  

Ao se pensar em estudos linguísticos, fatores extralinguísticos devem ser 

considerados como motivadores de construções e usos. Essa concepção de contexto ultrapassa 

o entorno linguístico, considerando propriedades mais amplas como as discursivo-

pragmáticas e as sociolinguísticas. 

Cabe-nos salientar que, para esta pesquisa, assumimos o aliás como uma construção 

motivada pelos seus contextos de uso, nos termos da LFCU. Nesse viés, entendemos a 

construção conforme postulado por Goldberg (2006). A autora assevera que “qualquer padrão 

linguístico pode ser reconhecido como uma construção” (GOLDBERG, 2006, p. 5). 

Segundo a autora, as construções podem variar de níveis mais atômicos, como os 

morfemas simples, até níveis mais complexos, como os da organização textual ou padrões 

textuais (ÖSTMAN; FRIED, 2005), desde que haja um conteúdo semântico-pragmático 

associado a uma determinada forma. Assim, assumimos esse amplo conceito de construção, 

que abarca um grande número de unidades linguísticas, dispostas de forma gradiente, não 

havendo entre elas a discretude defendida pelas gramáticas tradicionais. 

Diante do exposto, reiteramos que o aliás é, de fato, uma construção. Trata-se, sem 

dúvida, de uma visão bastante inovadora, uma vez que o foco dos autores construcionistas 

tem sido as construções complexas, a exemplo das argumentais. A construção aliás, apesar de 

possuir uma estrutura simples, é imbuída de conteúdo significativo. Além de aferir retificação, 
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segundo as gramáticas tradicionais, também possibilita o encadeamento discursivo, incluindo 

e dando relevo aos argumentos presentes nos segmentos textuais. Logo, detém forma e função 

específicas. 

Trousdale (2008, p. 42, tradução nossa) considera, em seu trabalho, uma definição 

mais geral de construção, postulada por Croft (2005, p. 274): “Grosso modo, uma construção 

é uma rotina entrincheirada, enraizada („unidade‟), que é geralmente usada na comunidade de 

fala („convencional‟), e envolve um par de forma e significado („simbólico‟)”
2
. 

Dessa forma, concluímos pela natureza convencional de aliás, e por seu status de 

unidade simbólica, uma vez que essa construção é recrutada na comunidade de fala, de forma 

mais frequente ou menos frequente, em determinados contextos de uso. Ademais, trata-se de 

uma estrutura enraizada, portanto, uma unidade, envolvendo um par de forma e significado, 

que se justifica mediante uma análise centrada no uso. 

A fim de dar conta das distintas dimensões e suas interligações, que se dão por meio 

do que Croft (2001, p. 18) chama de “elo de correspondência simbólica”, referentes à análise 

de determinada construção, o autor postula o modelo holístico que abrange diferentes níveis 

de análise. Nesse modelo, o polo referente à forma envolve as propriedades sintáticas, as 

morfológicas e as fonológicas, ao passo que o polo do significado constitui-se das 

propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais, conforme o Quadro 7: 

 

Quadro 7– A estrutura simbólica de uma construção 

 

 

        Fonte: Croft (2001, p.18). 

 

 

                                                
2 “Roughly, a construction is an entrenched routine („unit‟), that is generally used in the speech community 

(„conventional‟), and involves a pairing of form and meaning („symbolic‟)”. (CROFT, 2005: 274) 
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Para o autor, as construções são fundamentalmente unidades simbólicas, que 

resultam de um conjunto de propriedades interligadas em dois eixos centrais – o da forma e o 

do sentido. O foco de análise recai no “elo de correspondência simbólica”, portanto, não há 

primazia de quaisquer eixos. 

A proposta de Croft (2001) remete ao rigor indispensável às pesquisas linguísticas, 

no que se refere às construções, de modo que estejam presentes as seis propriedades elencadas 

em seu quadro. Assim, a construção pretende-se descrita conforme as propriedades referentes 

ao pareamento entre os dois eixos: o da forma e o do significado. 

Traugott e Trousdale (2013, p. 13) postulam três perspectivas gradientes atinentes às 

dimensões das construções linguísticas. Os autores utilizam como parâmetros o tamanho, a 

especificidade fonológica e a conceptualização. Os dois primeiros referem-se à perspectiva 

formal e, o terceiro, refere-se ao conceito veiculado pela construção. 

De acordo com os autores, as construções, na maioria dos casos, possuem 

características de todas as três dimensões mencionadas anteriormente. A exemplo, 

apresentamos, no Quadro 8, uma adaptação dos autores citados, elaborada por Rosário e 

Oliveira (2016): 

 

Quadro 8 – Dimensão das construções 

 

Tamanho 
Atômica 

Café, -s (pl) 
Complexa 

Sei lá, por isso 
Intermediária 

Pós-graduação 

Especificidade 

fonológica 

Substantiva 

café, -eiro 
Esquemática 

SV, Sprep 
Intermediária 

Adj –mente 

Conceptualização 
Conteudista 

Café, SV 
Procedural 

-s (pl), por isso 
Intermediária 

Poder (modal) 

 

Fonte: Elaborado por Rosário e Oliveira (2016, p. 240). Adaptado de Traugott e Trousdale (2013, p.13) para o 

português do Brasil.  

 

 

 Traugott e Trousdale (2013), assim como Croft (2001, 2005) e Goldberg (2006), 

propõem que toda construção deve ser enquadrada em dimensões gradientes. Não é diferente 

com relação ao tamanho, ao grau de especificidade fonológica e à conceptualização, 

distribuídas nos polos da forma e do sentido. Assim, podemos observar que, além dos pontos 

extremos, os autores consideram os pontos intermediários, o que ratifica a existência da 

gradiência e da prototipicidade inerentes às construções. 

Com relação à dimensão do tamanho, uma construção pode ser atômica, complexa 

ou intermediária. São atômicas quando monomorfêmicas (desinências ou palavras simples, 
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destituídas de vogais temáticas). São complexas quando constituídas de blocos analisáveis 

(como os sintagmas ou as palavras compostas). As construções que estão entre as atômicas e 

as complexas, as intermediárias, são parcialmente analisáveis, como no exemplo apresentado 

por Rosário e Oliveira (2016, p. 241), em que “pós-graduação” pertence a um grupo 

“derivado por prefixação”. Com base nessas informações, o aliás é uma construção atômica, 

tendo em vista sua composição de palavra única. 

A dimensão da especificidade fonológica diz respeito a se uma construção é 

substantiva, esquemática ou intermediária (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 12). Uma 

construção substantiva corresponde às fonologicamente especificadas e, portanto, menos 

virtuais, pois possuem mais especificidade de preenchimento. As construções totalmente 

esquemáticas, por sua vez, são virtuais, como SV e SPrep. Segundo Rosário e Oliveira (2016, 

p. 241), há, ainda, o grupo intermediário que contempla, a exemplo dos autores, as 

construções do tipo “adj –mente”. Com base na especificidade fonológica, o aliás é uma 

construção substantiva, tendo em vista que é totalmente preenchida. 

A dimensão da conceptualização refere-se ao sentido veiculado pela construção, que 

pode ter um valor lexical (como nomes e verbos) ou procedural/gramatical, de significado 

abstrato (como as categorias gramaticais). De acordo com os demais parâmetros, há, ainda, os 

pontos intermediários, que compreendem o sentido da modalização ou da evidencialidade 

(ROSÁRIO; OLIVEIRA, 2016, p. 241). Com relação à conceptualização, o aliás é uma 

construção procedural, haja vista o seu caráter mais gramatical. 

Assim, comprovamos o estatuto teórico do aliás como construção plena, tendo em 

vista seus traços de tamanho atômico, especificidade fonológica substantiva e 

conceptualização procedural. 

Ao lado da sintaxe e da semântica, as circunstâncias pragmáticas são consideradas 

bastante relevantes pela abordagem funcionalista. É nesse nível de investigação que se 

buscam os contextos e os propósitos comunicativos dos interlocutores, no uso concreto da 

língua, caracterizado pela interação e pelas questões sociais, bem como pelos processos 

cognitivos inerentes à situação de comunicação. Segundo Givón (2012), 

 

 
Quando dados reais de discurso são levados em consideração [...] torna-se 

óbvio que os fenômenos não categóricos são a regra, e não a exceção, na 
linguagem humana. [...]. Se a língua é um instrumento de comunicação, 

então é bizarro tentar entender sua estrutura sem referência ao contexto 

comunicativo e à função comunicativa. (GIVÓN, 2012, p. 49) 
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Depreendemos das palavras do autor que o objeto de estudo, nas situações reais de 

interação, é o ponto de partida para se percorrerem os caminhos que levarão ao 

desenvolvimento de modelos teóricos, o que, mais uma vez, reforça a ideia da importância da 

contextualização da construção linguística, durante a sua análise. 

No que concerne aos diversos níveis de investigação da língua, no ato do processo 

comunicativo, as abordagens funcionalista e cognitivista assemelham-se. Tanto o 

Funcionalismo quanto o Cognitivismo aproximam-se através da investigação da língua em 

seus contextos de usos efetivos. Conforme assevera Furtado da Cunha (2012): 

 

 
Essas duas correntes compartilham vários pressupostos teórico- 

metodológicos, como a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação da 
semântica e da pragmática às análises, a não distinção estrita entre léxico e 

sintaxe, a relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes 

fazem delas nos contextos reais de comunicação. (FURTADO DA CUNHA, 

2012, p. 29) 

 

 

Ou seja, os contextos em que se dá o uso da língua, nas situações reais de 

comunicação, e a importância do exame das estruturas não só sintáticas ou semânticas, mas 

também das estruturas acessadas pelo componente discursivo-pragmático, fazem-se 

necessários para uma autêntica investigação no campo da linguagem. 

Além disso, os contextos em que se verificam o uso da língua contemplam as 

estratégias cognitivas utilizadas pelos usuários, uma vez que seus objetivos, suas convicções e 

seus conhecimentos de mundo são acessados durante a interação, a fim de permitir ou mesmo 

facilitar o processamento, seja na produção seja na recepção do discurso (KOCH, 2015, p. 

61). 

Sobre os processos cognitivos decorrentes das situações de uso da língua, 

reafirmando as palavras de Koch (2015), Rosário e Oliveira (2016, p. 236) asseveram que a 

“cognição, derivada de pressões interacionais e da experiência sócio-histórica, é manifestada 

contextualmente”. Isto é, há de se levar em conta toda a situação que envolve a manifestação 

linguística, tendo em vista que ela decorre do ato interativo, que envolve sujeitos imbuídos de 

intenções e características sócio-históricas que afetam a interação. 

A fim de depreender a multifuncionalidade da construção aliás, procuramos, nesta 

seção, justificar e enfatizar a importância da LFCU como um dos aparatos teóricos utilizados 

nesta pesquisa, para a análise de usos efetivos dessa construção, produzidos por sujeitos reais. 
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Assim, os contextos de usos de aliás, tanto os linguísticos, quanto os extralinguísticos, são 

considerados por serem constituintes indispensáveis ao estudo da língua. 

Na Seção 3.2, a seguir, abordamos a Linguística Textual, também eleita como aporte 

teórico imprescindível à realização desta pesquisa, uma vez que essa teoria se coaduna com a 

LFCU, investigando os elementos linguísticos inseridos nos contextos que viabilizam a 

interação entre os interlocutores. 

 

 

3.2. A Linguística Textual 

 

Nesta seção, apresentamos um breve histórico da LT, além de algumas informações 

sobre o seu desenvolvimento, até o seu domínio atual. O objeto de estudo dessa abordagem 

teórica, segundo Koch (2017, p. 164), é o texto, tratado como uma “entidade multifacetada”, 

resultado de processos de interação e de construção social, de conhecimento e de linguagem, 

entre sujeitos. Na sequência, abordamos alguns pressupostos dessa teoria linguística, que 

acreditamos contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Inicialmente, a LT, segundo Koch (1997, p. 68), buscou encontrar as regras para o 

encadeamento de sentenças, englobando sequências maiores de frases, a partir da ampliação 

dos métodos utilizados na análise sentencial. Com isso, a análise passou do nível da frase, ao 

nível transfrástico. Ainda segundo a autora, 

 

 
O texto, nesse momento, é definido como "sequência pronominal 

ininterrupta" (Harweg, 1968) ou "sequência coerente de enunciados" 
(Isenberg, 1970; Bellert, 1970). Tanto estudiosos da linha estruturalista, 

como da linha gerativista dedicaram-se a pesquisar tais questões. (KOCH, 

1997, p. 68) 

 

 

Como podemos observar, segundo os autores citados por Koch (1997), o texto era 

definido como uma sequência de enunciados (“frases complexas”), a despeito de elementos 

(contextuais) que, até então, eram desconsiderados na proposta de análise da LT. Nas palavras 

de Neves (2004): 
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A Linguística do Texto é uma disciplina que vem há algumas décadas 

revolucionando os estudos linguísticos. Condutora de muitos dos principais 

trabalhos que se têm preparado modernamente sobre os diferentes aspectos 
da investigação linguística, ela evoluiu a partir de uma análise que nasceu 

como extensão da linguística da frase, e que, portanto, via o texto como um 

encadeamento de frases. (NEVES, 2004, p. 71) 

 

 

Na segunda metade da década de 1960, época do surgimento da LT, os 

pesquisadores, em sua maioria, voltavam-se às análises transfrásticas, assim como à 

construção de gramáticas do texto. Dessa forma, priorizava-se o estudo da coesão, que 

também era, por vezes, equiparada à coerência, uma vez que tais conceitos eram considerados 

propriedades do texto.  

É importante salientar que os trabalhos desenvolvidos por esses pesquisadores se 

davam em função do conceito de texto predominante à época. Em sua fase inicial, como 

podemos observar, o conceito de texto predominante era de base gramatical, isto é, o “texto 

como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico” 

(KOCH, 2017, p. 12). Esse fato suscitou algumas críticas sobre o tipo de análise empreendida 

em função do conceito de texto que, até então, vigorava. Dessa forma, Bakhtin (1978) 

assevera que 

 

 
A sintaxe das grandes massas verbais [...] espera ainda ser fundada; até o 
presente, a linguística não avançou cientificamente além da frase complexa: 

é o fenômeno linguístico mais longo cientificamente explorado. Dir-se-ia 

que a linguagem metodicamente pura da linguística para aí [...] E, no 

entanto, pode-se desenvolver ainda mais a análise linguística pura, por mais 
difícil que isso possa parecer e por mais tentador que seja introduzir aqui 

pontos de vista estranhos à linguística. (BAKHTIN, 1978, p. 58 apud 

ADAM, 2011, p. 22) 

 

 

Bakhtin (1978) manifesta-se contrário à proposta de análise em voga naquele 

momento, a qual considera limítrofe e incompleta, desconsiderando as “grandes massas 

verbais” que, até então, não eram abordadas cientificamente pela Linguística. Para ele, a 

Linguística, como ciência, não havia avançado para além das análises de frases isoladas. 

Além disso, segundo o autor, a “análise linguística pura” pode ainda ser 

desenvolvida a partir de elementos considerados, até então, “estranhos” à perspectiva 
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linguística. Logo, podemos concluir que Bakhtin (1978) defendia a inclusão de elementos 

extralinguísticos nas análises linguísticas. 

Na década de 1970, havia muitos estudiosos ligados à gramática estrutural e, 

principalmente, à gramática gerativa. Isso resultou em um interesse na construção das 

chamadas gramáticas de texto. Essas gramáticas tinham por finalidade explicitar os 

“princípios de constituição do texto” em determinada língua, a partir da descrição de 

fenômenos linguísticos que não eram explicados pelas gramáticas de frase (KOCH, 1993, p. 

11). 

O texto passa a ser visto como uma unidade hierarquicamente mais elevada, em 

relação às sentenças isoladas. Dessa forma, passa a constituir uma “entidade do sistema 

linguístico” (KOCH, 1997, p. 69) e, portanto, sua estrutura é suscetível às regras gramaticais, 

isto é, à gramática textual. 

Entretanto, o trabalho empreendido na tentativa de se elaborarem gramáticas de texto 

foi inviabilizado por várias questões, dentre elas, o enfraquecimento da influência da 

Gramática Gerativa Transformacional. É aí que se inicia a fase, propriamente dita, da LT. O 

texto passa a ser analisado não a partir de seus constituintes, de frases encadeadas umas às 

outras. Se da análise isolada das frases, passou-se à análise transfrástica, agora, a investigação 

do texto passa ao contexto, ou seja, a todas as condições externas que possibilitam a sua 

produção e interpretação. 

Assim como no entendimento hodierno da LT, partimos da premissa de que à 

construção linguística não basta uma análise isolada, tão pouco limitada à frase. 

Consideramos, dessa forma, uma análise para além dos itens linguísticos, das frases e do 

próprio texto, salientando a intervenção dos contextos que viabilizam o ato comunicativo, na 

fala e na escrita.  

A noção de contexto, segundo Koch (2015, p. 23), pode variar consideravelmente. 

Para esta pesquisa, adotaremos a noção incorporada, atualmente, pela pesquisa funcionalista 

na vertente da LFCU, que destaca a relevância de um “tratamento mais holístico” 

(OLIVEIRA, 2015, p. 22) na análise linguística. Trata-se de uma análise que considera, pelo 

menos, três fatores maiores e motivadores dos usos linguísticos: os estruturais, os cognitivos e 

os sócio-históricos. 

A propósito dos fatores acima apontados, Beaugrande define o texto como um ato 

comunicativo, em que “ações linguísticas, cognitivas e sociais” se convergem (1997, apud 

KOCH, 2017, p. 160). O autor postula que um texto “não existe como texto, a menos que 

alguém o processe como tal”. E, nesse processo, as citadas ações convergentes entre si 
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possibilitam a orientação para a produção do evento comunicativo, durante a interação. Vale 

destacar que a visão de Beaugrande (1997) coaduna-se perfeitamente com a de Oliveira 

(2015), ao se destacar o tripé estrutura, cognição e uso social. 

Neves (2004) afirma que, nessa nova proposta, integram-se os diversos componentes, 

dentre os quais os sintáticos, os semânticos e os pragmáticos, culminando no abandono do 

enfoque modular e na adoção do relacionamento de domínios funcionais. Dessa forma, 

“propõe-se uma teoria funcional da sintaxe e da semântica que se desenvolva dentro de uma 

teoria pragmática” (NEVES, 2004, p. 74), visando a análises linguísticas mais acuradas e 

criteriosas. 

Ainda conforme a autora (ibidem, p. 75), o embate entre fatores internos e externos 

ao ato comunicativo – intenções/interesses dos interlocutores, o peso dos enunciados, as 

necessidades retóricas e de informação, entre outros, é reconhecido. Tais fatores devem ser 

observados para uma análise mais consistente, considerando os sistemas linguísticos 

“dinâmicos” e “sensíveis” às pressões internas e externas ao seu funcionamento, adaptando-

se, de forma equilibrada, em prol das necessidades comunicativas dos interlocutores. 

Em consonância com os aspectos apontados acima, Val (2006, p. 3 - 4) assevera que 

o texto pode ser definido como uma “ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer 

extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal”. Ou seja, o texto 

estabelece-se como tal, no uso, em sua concretude – oral ou escrita -, cumprindo sua função 

no momento da interação. É constituído por fatores pragmáticos (atuação informacional e 

comunicativa), semântico-conceituais (coerência) e formais (coesão). 

Todos esses fatores constituem a textualidade, definida pela autora como o “conjunto 

de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de 

frases” (ibidem, p. 5). A autora acrescenta que, segundo Beaugrande e Dressler (1983), há 

fatores que conferem a textualidade em qualquer discurso, os quais estão subdivididos entre 

os pragmáticos, os semântico-conceituais e os formais. 

Com o propósito de demonstrar os valores semântico-pragmáticos de aliás, para 

além do que determinam as gramáticas tradicionais (palavra denotadora de retificação), 

consideramos, durante a análise dos dados, alguns aspectos que acreditamos serem 

motivadores do recrutamento dessa construção linguística. Dessa forma, observamos as 

situações de escolha do aliás, que envolvem os gêneros textuais (teses de doutoramento e 

dissertações de mestrado), de sequências argumentativas, os objetivos por trás dos argumentos 

que orientam o discurso, assim como o maior ou menor recrutamento de aliás nos textos 

analisados no corpus. 
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Além disso, nos textos em que aliás é recrutado, observamos os aspectos 

socioculturais dos usuários da língua, ao considerarmos trabalhos de cunho acadêmico, que 

demandam maior nível de monitoramento e maior rigor formal, produzidos, às suas épocas, 

por doutorandos e mestrandos.  

Destacamos para esta pesquisa a preocupação da LT em extrapolar os limites textuais 

(centrados no texto), admitindo a exploração de traços de ordem situacional, sociocognitiva e 

cultural (centrados nos interlocutores). Portanto, os trabalhos dessa linha teórica mostram-se 

afins à nossa pesquisa, no que diz respeito a uma análise mais completa e consistente da 

construção aliás no plano discursivo. Nesse viés, abordamos os fatores de ordem formal, 

semântico-conceitual e pragmática que, segundo Val (2006), conferem textualidade ao corpus 

analisado. 

Ademais, no âmbito da Linguística Textual, o estudo dos articuladores discursivo-

argumentativos, denominados por Koch (2017, p. 127) marcadores de articulação na 

progressão textual, muito contribui para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que essas 

marcas linguísticas são frequentes em textos argumentativos, mais especificamente, neste 

trabalho, nas teses de doutoramento e nas dissertações de mestrado. 

Esses marcadores, responsáveis pela coesão, articulando partes do texto, podem 

operar em diferentes níveis. Segundo Koch (2017), na 

 

 

organização global do texto, em que explicitam as articulações das 

sequências ou partes maiores do texto; no nível intermediário, em que 

assinalam os encadeamentos entre parágrafos ou períodos; e no nível 

microestrutural, em que articulam orações ou mesmo membros oracionais. 
(KOCH, 2017, p. 127) 

 

 

Ainda segundo a autora, o aliás se enquadra entre os chamados “articuladores 

discursivo-argumentativos” que introduzem relações discursivo-argumentativas.  Koch e Elias 

(2017, p. 123) destacam as funções dos articuladores textuais, dentre as quais a de “sinalizar 

relações discursivo-argumentativas”, determinando relações entre dois ou mais enunciados 

distintos.  

Esses articuladores são também denominados encadeadores do discurso, e ocorrem 

entre orações de um mesmo período, entre dois ou mais períodos e entre parágrafos (KOCH; 

ELIAS, 2017, p. 132). Além disso, esses elementos encadeiam o discurso, determinando-lhe a 

orientação argumentativa e, por isso, são também denominados operadores argumentativos. 
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Em (11), podemos verificar a função discursivo-argumentativa empenhada por aliás, 

como operador argumentativo:. 

 

(11) 

As duas se contrapõem até nos detalhes (observem-se os cabelos e os pentes 

nas citações a seguir), o que não escapa à tendência contrastiva da obra: 
Papagaio é mulher miserável, esquálida, feia e doente; Marta é morena 

atraente e cobiçada. A primeira é loura, “com os curtos cabelos a escorrer, 

numa esmaranhação azevichada de molhadura, feita pela remota ausência de 
pente”; a outra, com “seu cabelo negro e penteado, suspenso atrás, 

destacava-se sempre, como de uma tela escura, umas continhas brancas e 

cintilantes sobre a curvatura dourada de um pentezinho elegante e moderno”. 
Ambas terminam infelizes: Papagaio, pela morte; Marta, pelo casamento 

indesejado com um homem rico. Aliás, quase todos os personagens de 

Virgílio se desiludem pela carência de amor: afetivo-conjugal (“Tsar”, 

“Nera”, “Marta”) ou social (“Coração de Bronze” e “A Papagaio”). 
(VASCONCELOS, Tese/UFRJ, 2014, p. 122)  

 

 

No dado (11), o aliás introduz um enunciado que exprime uma generalização 

(KOCH, 1993, 2017; KOCH e ELIAS, 2017) do fato contido no primeiro, encadeando dois 

atos de fala distintos, apresentados, no exemplo, sob a forma de dois períodos. Segundo Koch 

(1993, 2017) e Koch e Elias (2017), os enunciados encadeados por aliás, em (11), são atos de 

fala distintos, pois são apresentados sob a forma de dois períodos e, ainda, podem ser 

proferidos por locutores diferentes. 

Nesse caso, o aliás é responsável pela estruturação entre dois períodos: o primeiro, o 

tema, refere-se às personagens das quais se fala no texto: “Papagaio” e “Marta”. O segundo é 

o argumento decisivo, introduzido por aliás, a fim de comprovar o primeiro ato de fala, por 

meio de uma generalização, que confirma não só a “carência de amor” dos personagens 

referenciados no primeiro enunciado, mas também de quase todos os personagens de Virgílio. 

Esse procedimento estabelece a relação discursivo-argumentativa, nos termos de 

Koch (1993, p. 62), em que “os encadeadores de tipo discursivo são responsáveis pela 

estruturação de enunciados em textos, por meio de encadeamentos sucessivos, sendo cada 

enunciado resultante de um ato de fala distinto”. Assim, a construção aliás, no dado (11), tem 

a função de generalizar o primeiro ato de fala, promovendo a orientação discursiva. 

Em sequências de atos de fala, conforme argumenta Van Dijk, podemos flagrar o ato 

principal e os atos que são complementares (1981, apud KOCH, 2015a, p. 22-23). Em (11), 

por exemplo, podemos distinguir como ato de fala principal o excerto “Ambas terminam 

infelizes: Papagaio, pela morte; Marta, pelo casamento indesejado com um homem rico”. O 
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ato de fala complementar é “Aliás, quase todos os personagens de Virgílio se desiludem pela 

carência de amor: afetivo-conjugal (... „Marta‟) ou social (... „A Papagaio‟)”. 

Conforme postulado por Van Dijk (1981), o segundo ato de fala, introduzido por 

aliás, o qual consideramos complementar, é um ato que justifica o principal. Ou seja, se no 

primeiro ato o locutor afirma que ambas as personagens terminam infelizes, no segundo, ele 

justifica com um argumento decisivo e que generaliza, ressaltando o fato de que “quase todos 

os personagens de Virgílio” têm um final infeliz no que diz respeito ao amor. 

Elencamos, nesta seção, alguns dos pressupostos teóricos da LT, destacando a sua 

evolução quanto ao enfoque dado a seu objeto de estudo (o texto), “fruto de um processo 

extremamente complexo de interação social e de construção social de sujeitos, conhecimento 

e linguagem” (KOCH, 2017, p. 164). Atualmente, essa proposta teórica considera, além dos 

fatores linguísticos, os fatores extralinguísticos envolvidos no evento comunicativo.  

Buscamos a confluência entre os pressupostos dessa teoria e a LFCU, base teórica 

que primordialmente fundamenta este estudo, destacando a relevância de um modelo teórico 

que considere a sintaxe, a semântica e a pragmática nas análises linguísticas, que seja de 

cunho funcional, a partir da língua em uso. Segundo Neves (2004, p. 76, grifos nossos): 

 

 
Beaugrande (1997, p. 4) afirma que a abertura da linguística em respeito à 

semântica e à pragmática aconteceu “[...] como o primeiro movimento em 
direção à linguística textual". Nesse mesmo terreno, é notável a confluência 

de atenção entre a GF (Gramática Funcional) e a LT (Linguística do 

Texto) quanto à postulação de uma não-discretização, ou seja, quanto à 

noção de gradação no estabelecimento de entidades. Como diz Barros (1999, 
p.4), "[...] são os fatos linguísticos instáveis, aqueles que não se resolvem 

como 'ou isto ou aquilo' que instigam os estudiosos da linguagem e os do 

discurso e do texto, antes de todos." 

 

 

Iniciando suas pesquisas com a análise de frases isoladas, a LT desenvolve-se 

aumentando o seu escopo, passando à análise transfrástica. Todavia, os métodos empregados 

não satisfizeram a nova proposta de análise, o que culminou, então, na investigação do 

contexto, elemento imprescindível ao exame criterioso e eficaz da linguagem. Atualmente, 

fatores relacionados ao processamento sociocognitivo-interativo, de textos verbo-visuais, 

tornam-se indispensáveis às análises dessa disciplina. 

Assim como a LFCU, a LT busca analisar a fluidez contida na linguagem, que visa 

ao sucesso da comunicação, por meio de uma análise coerente, em que elementos 
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extralinguísticos e de cunho situacional são considerados. Buscam-se, nesse equilíbrio 

instável, as respostas acerca do ato comunicativo, advindo da interação através da linguagem. 

Destacada a relevância dos pressupostos teóricos da LT e de seus objetos de 

investigação, que vão ao encontro de nossos propósitos para esta pesquisa, abordamos, na 

Seção 3.3, a Argumentação, que consideramos igualmente relevante e pertinente à realização 

deste trabalho. 

 

 

3.3. Semântica Argumentativa: a Teoria dos Blocos Semânticos 

 

 
Não podemos esquecer-nos de que a palavra 

„argumento‟ é formada com a raiz „argu-‟ que 

significa “fazer brilhar, cintilar” (...). O 
argumento é o que realça, o que faz brilhar uma 

ideia. (FIORIN, 2017, p. 22) 

 

 

Nesta seção, abordamos alguns estudos sobre a argumentação. Consideramos esse 

tema bastante pertinente à pesquisa, uma vez que, conforme postulado por Ducrot e 

Anscombre (1983, apud LOPES; PEREIRA; SILVA, 2017, p. 2) e Ducrot (1989, p. 16), a 

língua é essencialmente argumentativa, e o sentido é construído no encadeamento discursivo.  

Segundo os autores citados, podemos inferir que, independente do gênero textual e 

da sequência discursiva em que se inserem as construções linguísticas, a argumentação é 

inerente à língua, sendo as próprias palavras argumentativas. Além disso, os sentidos das 

construções encadeadoras são evocados nos encadeamentos entre os enunciados inter-

relacionados no discurso. 

Ducrot (1989, p. 18) ainda propõe que a argumentação não é determinada pelo fato 

veiculado pela frase. Segundo o autor, a argumentação “pode estar diretamente determinada 

pela frase”, o que ratifica seu postulado de que a argumentação está inscrita na própria língua. 

Koch (2011) ressignifica essa ideia, destacando que 

 

 

[...] a argumentação é uma atividade estruturante do discurso, pois é ela que 

marca as possibilidades de sua construção e lhe assegura a continuidade. É 

ela a responsável pelos encadeamentos discursivos, articulando entre si 
enunciados ou parágrafos, de modo a transformá-los em texto: a progressão 



49 

do discurso se faz, exatamente, através das articulações da argumentação. 

(KOCH, 2011, p. 154) 

 

 

A argumentação, dessa forma, é responsável pela coesão ao longo do discurso, 

através das articulações entre os enunciados, conferindo-lhe sequência, progressão e, por seu 

turno, garantindo-lhe a coerência necessária. Ambos, coerência e coesão, são fatores 

indispensáveis aos discursos. 

Valemo-nos da Semântica Argumentativa, de Oswald Ducrot, uma vez que aliás está 

fortemente relacionado às questões discursivas dos textos. Importa-nos, pois, as relações que 

essa construção viabiliza, a partir das relações entre os enunciados, de modo a orientar o 

discurso. 

No que tange à Semântica Argumentativa, em sua fase atual, o modelo teórico 

abordado nesta seção é o da Teoria dos Blocos Semânticos, postulada por Carel e Ducrot 

(2005). Nesse modelo, o sentido intralinguístico ganha relevo, demonstrando que as entidades 

linguísticas, por si sós, são imbuídas de argumentação. Ou seja, segundo os autores, o sentido 

da construção linguística é revelado pelos encadeamentos argumentativos por ela evocados. 

Segundo Carel e Ducrot (2005, p. 13, tradução nossa), “o próprio significado de uma 

expressão é dado por discursos argumentativos que podem ser encadeados a partir dessa 

expressão”
3
. Dessa forma, os encadeamentos argumentativos que compõem o discurso são 

interdependentes e, a partir dessa interdependência, o sentido é constituído, conferindo-lhe o 

estatuto de unidade semântico-argumentativa.  

Nas palavras de Delanoy (2008), nessa perspectiva, isso significa afirmar que o 

sentido constrói-se em um bloco semântico que, segundo o autor, refere-se à 

“interdependência entre os segmentos de um encadeamento argumentativo” (DELANOY, 

2008, p. 30). 

A Teoria dos Blocos Semânticos constitui a terceira fase da Teoria da Argumentação. 

Segundo Carel e Ducrot (1999, p. 9, tradução nossa), essa teoria “é uma espécie de nova 

versão da Teoria da Argumentação na Língua, que evita a noção de topos - contrária, em 

nossa opinião, às intenções da teoria, mesmo que expresse aspectos importantes”
4
. 

                                                
3 “el sentido mismo de una expresión  está dado por discursos argumentativos que pueden encadenarse a partir 

de esa expresión”. (CAREL; DUCROT, 2005, p. 13) 
4 “constitue une sorte de nouvelle version de l‟ADL, qui evite La notion de topos – contrarie aux intentions de La 

théorie, même si elle en exprime des aspects importants”. (CAREL; DUCROT (1999, p. 9) 
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Nesse modelo teórico, postula-se a interdependência entre os segmentos (argumento 

e conclusão) encadeados entre si, de forma que a argumentação constitui-se na inter-relação 

estabelecida entre eles, e o sentido de cada um dos enunciados é dependente um do outro.  

Ao se considerar a relação de interdependência entre os segmentos encadeados, 

admite-se que “uma mesma relação de sentido pode ser atualizada por meio de diferentes 

encadeamentos” (CAMPOS, 2007, p. 156). A exemplo, vejamos abaixo o dado (12), em que 

aliás tem uma relação de sentido de retificação, decorrente da inter-relação entre os 

enunciados por ele encadeados: 

 

 
(12) 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil mudaria o curso da história. 
Os espaços seriam reorganizados. A sede do Império Português deslocou-se 

para a colônia. O Brasil se transformaria no coração dos domínios lusitanos, 

culminando com a “elevação” do território a Reino Unido do Brasil, Portugal 

e Algarves, com capital sediada no Rio de Janeiro. Portugal e Brasil alteram 
suas relações, este último assumindo centralidade nas decisões políticas do 

Império. A transferência de todo o aparato administrativo para além-mar doou 

um novo contorno às relações entre metrópole e colônia; aliás, não mais 
colônia, e sim integrante de um Reino Unido. 

 

A máquina burocrática e administrativa fixou-se no Rio de Janeiro, da onde as 

decisões políticas sairiam.  
 

O Rio de Janeiro passou a desempenhar um papel central no jogo de relações 

entre as diversas capitais do Brasil e esse centralismo exercido pela cidade não 
passaria despercebido, ou sem ressentimentos e conflitos. (MORETH, 

Dissertação/UFRJ, 2014, p. 25) 

 

 

 

O sentido evocado pelos enunciados em torno da construção aliás (“colônia” / “não 

mais colônia, e sim integrante de um Reino Unido”), nesse excerto, é o de retificação. Esse 

mesmo sentido, conforme postulado na Teoria dos Blocos Semânticos, pode ser viabilizado 

por diferentes encadeamentos. Vejamos os exemplos (12‟) e (12”):  

 

 
(12‟) 
(...). A transferência de todo o aparato administrativo para além-mar doou um 

novo contorno às relações entre metrópole e colônia; ou melhor, não mais 

colônia, e sim integrante de um Reino Unido. 
 

(12”) 

(...). A transferência de todo o aparato administrativo para além-mar doou um 
novo contorno às relações entre metrópole e colônia; isto é, não mais colônia, e 

sim integrante de um Reino Unido. 
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Observamos que, tanto no exemplo (12‟) quanto no (12”), o valor de retificação entre 

os enunciados permanece, ainda que as expressões encadeadoras sejam alteradas. É bem 

verdade que a escolha de aliás (ou de qualquer outra expressão encadeadora) não é aleatória, 

pois se trata de uma escolha do autor do texto que, por seu turno, é imbuída de intenções. Por 

isso, não podemos afirmar que (12), (12‟) e (12”) têm exatamente a mesma força 

argumentativa. Contudo, a retificação é possível de ser veiculada por meio dessas diferentes 

opções variantes. 

A Teoria dos Blocos Semânticos exclui o caráter meramente informativo e logicista 

da língua, em que um argumento é usado objetivando justificar determinada conclusão 

subsequente e independente. De fato, não se trata mais da passagem de um argumento A para 

uma conclusão C, de modo que argumento e conclusão sejam elementos semanticamente 

independentes. Ao contrário, cada enunciado encadeado entre si - argumento e conclusão - é 

inter-relacionado, e ambos determinam o sentido da expressão encadeadora desses segmentos. 

Nessas condições, conforme postula Carel (2002, p. 29), o encadeamento 

argumentativo é “qualquer discurso sintaticamente analisável em duas frases que, de um 

ponto de vista semântico, são interdependentes e exprimem finalmente, ambas, uma única 

coisa”, constituindo-se por dois segmentos (X, Y), ligados por meio de um conector.  

Nesta seção, objetivamos explicitar alguns aspectos que consideramos essenciais 

acerca da argumentação e que corroboram, sobremaneira, com a nossa pesquisa sobre os usos 

de aliás.  No que diz respeito à Semântica Argumentativa, consideramos a sua fase mais atual, 

a Teoria dos Blocos Semânticos, postulada por Carel e Ducrot (2005). 

Ressaltamos que a importância do estudo sobre a argumentação reside não só no fato 

de a argumentação estar inscrita na língua, conforme postula Ducrot (1989, p. 16), mas 

também pelo fato de o nosso objeto de estudo ser analisado em textos de cunho 

argumentativo. Assim, no que tange à Teoria dos Blocos Semânticos, consideramos os 

encadeamentos viabilizados por aliás, nos textos analisados, e os valores semântico-

pragmáticos veiculados por essa construção.  

Para isso, destacamos, além de fatores linguísticos, os fatores extralinguísticos 

inerentes ao discurso, buscando entender o funcionamento de aliás para além do que 

delimitam as gramáticas tradicionais, que o restringem ao rótulo de palavra denotadora de 

retificação. No Capítulo 4, a seguir, abordamos a metodologia aplicada ao trabalho e a 

constituição do corpus eleito para a análise da construção aliás. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo principal desta pesquisa é testar a nossa hipótese central acerca da 

multifuncionalidade da construção aliás, para além do que é postulado pelas gramáticas 

tradicionais, em contextos reais de comunicação, em que a língua (escrita) é utilizada em prol 

dos propósitos comunicativos. Isso nos leva à razão pela qual utilizamos o aporte teórico da 

LFCU nas análises do corpus constituído, a fim de confirmar a nossa hipótese central. 

Nossa investigação é pautada em metodologia qualitativa e quantitativa, uma vez que 

buscamos o levantamento dos possíveis valores semântico-pragmáticos da construção aliás, 

em textos do gênero acadêmico, de sequências argumentativas, assim como procedemos ao 

levantamento da frequência token dessa construção no corpus, elencando os resultados 

numéricos em tabelas, aferindo, inclusive, as porcentagens referentes a esses resultados. 

Salientamos que, para esta pesquisa, consideramos os textos efetivamente elaborados pelos 

autores, descartando as citações utilizadas na elaboração dos trabalhos. 

Apesar de nosso propósito ser a comprovação da multifuncionalidade de aliás, 

voltada aos seus valores semântico-pragmáticos, organizamos as análises do corpus 

considerando cada ocorrência de aliás, conforme a posição em que é instanciado nos textos. 

Assim, após o levantamento das posições em que ocorre, procedemos às análises dos valores 

que são atribuídos ao aliás. Para cada posição elaboramos uma tabela em que constam a 

frequência token total dessa construção, os valores semântico-pragmáticos aferidos e a 

respectiva frequência de cada valor. 

Optamos por utilizar as Teses de Doutoramento e as Dissertações de Mestrado em 

Letras Vernáculas da UFRJ, defendidas durante os anos de 2014, 2015 e 2016, disponíveis em 

http://www.posvernaculas.letras.ufrj.br/, propondo-nos, dessa maneira, a um estudo 

sincrônico da construção aliás. Constatamos que sua frequência, nessas sequências 

discursivas de cunho argumentativo, ocorre em todos os textos examinados, em maior ou 

menor escala. Portanto, fixamo-nos em sessenta textos, no total, dos quais trinta 

correspondem às teses e, os outros trinta, às dissertações. 

Inicialmente, propusemos uma distinção entre trabalhos da área de Língua 

Portuguesa e trabalhos da área de Literaturas. Nossa hipótese era que essa divisão poderia 

apresentar algum resultado relevante. Entretanto, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 

essa distinção tornou-se irrelevante, o que nos levou à decisão de não apresentar essa divisão 

no trabalho. Igualmente irrelevante foi a diferença entre empregos de aliás em dissertações e 

http://www.posvernaculas.letras.ufrj.br/
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em teses. O nível dos trabalhos (mestrado ou doutorado) também não foi uma variável 

considerada, tendo em vista que não houve resultados diferenciadores expressivos. 

Nesta pesquisa, a escolha do corpus de domínio acadêmico, de sequências 

argumentativas, tem por objetivo proporcionar uma reflexão sobre as ocorrências do aliás nos 

contextos de uso em que se insere, em discursos mais monitorados, e sobre a assunção dos 

possíveis e variados valores semântico-pragmáticos dessa construção. Essa é a razão para a 

escolha desse corpus. 

Em pesquisa anterior, utilizamos dados de língua escrita e falada do corpus Discurso 

e Gramática (D&G), a fim de observar os usos de aliás em textos menos monitorados, em 

situações reais de interação. Os textos disponíveis no corpus D&G são os seguintes: descrição 

de local, narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, relato de opinião, relato de 

procedimento e relato dos entrevistadores. Realizamos o levantamento de 27 ocorrências da 

construção aliás nos 1.710 textos disponíveis na oralidade e na escrita. Esse resultado 

demonstra a baixa frequência de uso dessa construção em relação ao número de textos 

observados. 

Por hipótese, na ocasião, admitimos que essa baixa frequência de uso de aliás estava 

relacionada ao corpus escolhido e aos textos que o compunham, assim como aos graus de 

escolaridade dos usuários. De fato, o recrutamento de aliás foi mais frequente entre os 

usuários de nível superior: das 27 ocorrências, 13 pertenciam a usuários com esse grau de 

escolaridade, o que também pode indicar um maior recrutamento de aliás em textos mais 

canônicos. Além disso, o valor semântico de maior ocorrência no corpus D&G foi o de 

retificação, conforme postulam as gramáticas tradicionais: 15 ocorrências em 27 

instanciações. Já no corpus escolhido para a nossa pesquisa atual, esse valor de retificação 

resume-se a apenas 5 ocorrências em um total de 226 instanciações de aliás. 

Ao compararmos as pesquisas empreendidas sobre a construção aliás, 

indubitavelmente, há de se considerar, além da construção linguística estudada, os ambientes 

em que se instancia – linguístico e extralinguístico -, e os sujeitos interagentes, com suas 

especificidades socioculturais e intenções comunicativas.  

É notório que, em ambos os ambientes pesquisados, flagramos diferenças de cunho 

quantitativo e qualitativo nas instanciações de aliás em relação aos gêneros textuais, às 

sequências discursivas e aos graus de escolaridade dos usuários da língua. 

Destacamos que, sobre a pesquisa atual, os dados utilizados como exemplos são 

numerados sequencialmente, em ordem crescente, passíveis de serem repetidos a fim de 

melhor esclarecermos as questões pertinentes às análises. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Na análise de dados empreendida, totalizando 60 textos, flagramos o total de 226 

ocorrências de aliás. Na Seção 5.1 deste capítulo, apresentamos as posições em que aliás é 

recrutado.  

Em seguida, abordamos, na Seção 5.2, alguns dados a fim de demonstrarmos as 

possibilidades de movimentação de aliás, aproximando-o da classe dos advérbios. Assim, 

tratamos de forma mais detalhada as posições em que é recrutado, conforme mencionamos no 

Capítulo 2 – Revisão de Literatura.  

Ao final, na Seção 5.3, contemplando o objetivo desta pesquisa, organizamos o 

levantamento dos valores semântico-pragmáticos de aliás, conforme as posições em que é 

instanciado nos textos. Dessa forma, a Seção 5.3 é subdividida em sete subseções, nas quais 

aliás é tratado nas seguintes posições: inicial absoluta entre períodos (subseção 5.3.1); inicial 

absoluta entre parágrafos (subseção 5.3.2); inicial não absoluta (subseção 5.3.3); intermediária 

intraclausal (subseção 5.3.4); intermediária interclausal (subseção 5.3.5); parentética 

(subseção 5.3.6) e, por fim, posição final (subseção 5.3.7). 

 

 

5.1. As posições da construção aliás 

 

A fim de demonstrarmos o quantitativo de ocorrências de aliás no corpus, 

apresentamos abaixo a Tabela 1 com a frequência token dessa construção nas posições em 

que foi instanciada: inicial absoluta (entre períodos e entre parágrafos), inicial não absoluta; 

intermediária (intraclausal e interclausal), parentética e final. 

 

Tabela 1 – Frequência token da construção aliás conforme posições de instanciação 

 

TESES E DISSERTAÇÕES 

POSIÇÕES 
FREQUÊNCIA 

TOKEN 
% TOTAL 

 

% 

 

INICIAL 

ABSOLUTA (entre períodos) 70 30,97 

103 45,57 ABSOLUTA (entre parágrafos) 9 4,00 

NÃO ABSOLUTA 24   10,61 

INTERMEDIÁRIA 
INTRACLAUSAL 73 32,30 

87 38,50 
INTERCLAUSAL 14   6,19 

PARENTÉTICA 29   12,83 29 12,83 

FINAL 7 3,10 7 3,10 

TOTAL 226 100% 
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A análise inicial da Tabela 1 apresenta alguns dados importantes. Em primeiro lugar, 

destacamos as múltiplas posições de aliás no discurso, com diferentes taxas de frequência 

token. Isso revela sua versatilidade em termos discursivos. Certamente as posições dessa 

construção não são aleatoriamente associadas aos seus significados. Ao contrário, há 

motivações para cada posição (inicial, intermediária, parentética e final), como ficará claro ao 

longo deste capítulo. Cada uso será exemplificado a seguir. 

Em segundo lugar, ressaltamos a alta incidência da construção aliás em posição 

inicial, com destaque para a posição inicial absoluta entre períodos (com 30,97% dos dados). 

Essa constatação revela uma informação importante acerca do papel conector não prototípico 

de aliás, visto que essa construção instancia uma ligação entre períodos, e não entre orações, 

como é comum entre as conjunções. Vale destacar que as gramáticas tradicionais raramente se 

ocupam desse tipo de elemento de conexão, o que reforça a pertinência desta pesquisa. De 

fato, há uma grande lacuna na descrição desses elementos gramaticais que estão acima do 

nível da oração ou do período.  

Ainda com relação à Tabela 1, os usos iniciais de aliás somam 45,57% dos dados. 

Esse quantitativo serve para comprovar a posição preferencial dessa construção no discurso. 

Afinal, as outras posições são menos frequentes, com 38,50% de usos intermediários, 12,83% 

de usos parentéticos e apenas 3,10% de usos finais. 

A título de ilustração das posições em que a construção aliás é recrutada no corpus, 

elencamos abaixo os dados (13), (14), (15), (16), (17), (18) e (19), que representam, 

respectivamente, as seguintes posições: a) Inicial absoluta entre períodos, b) Inicial absoluta 

entre parágrafos, c) Inicial não absoluta; d) Intermediária intraclausal, e) Intermediária 

interclausal, f) Parentética e g) Final. 

 

a) Posição inicial absoluta (entre períodos) 

 

 
(13)  
Essas oposições de calor e frio, de fogo e gelo sugerem a representação do 

desejo irrealizado, traçando paralelo com a situação amorosa do enunciador 

insatisfeito com a companheira. Aliás, a pulsão acumulada em si explica o 

título do poema “Cinerário”, indicativa da combustão interna do 
personagem, replicada na vinheta de contornos ígneos. (VASCONCELOS, 

Tese/UFRJ, 2014, p. 276) 
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b) Posição inicial absoluta (entre parágrafos) 

 
 

(14)  

Junto com essa lembrança perturbadora o personagem de Graciliano também 

passa pelo ato de recordar ou rememorar. Para construir uma verdade que dê 
conta da memória involuntária que o persegue, é preciso escrever. E para 

isso, um dos recursos estéticos mais recorrentes na obra do autor é o que 

convencionei chamar de memória binocular. A expressão partiu da leitura 

de um fragmento de texto, logo no início de Memórias do cárcere: (...). 
 

Aliás, não muito diferente do que Paulo Honório diz no início de São 

Bernardo: “Talvez deixe de mencionar particularidades úteis, que me 
pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar 

com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos leitores e 

repita passagens insignificantes”. (2008, p. 11). (LESSA, Tese/UFRJ, 2016, 
p. 26) 

 

 

c) Posição inicial não absoluta 
 

 

(15) 

Nota-se que apenas Diadorim, antes do assassinato de seu pai, ao ser 
questionada por Riobaldo, fala em defesa de Hermógenes: “O Hermógenes é 

duro, mas leal de toda confiança. Você acha que a gente corta a carne é 

com quicé ou é com colher-de-pau ? (GSV, p 132). Se Joca Ramiro o 

distinguiu, foi por reconhecer nele um certo carisma, como aliás vem 
comprovado pelo fato de seus jagunços lhe obedecerem com toda a vontade. 

(ASSUMPÇÃO, Tese/UFRJ, 2014, p. 73) 

 

 

d) Posição intermediária intraclausal 
 

 

(16) 
Em São Bernardo, verificamos constantemente o desejo de fazer aparecer o 

escritor por detrás do texto, com isso, mostrar a evidente manipulação que o 

escritor faz do não ficcional a favor do ficcional. A memória voluntária, a 
recuperação dos dados biográficos, é relatada por meio do binóculo, 

aumentando ou diminuindo insignificâncias de acordo com o efeito 

pretendido pelo escritor. Recurso, aliás, como já fora dito, também 
declarado pelo narrador Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere. Depois 

da reprodução de um diálogo que tivera com D. Glória, Paulo Honório 

declara: (...). (LESSA, Tese/UFRJ, 2016, p. 135) 

 

 

e) Posição intermediária interclausal 
 

 
(17) 

As etapas desta transformação semântica seriam vistas em alguns degraus: 
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“Um rei tirânico é descrito em uma metáfora (o rei = uma estrela 

brilhante); a expressão hebraica hel el (hel el bem shahar = o que brilha ) 

ou a grega (...) 
 

O restante segue derivado de um raciocínio lógico, aliás, raciocínio já 

comentado no primeiro capítulo da Tese, onde é lembrado no paradoxo de 

Epicuro. Agora os padres da Igreja constituem argumentos para resolver o 
“problema”. Dizem os teólogos que Deus criou o Diabo sim, mas, o Diabo 

não era mau quando foi criado; ele escolheu tornar-se mau. (ASSUMPÇÃO, 

Tese/UFRJ, 2014, p. 87) 
 

 

 

f) Posição parentética 
 

 

(18) 

(...). Como se vê, a perpetuação dos estereótipos reserva à África, no 
máximo, a tradição oral, cabendo aos brancos a depuração da escrita. Para 

conseguir alguma expressão no meio racista, o escritor deveria 

embranquecer sua expressão (do quê, aliás, Cruz e Sousa foi muito 

acusado): “O temperamento entortava muito para o lado da África: – era 
necessário fazê-lo endireitar inteiramente para o lado da Regra, até que o 

temperamento regulasse certo com um termômetro!”. (VASCONCELOS, 

Tese/UFRJ, 2014, p. 253) 

 

 

g) Posição final 

 

 
(19) 

E, assim, o cosmos da linguagem entre o mito e a modernidade em Fiama 
Hasse Pais Brandão intensifica-se. Exprimindo ao máximo o caos 

primordial, sua poética, em que a realidade é o que “os poetas fundam” 

(BRANDÃO, 2006, p. 696), reconsidera os fundamentos históricos de eras 
mitológicas e filosóficas passadas. Como vimos, é a vontade de ir além da 

utópica reconstrução de um universo outrora unido. Não propriamente o 

contrário, aliás. Mas, sim, o trabalho poético de dar vida nova a corpo e 
espírito unidos, agora, na interlocução entre os seus e os olhos atentos e 

dedicados de um leitor igualmente “peregrino” (...). (SARAIVA, 

Tese/UFRJ, 2015, p. 172) 

 

 

A partir dos dados, observamos que, em posição inicial, aliás é recrutado encadeando 

períodos ou parágrafos. Em posição inicial não absoluta, aliás é instanciado logo após 

conectores (16 ocorrências), sintagmas adverbiais (7 ocorrências) e sequenciador (1 

ocorrência). Essa justaposição de aliás a outros elementos gramaticais também reforça sua 

versatilidade, tendo em vista que sua força semântica facilmente amalgama-se a outros 

significados. 
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Na posição intermediária, durante as análises, verificamos que aliás é recrutado de 

duas maneiras distintas, as quais denominamos intraclausal e interclausal. Ou seja, nessa 

posição, aliás é recrutado tanto no interior de cláusulas, quanto entre as mesmas, 

respectivamente.  

Denominamos parentética a posição em que aliás é recrutado de forma a destacar o 

argumento a mais, realçando-o, como estratégia de focalização, com a utilização de parênteses 

ou travessões e, em posição final, aliás arremata o período em que se instancia, sendo o 

último elemento da cadeia frásica. 

A seguir, na Seção 5.2, disponibilizamos mais esclarecimentos quanto ao uso de 

aliás nas sete posições em que é instanciado no corpus, buscando demonstrar sua 

aproximação da classe dos advérbios. Julgamos importante tal detalhamento, uma vez que a 

mobilidade de aliás o aproxima dessa classe de palavras. 

 

 

5.2. Aliás e sua mobilidade no discurso 

 

A respeito de sua mobilidade no discurso, verificamos que aliás instancia-se nas 

seguintes posições já mencionadas no início deste capítulo: a) inicial absoluta (articulando 

períodos), b) inicial absoluta (articulando parágrafos), c) inicial não absoluta; d) intermediária 

intraclausal, e) intermediária interclausal, f) parentética e g) final.  

Essa variedade posicional é demonstrada com os dados a seguir. Além disso, 

demonstramos com os dados (27), (27‟) e (27”) a possibilidade de movimentação de aliás em 

um mesmo enunciado. Vejamos: 

 

Em (20), aliás é recrutado em posição a) inicial absoluta, entre períodos: 

 

 
(20) 

“Passou mais oito com a roda em cima do meu pé.” (p. 10). O desconforto 

em relação à família é explícito no ato contínuo da “roda em cima do pé” do 
pai durante oito anos. Aliás, a marcação temporal surge na narrativa de 

forma agonizante, como se pode ver em “Ofélia e eu andamos de um lado 

para o outro há vinte anos à espera da morte.” (p. 09); “Vinte anos tentando 
achar o pijama no escuro.” (p. 09) e (...). Nessas passagens, o tempo 

evidencia a claustrofobia e a angústia do protagonista dentro da casa. 

(BARRETO, Tese/UFRJ, 2016, p. 104) 
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Observamos, no dado (20), o recrutamento de aliás em posição a que chamamos de 

inicial absoluta, entre períodos. Essa escolha justifica-se por, no referido dado, essa 

construção linguística articular períodos. No dado, aliás inicia um período (composto), 

encabeçando a oração (matriz), seguida de oração hipotática conformativa. Desempenha um 

papel semelhante aos dos conectores, mas em nível acima da oração. 

Nessa instanciação, aliás assemelha-se semanticamente às expressões “ou seja; isto 

é”, utilizadas por Aurélio (2007) e Houaiss (2015), para conceituarem essa construção como 

advérbio. Esse uso indica que algo será incluído no enunciado, de forma a especificar, 

explicar o argumento anterior ao aliás (“O desconforto em relação à família é explícito no ato 

contínuo da “roda em cima do pé” do pai durante oito anos”). 

Durante a análise do corpus, notamos que, em posição inicial absoluta, além de 

articular períodos, como no dado (20), aliás também pode instanciar-se articulando 

parágrafos. Vejamos a seguir, o dado (21), cuja instanciação de aliás ocorre em posição b) 

inicial absoluta, entre parágrafos: 

 

 
(21)  
(...). Em outras palavras, para o filósofo, há nos instintos humanos “uma 

compulsão inerente para recuperar um anterior estado de coisas” (1968, p. 

43). Ou seja, em todo o ardor erótico, nos movimentos da paixão que tão 
bem caracterizam o drama humano, há uma busca final por quietude e 

imobilidade, algo que só pode ser encontrado, na nossa opinião, em sua 

plenitude, em três momentos da vida humana: na morte, no útero materno e 
no orgasmo, daí a pertinência desse estudo sobre o erotismo na poesia 

freitasiana. 

 

Aliás, esses três momentos ou estados relacionam-se intimamente com a 
continuidade entre dois seres que se estabelece na união erótica dos corpos 

durante a atividade sexual mencionada por Bataille. Essa continuidade 

profunda é uma busca incessante na poesia erótica de Armando. A última 
estrofe de “Loveless!”, e, especialmente, o verso “trepo para te matar” 

encerram, em grande medida, todas as questões levantadas até aqui, ou seja, 

a questão do caráter dual do erotismo (...). (CONCEIÇÃO, Tese/UFRJ, 
2015, p. 74) 

 

 

Diferentemente do dado anterior, no dado (21), aliás proporciona a articulação entre 

porções maiores do discurso, assinalando o encadeamento entre parágrafos, em que o segundo 

retoma e adiciona argumentos sobre o que foi declarado no primeiro. Dessa forma, o 

enunciador ratifica sua tese acerca da importância do estudo do erotismo na poesia freitasiana.  
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Em ambos os dados, a construção aliás “articula dois atos de fala, em que o segundo 

toma o primeiro como tema com o fim de justificá-lo ou melhor explicá-lo; (...) adicionar-lhe 

argumentos; generalizar, especificar, ...” (KOCH, 2017, p. 127). 

Com o dado (22), a seguir, passamos à análise da posição c) inicial não absoluta: 

 

 
(22) 

A recuperação de uma postura confiante sobre si próprio e sobre o destino da 
nação está diretamente atrelada ao contexto político e econômico, não sendo, 

portanto, uma crença na reestruturação nacional, na sociedade portuguesa. 

As mudanças serão articuladas a partir das exigências da União Europeia 

que, aliás, possui um papel moderador sobre os países do bloco; para o 
personagem, não há qualquer possibilidade da volta de uma ditadura, por 

exemplo, pois eles estão protegidos por uma entidade superior ao governo 

nacional: “não nos hão de convencer que volte a censura, qualquer tipo de 
censura, isso seria uma desumanidade e agora somos europeus. (OTSUKA, 

Dissertação/UFRJ, 2016, p. 90) 

 

 

Nesse excerto, flagramos o aliás em posição a que chamamos de inicial não 

absoluta, por conta de essa construção não iniciar o período, efetivamente. Observamos, 

nessa instância de uso, que aliás vem logo após o conector “que”, item linguístico introdutor 

da oração apositiva que explica a tese: “As mudanças serão articuladas a partir das exigências 

da União Europeia”, pois esta “possui um papel moderador sobre os países do bloco”. 

Note-se que aliás vem entre vírgulas, o que aponta para a ênfase a ser dada ao 

argumento subsequente, que se refere ao sintagma nominal “União Europeia”. O argumento 

ratifica a importância e a influência dessa instituição sobre os países do bloco, de modo a 

tornar inquestionável a tese de que as mudanças necessárias ocorrerão conforme exigido pela 

União Europeia. 

Demonstramos, na sequência, a posição d) intermediária intraclausal, verificada no 

dado (23): 

 

 

(23) 

(...) Lúcia é, no romance, a prostituta de luxo que transita pela alta burguesia 

carioca. 
 

– A mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a mais caprichosa e 

excêntrica. Ninguém a compreende [...].  
– Posso falar a esse respeito. Fui seu amante por quatro meses.  

– Por que a deixou? Aborreceu-se?  
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– Não a deixei. É seu costume (...). Podem oferecer-lhe somas loucas, é 

tempo perdido. (...), toma outro amante que não conhece, que nunca viu. 

(1999, p. 29) 
 

Entretanto, esse novo amante terá que possuir bens para manter todo o seu 

esplendor. O diálogo acima se dá entre Paulo, deslumbrado pela beleza de 

Lúcia, e Cunha, seu antigo amante. Cunha, aliás, é o homem que a faz 
prostituta, como se pode ler no fim da história (...). (ARRUDA, 

Dissertação/UFRJ, 2015, p. 22) 

 

 

Constatamos no dado acima, o uso de aliás em posição intermediária intraclausal, 

ou seja, no interior de oração (matriz), intercalado entre o sujeito e o seu predicado. Na 

sequência, a oração relativa apositiva (“que a faz prostituta”) é usada como argumento que 

confirma todo o enunciado anterior, uma vez que a personagem “Cunha” foi quem iniciou a 

personagem “Lúcia” na prostituição e, portanto, conhece-lhe as sutilezas.  

Observe-se que a estratégia na construção do argumento é a retomada do sintagma 

nominal “Cunha, seu antigo amante”, pelo sintagma “Cunha”, que será desenvolvido no 

decorrer do discurso, confirmando sua estreita relação com a prostituta. Nesse uso específico, 

aliás já se afasta bastante de um papel conector do tipo conjuncional. Afinal, está dentro de 

uma oração, sem o papel de ligar sentenças. 

A seguir, com o dado (24), exemplificamos o uso de aliás em posição e) 

intermediária interclausal: 

 

 
(24) 

(...). As etapas desta transformação semântica seriam vistas em alguns 
degraus: 

 

“Um rei tirânico é descrito em uma metáfora (o rei = uma estrela 
brilhante); a expressão hebraica helel (helel bem shahar = o que brilha ) 

ou a grega eosphoros são traduzidas para o Latim como a estrela da 

manhã, Lúcifer; posteriormente, o rei tirânico é identificado com o diabo; 
ergo Lúcifer torna-se outro nome para o diabo” (Link, p. 29) 

 

O restante segue derivado de um raciocínio lógico, aliás, raciocínio já 

comentado no primeiro capítulo da Tese, onde é lembrado no paradoxo de 
Epicuro. Agora os padres da Igreja constituem argumentos para resolver o 

“problema”. Dizem os teólogos que Deus criou o Diabo sim, mas, o Diabo 

não era mau quando foi criado; ele escolheu tornar-se mau. (ASSUMPÇÃO, 
Tese/UFRJ, 2014, p. 87) 
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Em (24), aliás é instanciado em posição intermediária, entre cláusulas, que nesta 

pesquisa designamos intermediária interclausal. Nesse excerto, aliás é recrutado 

encadeando orações, relacionando-as, retomando o tema inscrito na primeira oração 

(“raciocínio lógico”), desenvolvendo-o na oração seguinte, dando sequência ao discurso. É o 

uso de aliás mais afinado com um chamado valor conector. 

 Passamos a demonstrar com o dado (25) a posição f) parentética, também flagrada 

nos enunciados em que aliás é recrutado: 

 

 
(25) 

Além disso, em Evocações é recorrente o narrador de terceira pessoa, o que, 
a nosso ver, constitui outro índice possível de refluxo da narratividade. 

Obviamente, não queremos defender o absurdo de que o Simbolismo não 

tenha explorado o foco narrativo externo (aliás, fê-lo com bastante 
frequência), tampouco o de que não tenha investido na primeira pessoa. 

(VASCONCELOS, Tese/UFRJ, 2014, p. 240) 

 

 

Em (25), aliás introduz um argumento a mais, semelhante a uma oração relativa 

apositiva, interpolada, referindo-se ao enunciado que foi interrompido, de modo a ratificá-lo, 

antes de prosseguir o discurso. O autor do texto utiliza a forma parentética (abordada com 

mais detalhes na Subseção 5.3.6) como estratégia de focalização, ao introduzir uma 

informação independente, mas que complementa o enunciado. 

 A seguir, com o dado (26), ilustramos a instanciação de aliás em posição g) final: 

 

 
(26) 

Devemos sublinhar a autoria do romance: Rachel de Queiroz é nordestina, 

filha da terra, e migrou com sua família para o Pará ainda menina, fugindo 

da seca de 1915. Pelos caminhos andados, a escritora teve acesso a farto 
material, que seria mais tarde aproveitado no seu fazer literário. O notório 

compromisso com a realidade social que se verifica entre os escritores 

considerados regionalistas dos anos 1930 contribuiu para formar um quadro 
abrangente da sociedade. Sabemos que a subjetividade pode incorrer na 

formulação do texto, não apenas na literatura, aliás. Justamente esse eu da 

autoria, aliado à sua experiência, elemento motriz estruturante da linguagem, 
confere características e sensibilidade ímpares ao texto. (MORETH, 

Dissertação/UFRJ, 2014, p. 125) 

 

 

Verificamos no dado (26) que aliás arremata um argumento, instanciado ao final de 

uma oração completiva objetiva direta, que ratifica a tese de que a “subjetividade” está 
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presente nos textos e que não se trata apenas de textos literários. Em todo o enunciado anterior 

e posterior ao aliás figuram argumentos a respeito da experiência pessoal de Rachel de 

Queiroz, o que, segundo a autora da dissertação, imprime peculiaridades ao seu texto, 

oriundas da subjetividade pertencente ao “eu da autoria”. 

Ainda em relação à liberdade posicional inerente aos advérbios, verificada a partir de 

um mesmo enunciado, apresentamos os dados (27), (27‟) e (27”), que atestam essa 

característica em aliás: 

 

 

(27) 
..., temperado como o sangue romântico, sem a doçura do cânone 

sentimental, com a luz da razão dos novos tempos, aliás. (SARAIVA, 

Tese/UFRJ, 2015, p. 108); 
 

 

(27‟)  
..., temperado como o sangue romântico, sem a doçura do cânone 

sentimental. Aliás, com a luz da razão dos novos tempos. 

 

 
(27‟‟) 

..., temperado como o sangue romântico, sem a doçura do cânone 

sentimental, aliás, com a luz da razão dos novos tempos. 
 

 

 

No dado (27), aliás acompanha um argumento que ratifica todos os anteriores: “com 

a luz da razão dos novos tempos”. Essa expressão, arrematada por aliás, é usada como 

argumento de contraexpectativa sobre o que se espera do sentimentalismo romântico 

(“temperado como o sangue romântico, sem a doçura do cânone sentimental”).  

Em (27‟) e (27”), a fim de demonstrar a aproximação de aliás com a classe dos 

advérbios, apresentamos as possibilidades de movimentação dessa construção, em um mesmo 

enunciado. Contudo, ressaltamos que, apesar da possibilidade de comutação da posição de 

aliás, os sentidos derivados, ainda que se aproximem do sentido real, jamais serão iguais. 

Portanto, trata-se de um recurso utilizado apenas a título de comparação entre aliás e a classe 

dos advérbios, em função de sua mobilidade. Em outras palavras, é um teste de cunho 

sintático, que comprova a sua não fixação no discurso. 

Na próxima Seção 5.3, damos continuidade à análise de dados, a fim de demonstrar 

os valores semântico-pragmáticos de aliás. 
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5.3. Valores semântico-pragmáticos de aliás 

 

Nesta seção, abordamos os valores semântico-pragmáticos de aliás, organizados 

pelas posições em que é recrutado no corpus. Com isso, buscamos cotejar a 

multifuncionalidade dessa construção com os contextos de uso em que é empregada, 

provando, dessa forma, que aliás é empregado para além do valor semântico de retificação. 

Iniciamos nossa análise pela posição inicial absoluta, entre períodos, na Subseção 5.3.1, a 

seguir. 

 

 

5.3.1. Aliás em posição inicial absoluta, entre períodos 

 

Demonstramos com a Tabela 2, a seguir, o levantamento da frequência token e os 

valores semântico-pragmáticos de aliás, verificados em posição Inicial absoluta, entre 

períodos.  

 

Tabela 2 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição inicial absoluta, entre 

períodos 

 

 

Frequência token total 

 

Valores semântico-pragmáticos 

70 

 

Inclusão de 

argumentos 

 

 

Inclusão e 

propulsão 

 

Retificação 

absoluta 

 

Retificação 

parcial 

50 18 1 1 

71,43% 25,71% 1,43% 1,43% 

 

 

De acordo com os números apresentados, na posição ora indicada, aliás é recrutado 

com os valores semântico-pragmáticos de Inclusão de argumentos (71,43%), Inclusão e 

propulsão (25,71%), Retificação absoluta (1,43%) e Retificação parcial (1,43%), em 70 

ocorrências. Defendemos que o número essencialmente elevado do valor de Inclusão de 

argumentos está relacionado ao corpus escolhido, uma vez que a inclusão de argumentos é 

uma estratégia predominante em textos de cunho argumentativo – teses de doutoramento e 

dissertações de mestrado. 
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A partir de agora, elencamos os dados (28), (29), (30) e (31) que ilustram exemplos 

das instanciações da construção aliás em posição inicial absoluta, articulando períodos, e seus 

respectivos valores semântico-pragmáticos, assim distribuídos: 

 

a) Inclusão de argumentos 

 

(28) 

Com efeito, desde agosto daquele ano João Caetano estaria dirigindo a peça 
O gênio do bem ou Os mouros de Ormuz, “magnífico drama mágico nunca 

visto em algum dos teatros desta Corte” (11/09/1837, p. 3), e representava o 

papel principal de Ricardo D‟Arlington ou Três anos da vida de um 
deputado, que foi à cena em julho e agosto.  

 

Dessa forma, sem termos comprovação da presença cênica de Gonçalves de 
Magalhães anterior ao famoso 13 de março de 1838, sua estreia oficial 

continua sendo a mesma. Aliás, é de se prever que a tendência do poeta 

fosse reivindicar a data correta, não sendo necessários muitos esforços para 

defini-la. No entanto, há uma curiosidade acerca da estreia de O poeta e a 
Inquisição. (ALMEIDA, Tese/UFRJ, 2016, p. 105) 

 

 

Em (28), aliás proporciona o encadeamento entre dois períodos, em que o segundo é 

um argumento que explica o anterior, incluindo, portanto, uma relação discursivo-

argumentativa de explicação. Essa construção, nas palavras de Koch (2017, p. 127), “articula 

dois atos de fala, em que o segundo toma o primeiro como tema com o fim de justificá-lo ou 

melhor explicá-lo; adicionar-lhes argumentos”. Torna-se flagrante, nessa instância de uso, a 

inclusão de argumento, por meio de aliás, a fim de explicar o enunciado antecedente. 

 

b) Inclusão e propulsão de argumentos 

 

(29) 
(...). A confissão surge, desse modo,menos como fruto do arrependimento do 

que uma consequência do medo e do fingimento. Por isso, ao rememorar tais 

situações e os sentimentos que as permeavam, o sujeito afirma que confessa 
“diante da cara mascarada por treliça e sombra” (p.21). Não existe 

sinceridade nessa confissão, apenas sentimentos contraditórios que mesclam 

desejo e culpa, o dever de amar os pais e obedecer aos mandamentos. 

 
Em suma, um indivíduo que vivencia as primeiras experiências de uma 

sexualidade e erotismo prementes no contato e brincadeiras infantis com 

outras crianças e adolescentes: “Confesso. Diante da cara mascarada/ por 
treliça e sombra./ De carne, pecador. Passivo, ativo/ meia, bronha, pegação:/ 

pera, uva, maçã no rosto, na boca”(p.21). Aliás, esse percurso, que vai da 
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infância à madureza, revela a formação de uma consciência culpada que 

culmina em versos de clara reprovação do corpo: 

 
Meu corpo é o meu mal 

mal amanhece me manda 

ao desfecho do dia, mal me 

suporta, malmequer, me 
amaldiçoa – mau – me morde 

amor, mesmo sem paixão maior. 

(p.22) (CONCEIÇÃO, Tese/UFRJ, 2015, p. 183) 

 

 

Em (29), aliás inclui argumento de modo a ratificar o discurso anterior e, além disso, 

com a expressão “esse percurso”, retoma todo esse discurso precedente, desenvolvendo-o, 

tornando-o tema do enunciado subsequente à construção aliás, que encapsula o discurso 

precedente, sintetizando-o sob a forma do sintagma nominal (“esse percurso”), referindo-se à 

vida do personagem desde a infância à “madureza”, em meio à sua “sexualidade e erotismo”. 

À forma sintetizada “esse percurso”, é atribuído o estatuto de objeto-de-discurso, nos 

termos de Koch (2015) e aliás estabelece um novo referente para os enunciados que se 

seguem: “revela a formação de uma consciência culpada que culmina em versos de clara 

reprovação do corpo:(...)”. 

 

c) Retificação absoluta 

 

(30) 

Entregaram-se, poucas, a outros homens, e por isso morreram: tragédias de 
amores clandestinos. Nenhuma, ao que se sabe, se entregou a homens de 

volantes. Nenhuma se entregou ou entregou companheiros às volantes. Fiéis 

companheiras, todas deixaram os pais. Todas deixaram a família: irmãos 
(exceção para os que as seguiram), avós, tios, primos, amigos. Todos 

ficaram para trás. Tudo ficou para trás. Havia um homem, apenas um 

homem a ser seguido. Havia um risco de morte, mas havia um traço de vida. 
Escolhiam os dois. Aliás, escolhiam os três: o homem, a vida e a morte. Eis 

as mulheres do cangaço. Que amaram e viveram e que nunca morrerão. 

(SANTOS, Tese/UFRJ, 2015, p. 164) 

 

 

Nesse excerto, ao discorrer sobre a fidelidade das mulheres do cangaço, o autor da 

tese inclui um argumento de retificação do argumento anterior: essas mulheres escolhem, 

além do “traço de vida” e do “risco de morte” algo mais, e mais importante – aquilo em que 

sua fidelidade se sobressai: elas escolhiam “o homem” a quem são fiéis por toda a vida. E 

esse “homem” representa, justamente, tanto a vida, quanto a morte para as mulheres do 
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cangaço. A inclusão do argumento retificador, referindo-se ao “homem”, é decisiva para 

demonstrar a importância e a grandiosidade dessa escolha. 

 

d) Retificação parcial 

 

(31) 
(...). Sua vida vira objeto de rememorações de sua mulher, Teresa, de 

reportagens sensacionalistas dos jornais, de relatórios policiais e, sobretudo, 

da imaginação do narrador: “Vale a pena esmiuçar, e sobretudo fantasiar (já 
que as pistas concretas de que dispomos não nos levariam longe), as 

circunstâncias em que se deu esse desaparecimento” (RT, p.7). Aliás, é 

preciso dizer narradores, pois o romance apresenta como personagem central 

o escritor André Bernardes, que será o narrador secundário da história 
principal e o único narrador do romance que pretende escrever. (FERRI, 

Tese/UFRJ, 2016, p. 103) 

 

 

No dado (31), aliás introduz uma retificação a que chamamos de parcial, uma vez 

que o termo “narrador”, presente no primeiro enunciado, não satisfaz ao que o enunciador 

pretende, que é enfatizar o fato de a vida do personagem passar a ser “objeto de 

rememorações”, dentre outras coisas, “da imaginação do narrador” (“sobretudo”). Além do 

uso do termo “sobretudo”, que revela a ênfase dada à expressão “imaginação do narrador”, o 

enunciador lança mão de um argumento que melhor enfatiza o termo, reelaborando-o. Isto é, 

não se trata da imaginação de (apenas) um narrador, mas da imaginação de vários (“é preciso 

dizer narradores”). Observe-se, ademais, a construção modal “é preciso dizer”, como algo 

estritamente importante e necessário, na opinião do enunciador, no sentido de orientar o 

discurso na direção em que ele pretende. 

 

Destacamos nesta Subseção, o número de recrutamentos de aliás, em posição inicial 

absoluta, articulando períodos: são setenta ocorrências, o que equivale a 30,97% das 

instanciações dessa construção no corpus.Trata-se de um resultado significativo quando o 

consideramos com os demais resultados referentes à posição inicial (absoluta, entre 

parágrafos, e não absoluta).  

Em termos gerais, são 103 recrutamentos de aliás em posição inicial, resultado 

equivalente a 45,57% de suas ocorrências, nessa posição. Esses resultados corroboram com a 

nossa hipótese de que essa construção, na maior parte de suas ocorrências, adiciona 

argumentos, o que se mostra mais produtivo nos textos de cunho argumentativo, vindo, 

portanto, em posição inicial. 
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5.3.2. Aliás em posição inicial absoluta, entre parágrafos 

 

Passamos a apresentar as ocorrências da construção aliás, na posição ora investigada 

nesta Subseção, elencando os resultados de sua frequência token e de seus valores semântico-

pragmáticos, conforme ilustra a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição inicial absoluta, entre 

parágrafos 

 

 

Frequência token total 
 

Valores semântico-pragmáticos 

9 

 

Inclusão de argumentos 

 
Inclusão e 

propulsão 
Refere-se a todo o 

parágrafo anterior 

Refere-se a parte do 

parágrafo anterior 

4 3 2 

44,44% 33,34% 
22,22% 

77,78% 

 

 

Os resultados elencados na Tabela 3 demonstram que, no corpus eleito para análise, 

o uso de aliás em posição inicial absoluta, entre parágrafos, não é muito produtivo. Essa 

construção mostrou-se mais produtiva articulando partes menores do discurso, ou seja, 

articulando períodos, quando na posição inicial absoluta. 

É certo que essa construção estabelece relações entre os segmentos do discurso, 

sejam eles maiores (no caso dos parágrafos) ou menores (no caso de partes de parágrafo 

precedente e, ainda, no caso de períodos), articulando esses segmentos, de maneira que, de 

uma forma ou de outra, sempre haverá uma relação de interdependência entre eles, segundo 

Delanoy (2008). 

Reiteramos a baixa produtividade no uso de aliás (9 ocorrências, ou 4% do total), na 

posição atual e, a fim de melhor explicar os valores semântico-pragmáticos de aliás nessa 

posição, utilizamos os dados (32), (33) e (34), assim organizados, respectivamente: Inclusão 

de argumento (referindo-se a todo o parágrafo anterior); Inclusão de argumento (referindo-

se a parte do parágrafo anterior) e Inclusão e propulsão. 

 

a) Inclusão de argumento (referindo-se a todo o parágrafo anterior) 
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(32) 

É bem certo que esse elenco de narrativas selecionadas reflete ideias que 

circulavam a larga pela sociedade portuguesa (e europeia) do século XIX, 
refletindo crenças, ideologias e comportamentos socialmente respeitados e 

aceitáveis por grande parte dos membros daquele grupo. A esse respeito, 

Antonio Candido afirma que as obras de arte [e literárias] são, portanto, 

reflexos, ao mesmo tempo, da ação do artista sobre o seu objeto e também 
das configurações sociais em que se insere esse agente criador. 

 

A obra depende estritamente do artista e das condições sociais que 
determinam a sua posição [...] quanto à obra, focalizemos o influxo 

exercido pelos valores sociais, ideologias e sistemas de comunicação, que 

nela transmudam em conteúdo e forma [...]. Aceita, porém, a divisão, 

lembremos que os valores e ideologias contribuem principalmente para o 
conteúdo, enquanto as modalidades de comunicação influem mais para a 

forma (CANDIDO, 2000, p. 10 e 11). 

 
Aliás, foi no período oitocentista que as transformações a respeito dos 

costumes fúnebres assumiram contornos bem definidos, muitos desses 

conservados até a atualidade. A esse respeito, Juliana Schmitt afirma que 
“por ser uma sociedade altamente regida pelos códigos de etiqueta, 

consequentemente a morte foi também rigidamente regulamentada” 

(SCHMITT, 2010, p. 115), transformando a repulsa vivida no século anterior 

em uma verdadeira obsessão pela morte. (SILVA, Tese/UFRJ, 2015, p. 26) 
 

 

Em (32), no primeiro parágrafo, o enunciador inicia sua explanação com explicações 

acerca da escolha das narrativas a serem analisadas em seu trabalho, tendo em vista que não é 

uma escolha aleatória, mas condizente com sua pesquisa. No primeiro enunciado, ele explica 

que as narrativas selecionadas refletem ideias e comportamentos “socialmente respeitáveis e 

aceitáveis” na sociedade portuguesa/europeia do século XIX.  

Ele ratifica sua exposição, citando uma autoridade – Antonio Candido – que, por sua 

vez, afirma que, de fato, obras de arte e literárias são reflexos tanto do agir do artista quanto 

do contexto social em que o artista é inserido. No parágrafo subsequente, o autor da tese 

inclui um argumento, encabeçado por aliás, ratificando a ideia contida no primeiro parágrafo 

e na citação de Candido (2000), indicando transformações culturais sofridas no período 

oitocentista a respeito de costumes fúnebres. Isso ratifica a relação entre obras de arte e 

literárias, artistas e contextos sociais, mencionada no primeiro parágrafo. 

 

b) Inclusão de argumento (referindo-se a parte do parágrafo anterior)  

 

(33) 

Numa visão dualista, portanto, há uma quebra ou ruptura na relação 

complementar e harmônica entre princípio de prazer e princípio de realidade 
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que se traduziria num conflito entre os impulsos e desejos das instâncias 

psíquicas do indivíduo, ou seja, entre id, ego e superego. Na visão monista, 

no entanto, há uma arregimentação social sobre o princípio de prazer que 
tem sua vocação desviada para outra finalidade: a de manter a estabilidade 

do sistema social ou de uma dada superestrutura. Nesse ponto, o princípio de 

prazer, após sucessivas derivações históricas e sociais, transforma-se em 

princípio de perfeição como uma forma comportamental e eficaz de 
dominação social em prol de uma determinada distribuição, realizada pelas 

classes dominantes, da escassez e do trabalho alienado. 

 
Aliás, numa visão monista mais radical, pode-se encarar o princípio de 

realidade em si como algo que já se transformou sob o influxo histórico. 

Para isso, supõe-se que, no início da vida humana, só existia o princípio de 

prazer na busca por estabilidade, por alívio das tensões para eliminação da 
carga penosa recorrente em todo o ser biológico que surgiu no momento 

primordial em que a vida aflorou, estabilidade esta conseguida com o 

regresso definitivo da vida orgânica ao mundo das coisas inanimadas e 
inorgânicas. (CONCEIÇÃO, Tese/UFRJ, 2015, p. 84) 

 

 

No dado (33), verificamos que aliás também promove a articulação entre dois 

segmentos argumentativos – dois parágrafos. No primeiro, o enunciador disserta sobre dois 

assuntos: a visão dualista e a visão monista sobre prazer e realidade. Contudo, o argumento 

introduzido por essa construção, no parágrafo subsequente, refere-se à parte do parágrafo 

precedente, desenvolvendo e reforçando o que o enunciador disserta sobre a “visão monista”, 

acrescentando, como argumento, informações sobre “uma visão monista mais radical”. 

 

c) Inclusão e propulsão 

 

(34) 
(...). Aqui, Eros e Thanatos, mais do que se oporem, estabelecem uma 

relação básica que, segundo Marcuse, mantém-se obscura (1968, p.45). Essa 

descida de Eros ou da vida em direção à morte (Thanatos), a veiculação do 
princípio de prazer a um instinto de morte, parece deixar transparecer um 

desejo de equilíbrio expresso pelo que chama de princípio de Nirvana (1968, 

p.44). Em outras palavras, para o filósofo, há nos instintos humanos “uma 
compulsão inerente para recuperar um anterior estado de coisas” (1968, 

p.43). Ou seja, em todo o ardor erótico, nos movimentos da paixão que tão 

bem caracterizam o drama humano, há uma busca final por quietude e 

imobilidade, algo que só pode ser encontrado, na nossa opinião, em sua 
plenitude, em três momentos da vida humana: na morte, no útero materno e 

no orgasmo, daí a pertinência desse estudo sobre o erotismo na poesia 

freitasiana. 

 

Aliás, esses três momentos ou estados relacionam-se intimamente com a 

continuidade entre dois seres que se estabelece na união erótica dos corpos 
durante a atividade sexual mencionada por Bataille. Essa continuidade 

profunda é uma busca incessante na poesia erótica de Armando. A última 
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estrofe de “Loveless!”, e, especialmente, o verso “trepo para te matar” 

encerram, em grande medida, todas as questões levantadas até aqui, ou seja, 

a questão do caráter dual do erotismo, do amor conduzido por um pathos 
violento e eivado de ira, da vida e da morte amalgamadas na atividade 

erótica e do fim maior de todo erotismo, que é a sensação da passagem da 

descontinuidade para a continuidade entre os seres. (CONCEIÇÃO, 

Tese/UFRJ, 2015, p. 74) 

 

 

Nesse excerto, aliás retoma os termos “na morte, no útero materno e no orgasmo”, 

do parágrafo anterior, utilizando a expressão “esses três momentos ou estados”, sumarizando-

os. Dessa forma, os termos instanciados no parágrafo anterior ao aliás tornam-se tema do 

parágrafo subsequente, em que são desenvolvidos, de modo a prosseguir a argumentação do 

enunciador. Constamos, pois, uma vez mais nos termos de Koch (2015), a atribuição do 

estatuto de objeto-de-discurso da forma sumarizada, introduzida pela construção aliás. 

 

Podemos destacar nesta Subseção o parco recrutamento da construção aliás, em 

posição inicial absoluta, articulando parágrafos: 9 ocorrências do total de usos dessa 

construção no corpus analisado. Além disso, é possível verificar que, nessa posição, os 

valores semântico-pragmáticos atribuídos ao aliás permeiam o âmbito da Inclusão - seja 

somente incluindo ou conjugadamente incluindo e propulsionando os argumentos inseridos. 

Reiteramos, portanto, a nossa hipótese mencionada na Subseção 5.3.1 (vide página 

63) de que, na maioria dos usos de aliás, em posição inicial, essa construção adiciona 

argumentos, estratégia recorrente em textos de cunho argumentativo, mais precisamente no 

corpus eleito para esta dissertação. Essa estratégia é condizente com o uso de aliás em 

posição Inicial, uma vez que se trata da Inclusão de argumentos.  

 

 

5.3.3. Aliás em posição inicial não absoluta 

 

Esta subseção trata do emprego de aliás em posição na qual essa construção não 

inicia, de fato, o período. De outro modo, instancia-se logo após conectores, sintagmas 

adverbiais e sequenciador, como mencionamos, anteriormente, na Seção 5.1, totalizando 24 

ocorrências. A Tabela 4, a seguir, demonstra a distribuição da frequência token de aliás, na 

posição apresentada nesta subseção, além de seus valores semântico-pragmáticos. 
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Tabela 4 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição inicial não absoluta 

 

 

Frequência token total 

 
Valores semântico-pragmáticos 

24 

 

Inclusão de argumento 

 

Inclusão e propulsão 

20 4 

83,33% 16,67% 

 

 

Os resultados demonstram que o recrutamento de aliás em posição inicial não 

absoluta ocorre em função da Inclusão de argumentos e da Inclusão e propulsão. Dessa 

forma, podemos concluir que, na posição inicial (não absoluta) elencada nesta subseção, 

assim como nas demais posições iniciais (absoluta entre períodos e absoluta entre parágrafos), 

tratadas nas subseções precedentes, o teor semântico de Inclusão ocorre em 98% das 103 

ocorrências da construção aliás, em posição inicial, o que revela sua forte prototipicidade. 

Passamos a demonstrar com os dados (35) e (36) instanciações de aliás, em posição 

inicial não absoluta, cujos valores semântico-pragmáticos são os de Inclusão de argumento e 

de Inclusão e propulsão, respectivamente. 

 

a) Inclusão de argumento 

 

(35) 

Nota-se que apenas Diadorim, antes do assassinato de seu pai, ao ser 

questionada por Riobaldo, fala em defesa de Hermógenes: “O Hermógenes é 
duro, mas leal de toda confiança. Você acha que a gente corta a carne é 

com quicé ou é com colher-de-pau ? (GSV, p 132). Se Joca Ramiro o 

distinguiu, foi por reconhecer nele um certo carisma, como aliás vem 

comprovado pelo fato de seus jagunços lhe obedecerem com toda a vontade. 
A virgem travestida de homem revela, como sempre o faz, uma dose de 

sabedoria, afinal, a violência e o caráter malévolo de Hermógenes são úteis 

para o bando de jagunços e este homem sem alma faz de maneira bastante 
eficiente as tarefas contundentes sob as ordens de Joca Ramiro; além de ser 

muito considerado e respeitado por todos os jagunços, desde o mais recatado 

ao mais violento. (ASSUMPÇÃO, Tese/UFRJ, 2014, p. 73) 
 

 

Verificamos que, no dado (35), aliás promove a inclusão de um argumento, sob a 

forma de oração hipotática conformativa, que demonstra a atitude dos jagunços em relação a 

Hermógenes, fundamentando o enunciado anterior “foi por reconhecer nele um certo 
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carisma”. Observe-se que a construção aliás não encabeça a oração conformativa, iniciando-a, 

de fato. Nesse caso, aliás vem posposto ao conector “como”. 

 

b) Inclusão e propulsão 

 

(36) 
De maneira similar, Vinicius de Moraes se vale da mudança na configuração 

do feminino para concretizar sua proposta. No caso de nosso objeto de 

estudo, a mulher, além de ser amado, é o ser que ama. O sentimento é 
transformador por ser sentido pelo poeta e também por sua reciprocidade. 

Nesse sentido, aliás, cabe mais uma vez o destaque para o fato de o amor da 

mulher transformar o instante do poeta em iluminação, e não o contrário. A 

modificação é basicamente externa e se origina do fato de que a mulher 
amada retribui o sentimento de forma poderosa e irremediavelmente 

transformadora. (PAULA, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 127) 

 

 

No dado (36), identificamos o valor semântico-pragmático de Inclusão e propulsão 

atrelado à construção aliás. Nessa instância de uso, aliás relaciona dois períodos de modo 

que, no segundo, essa construção inclui argumentos referindo-se ao sintagma adverbial 

“Nesse sentido”, que sumariza todo o período anterior, tornando-o tema do período seguinte. 

Também nessa instanciação, aliás não encabeça a oração e é posposto ao sintagma adverbial 

“Nesse sentido”. 

 

Com os dados supracitados, buscamos demonstrar, por meio das análises 

empreendidas, os valores de cunho semântico e pragmático atribuídos à construção aliás em 

posição inicial não absoluta. Além disso, com esses mesmos dados, ilustramos instanciações 

dessa construção posposta ao conector (“como”) e ao sintagma adverbial (“Nesse sentido”), 

elementos que, de fato, iniciam as orações. A seguir, ilustramos com o dado (37) uma 

instanciação de aliás, cujo elemento a ele anteposto é o sequenciador “daí”: 

 

 
(37) 
Segundo o filósofo francês, a Idade Média transformou a morte numa 

“cerimônia pública organizada. Organizada pelo próprio moribundo, que a 

preside e conhece seu protocolo” (2012, p.39). Daí, aliás, a importância da 
arquitetura tumular dos poderosos (reis e rainhas, membros da aristocracia 

real) que naquele momento ganharam requintes de obra de arte. Espetáculo 

coletivo, o cortejo do morto era constituído por toda a comunidade: parentes, 
amigos, vizinhos e até crianças. (GOMES, Tese/UFRJ, 2014, p. 172) 
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No dado (37), aliás inclui um argumento que explica, justifica a citação do período 

anterior. Note-se que o sequenciador “daí” tem sentido de explicação: “por isso”. Também 

nessa instância de uso, conforme assevera Koch (1993, 2015), é possível verificar que aliás 

relaciona porções textuais (períodos), ampliando a ideia contida no primeiro enunciado. 

 

 

5.3.4. Aliás em posição intermediária intraclausal 

 

Na Seção 5.1, demonstramos com a Tabela 1 a frequência token da construção aliás, 

de acordo com suas posições nos enunciados. Verificamos que, na posição intermediária, 

aliás pode ser recrutado no interior de cláusulas ou entre as mesmas. Dessa forma, 

subdividimos esta posição em dois tipos, um dos quais tratamos nesta subseção e 

demonstramos na Tabela 5, a seguir. 

 

Tabela 5 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição intermediária intraclausal 

 

 

Frequência token total 

 

Valores semântico-pragmáticos 

73 

 
Inclusão de 

argumentos 

 

 
Inclusão e 

propulsão 

 
Retificação 

absoluta 

 
Retificação 

parcial 

26 45 1 1 

35,62% 61,64% 1,37% 1,37% 

 

 

Na posição intermediária intraclausal, isto é, no interior de cláusulas, a construção 

aliás mostrou-se produtiva, perfazendo 73 recrutamentos no corpus investigado. Isso equivale 

a 32,20% do total de usos dessa construção. Os resultados apontam para uma função precípua, 

a de Inclusão e propulsão de argumentos, seguida da função de Inclusão de argumentos, 

restando apenas duas instanciações cuja função é a de Retificação absoluta e a de Retificação 

parcial. Com os dados (38), (39), (40) e (41), exemplificamos os usos de aliás com os valores 

semântico-pragmáticos elencados na Tabela 5: 

 

a) Inclusão de argumentos 
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(38) 

São desgraçados os personagens que cruzam o caminho do jacaré no esgoto. 

Vítimas da própria condição social, “abortos” cuja intenção em comum é a 
sobrevivência. “Coisas” que formam à sua revelia o underground, já que não 

têm “a oportunidade de conhecer o piso térreo”. Já trazem em si o lado torpe 

das características humanas, abarcadas, aliás, durante o curto período em 

que habitavam as ruas. (FERREIRA, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 68) 
 

 

Em (38), a construção aliás é instanciada no interior da cláusula apositiva, 

intercalando-a e incluindo argumento de forma a desenvolver o enunciado anterior, dando-lhe 

mais detalhes, especificando-o. 

 

b) Inclusão e propulsão de argumentos 

 

(39) 

(...). Mia Couto escondeu essa história dentro das outras, mostrou um pouco 

aqui, mais um tanto depois, confundiu, desorientou, brincou com nosso 
entendimento, coisa que, aliás, costuma fazer com frequência. Mas a raiz da 

questão é essa mesma: o incesto perverso, a muda violência doméstica e o 

assassinato bruto do inocente. Pronto. (ATHAYDE, Dissertação/UFRJ, 
2015, p. 126) 

 

 

Em (39), verificamos o recrutamento de aliás no interior da cláusula apositiva. 

Contudo, não se trata, apenas, de inclusão de argumento, mas também de propulsão. O 

sintagma nominal “coisa” resume todo o enunciado anterior e, por consequência, torna-se 

tema do enunciado subsequente ao aliás. O argumento introduzido por aliás reforça a ideia 

contida no período anterior, orientando, assim, o discurso. 

 

c) Retificação absoluta 

 

(40) 
A vinda da família real portuguesa para o Brasil mudaria o curso da história. 

Os espaços seriam reorganizados. A sede do Império Português deslocou-se 

para a colônia. O Brasil se transformaria no coração dos domínios lusitanos, 
culminando com a “elevação” do território a Reino Unido do Brasil, 

Portugal e Algarves, com capital sediada no Rio de Janeiro. Portugal e Brasil 

alteram suas relações, este último assumindo centralidade nas decisões 

políticas do Império. A transferência de todo o aparato administrativo para 
além-mar doou um novo contorno às relações entre metrópole e colônia; 

aliás, não mais colônia, e sim integrante de um Reino Unido. 
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A máquina burocrática e administrativa fixou-se no Rio de Janeiro, da onde 

as decisões políticas sairiam.  

 
O Rio de Janeiro passou a desempenhar um papel central no jogo de relações 

entre as diversas capitais do Brasil e esse centralismo exercido pela cidade 

não passaria despercebido, ou sem ressentimentos e conflitos. (MORETH, 

Dissertação/UFRJ, 2014, p. 25) 
 

 

Em (40), o enunciador utiliza aliás, no interior da cláusula, para retificar o termo 

“colônia”, empregando outro que melhor sirva a seus propósitos argumentativos. A retificação 

reforça a ideia sobre “um novo contorno às relações entre metrópole e colônia”, pois ser 

“integrante de um Reino Unido” denota uma mudança nas relações entre Brasil e Portugal. 

Observe-se que não se trata de uma reformulação do termo “colônia”, mas de uma retificação 

absoluta, que é enfatizada pela expressão “não mais colônia”. 

 

d) Retificação parcial 

 

(41) 

Enquanto o sujeito poético se permite uma pausa para reflexão, 
contemplação ou descanso, a natureza, indiferente, continua. Do outro lado 

do monte, como num simples desenho feito por uma criança, surge o 

horizonte, aliás, os horizontes, que podem funcionar como metáfora para a 
ideia de possibilidade, de vida. (VAZ, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 47) 

 

 

No excerto acima, a construção aliás relaciona os sintagmas nominais “horizonte” e 

“horizontes”, de maneira a reformular o primeiro deles, em um estilo paratático. A estratégia 

utilizada pelo enunciador, a que chamamos de Retificação Parcial, possibilita uma retificação 

em parte, ou seja, o primeiro termo não é incorreto, e sim incompleto. A reformulação reforça 

os argumentos posteriores, atendendo às intenções comunicativas do autor do texto e a seus 

propósitos.  

Diante disso, reiteramos a posição de Neves (2004), na Seção 3.2 deste trabalho, 

quando a autora assevera que fatores internos e externos à interação (propósitos e intenções 

dos interlocutores), o peso dos enunciados (elaborados de modo a atingir aos propósitos do 

enunciador), entre outros, são contemplados na nova proposta da LT. Além disso, no viés da 

LFCU, há de se considerar uma abordagem holística diante das análises linguísticas, 

considerando os fatores internos e externos, adaptando o sistema linguístico às necessidades 

comunicativas dos interlocutores. 
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Na posição ora abordada, assim como nas posições anteriores (iniciais), mais uma 

vez, atestamos o teor de Inclusão inerente às funções atreladas à construção aliás, quando em 

discursos de cunho argumentativo, mais precisamente em teses de doutoramento e 

dissertações de mestrado, em que o enunciador precisa defender o seu discurso, visando à 

adesão do interlocutor. Nas próximas subseções, verificamos se essa característica é 

confirmada ou infirmada, conforme os valores semântico-pragmáticos levantados a partir do 

corpus. 

 

 

5.3.5. Aliás em posição intermediária interclausal 

 

Na posição inicial interclausal, em que a construção aliás é recrutada entre cláusulas, 

as análises demonstram os seguintes resultados sobre sua frequência token e seus valores 

semântico-pragmáticos: 

 

Tabela 6 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição intermediária interclausal 

 

 

Frequência token total 

 
Valores semântico-pragmáticos 

14 

 

Inclusão de argumento 

 

Inclusão e propulsão 

8 6 

57,14% 42,86% 

 

 

De acordo com a frequência e os valores elencados na Tabela 6, verificados durante 

o levantamento dos usos de aliás, em posição intermediária interclausal, atestamos um parco 

recrutamento dessa construção, o equivalente a 6,19% do uso total no corpus. No entanto, 

apesar do baixo número de instanciações de aliás, nessa posição, observamos que em todas as 

ocorrências o teor semântico de Inclusão é categórico em 100% dos usos. A fim de ilustrar as 

ocorrências dos valores semântico-pragmáticos listados na tabela anterior, apresentamos os 

dados (42) e (43), cujos valores atestados são os de Inclusão de argumento e o de Inclusão e 

propulsão, nessa ordem. 

 

a) Inclusão de argumento 
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(42) 

Porém, ainda não sabemos como concluir um trabalho que trata de poesia, 

que trata de algo que tem o tempo da eternidade, sem começo e fim, sendo o 
meio, o caminho, uma eterna travessia. A poesia só acaba no horizonte, mas, 

se o horizonte se afasta à medida que tentamos nos aproximar, onde acaba a 

poesia? Não acaba, aliás, a arte nunca acaba. É a interminável música de que 

fala Cecília Meireles. Escrever sobre poesia é trabalho hercúleo, que exige 
desapego. (VAZ, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 105) 

 

 
 

O dado (42) ilustra a instanciação de aliás introduzindo um argumento, sob a forma 

de oração paratática, que generaliza o enunciado anterior, direcionando o entendimento do 

interlocutor para o fato de que “a arte nunca acaba” e, sendo a poesia uma forma de arte, esta 

também nunca acaba. Essa função de generalização (ou “amplificação do que foi dito antes”), 

assinalada pela construção aliás, é postulada por Savioli e Fiorin (2001) e Koch (1993, 2015), 

ao se referirem aos operadores argumentativos, conforme expusemos na Seção 2.3, em que 

abordamos a correspondência de aliás com os operadores argumentativos. 

 

b) Inclusão e propulsão 

 

(43) 
O que se faz obscuro para os olhos do leitor é a perda de vínculos com seu 

primigênio passado, a dormência dos seus instintos, sentidos, percepções e 

sentimentos genuínos, menos pela distância temporal, do que através do 
referencial da logicidade do seu pensamento mecanicista, assentado no 

conforto burguês do século vinte, Judaico-cristão por essência, onde as 

únicas complexidades pairam na metafísica, onde o indivíduo é cindido pela 
religião em corpo físico e alma, como nos Órficos e Pitagóricos e a da 

ciência, da qual apenas participa de um modo diletante e pragmático, pelo 

que ela traz de benefícios para sua existência, é o sujeito fragmentado por 

excelência, diferente dos fraturamentos sintáticos de Fiama, aliás estes, 
buscam exatamente o antídoto. A chama originária de Fiama não pertence ao 

espectro da racionalidade Ocidental, clareando a visão civilizatória. 

(SARAIVA, Tese/UFRJ, 2015, p. 72) 

 

 

Em (43), aliás instancia-se entre duas orações, promovendo a articulação entre 

ambas. Contudo, essa construção, além de introduzir argumento, retoma parte do enunciado 

da primeira oração com o termo “estes”, que se refere ao termo “fraturamentos de Fiama”, 

reforçando a ideia nele contida, buscando justamente o oposto de “é o sujeito fragmentado por 

excelência”.  
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Nessa instanciação, o aliás, ao lado de “estes”,tem a função anafórica encapsuladora, 

nos termos de Koch (2002, apud LOPES, 2011), retomando, nesse dado,parte da declaração 

anterior, sumarizando-a. Ademais, o encapsulamento do termo pertencente ao segmento 

precedente sintetiza-o, além de torná-lo objeto-de-discurso, segundo Koch (2015).  

 

 

5.3.6. Aliás em posição parentética 

 

Na posição parentética, as análises demonstram os seguintes resultados sobre a 

frequência token de aliás e seus valores semântico-pragmáticos, conforme a Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição parentética 

 

 

Frequência token total 

 

 

Valores semântico-pragmáticos 

29 

 

Inclusão e realce de 

argumentos 

 

 

Retificação parcial 

28 1 

96,55% 3,45% 

 

 

Conforme demonstram os números, na posição parentética, aliás é recrutado com o 

valor semântico-pragmático de inclusão e realce de argumentos em 28 ocorrências, o que 

corresponde a 96,55% dos dados. Apenas uma ocorrência verificou-se com o valor de 

retificação parcial. Exemplificamos esse uso parentético com os dados a seguir, em que aliás 

é recrutado com os valores semântico-pragmáticos de Inclusão e realce de argumento (em 44, 

45 e 46) e de Retificação parcial (em 47). Vejamos:  

 

a) Inclusão e realce de argumento 

 

(44) 

(...). A certa altura, o crítico se refere, muito genericamente, a um “passado 

meio acadêmico, meio simbolista” (2003, p. 211). Disto se pode concluir que 
tudo que possuísse alguma vaga interferência ou mais direta influência de 

qualquer vertente literária já estabelecida seria considerado antiquado – 

proposta típica de um movimento de ruptura estética, aliás. Dante jamais 
seria modernista porque jamais romperia com a tradição – fator que, 

reiteramos, não o aparta da modernidade. (MENDES, Dissertação/UFRJ, 

2015, p. 66) 
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Em (44), aliás vem em posição parentética, mais acertadamente, ao final de um 

sintagma nominal “solto”, arrematando um argumento que especifica (e reforça) o enunciado 

anterior, elaborado pelo autor. Segundo o próprio autor, tudo o que sofre a interferência ou a 

influência de tendências literárias que já estejam estabelecidas é considerado antiquado, e 

isso, segundo o autor, trata-se de uma “proposta típica de um movimento de ruptura estética”. 

É importante ressaltar, nessa estrutura, o uso do sinal gráfico travessão, que sinaliza 

o foco a ser dado, pelo leitor, ao argumento arrematado por aliás, segundo Decat (2004, p. 

85). Ou seja, constatamos nessa instância de uso, mais uma vez, a estratégia de focalização 

com função argumentativa e, portanto, há uma orientação argumentativa na condução do 

texto. 

O dado (45), a seguir, também ilustra o uso de aliás com a função de incluir e realçar 

argumentos: 

 

 

(45) 
Além disso, em Evocações é recorrente o narrador de terceira pessoa, o que, 

a nosso ver, constitui outro índice possível de refluxo da narratividade. 

Obviamente, não queremos defender o absurdo de que o Simbolismo não 

tenha explorado o foco narrativo externo (aliás, fê-lo com bastante 
frequência), tampouco o de que não tenha investido na primeira pessoa. 

(VASCONCELOS, Tese/UFRJ, 2014, p. 240) 

 

 

Em (45), aliás introduz um argumento a mais, sob a forma de uma oração de valor 

apositivo, interpolada, com o propósito de ressaltar o enunciado que foi interrompido e, dessa 

forma, ratificá-lo, antes de prosseguir o discurso. O autor do texto utiliza a forma parentética 

como estratégia de focalização, ao introduzir uma informação independente, mas que 

complementa o enunciado. 

Para Decat (2004, p. 80), em seus estudos sobre as orações relativas apositivas que se 

apresentam de forma “desgarrada”, independente, de caráter parentético, constituindo uma 

“unidade informacional à parte”, a autora argumenta que tais orações funcionam como 

estratégia de focalização com função argumentativa. É o que ocorre no dado (45). 

Castilho (2016, p. 687) conceitua a parentetização como uma estratégia utilizada na 

construção do texto, que se caracteriza pela “inserção de informações complementares ao 

tópico discursivo em desenvolvimento, de modo que esse tópico é brevemente interrompido”. 

Assim, baseando-nos nas afirmações dos autores citados anteriormente, podemos verificar, 

em (45), a utilização de oração relativa apositiva, colocada em posição independente, 
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“desgarrada”, nos termos de Decat (2004), funcionando, de fato, como uma informação 

complementar.  

Vejamos o dado (46), cuja função verificada em aliás é, também, incluir e realçar 

argumentos:  

 

(46) 
A luta contra a diversidade acaba sendo também contra o caos que permite a 

criação. Resta saber se as sociedades realmente pretendem destruir a 

diversidade a favor de alguma ordem definitiva (como aliás sempre 
fizeram), a favor de uma “Luanda cidade orgulho nosso”, na triste 

ambiguidade desse termo. Não é à toda que a presença do cão, instauradora 

do caos, se dá pela memória de cada um dos que a relataram, na 

multiplicidade de lembranças e esquecimentos constituindo a unidade da 
memória de Luanda. (GLÓRIA, Dissertação/UFRJ, 2016, p. 20) 

 

 

Verificamos que a mesma estratégia de focalização aplicada nos dados (44) e (45) é 

repetida em (46), com o emprego da forma parentética que o autor do texto utiliza para 

realçar, destacar o argumento a mais. Contudo, em (46), aliás realça uma oração hipotática 

conformativa, que, por seu turno, ratifica o enunciado anterior, orientando o discurso.  

Entendemos que, além do realce conferido ao argumento através da estratégia de 

parentetização, o argumento em sua forma conformativa e o uso do advérbio “sempre” 

também corroboram com o relevo do argumento, para marcar a importância do enunciado 

anterior: “as sociedades realmente pretendem destruir a diversidade a favor de alguma ordem 

definitiva”, conforme sempre o fizeram. Enunciado e argumento estão ligados entre si em 

uma relação de conformidade. 

Vejamos, afinal, um exemplo do valor semântico-pragmático de aliás, em posição 

parentética, mas cuja função precípua é retificar, parcialmente, parte do enunciado: 

 

b) Retificação parcial 

 

 

(47) 

Decerto que sua significação mais corrente alude à escultura do artista 

toscano, mas, originariamente, é referência direta à cena composta pela 
Virgem Maria com o Cristo morto em seus braços após a crucificação, 

conforme se instaurou culturalmente desde o século XIII através da arte 

sacra alemã, além de abranger, de modo genérico, todas as representações 

artísticas deste episódio. Assim, a expressão pode, sim, destinar-se à “Pietà” 
marmórea de Michelangelo – aliás, às duas, pois há a mais célebre, em 
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exposição no Vaticano, e outra obra homônima sua, que se encontra em 

Florença –, mas também às manifestações pictóricas de Van Gogh ou El 

Greco, e tantas outras mundo afora. (MENDES, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 
128) 

 

 

No dado (47), atestamos o uso de aliás com a função de reformulação de uma 

expressão do enunciado anterior, não em sua totalidade, mas em parte: não se trata, apenas, de 

uma “Pietà marmórea de Michelangelo”, mas de duas, conforme podemos verificar no 

decorrer do discurso. A primeira asserção não é “falsa”, apenas “incompleta”.  

Observe-se também que, nesse caso, a reformulação vem em forma parentética, 

dando destaque à informação, atendendo aos propósitos comunicativos do autor do texto. 

Conforme já mencionamos, trata-se de uma “estratégia de focalização com função 

argumentativa”, nos termos de Decat (2004, p. 80). 

A partir dos números apresentados na Tabela 7 e das análises apresentadas nos 

dados supracitados, concluímos que, em posição parentética, o valor semântico-pragmático 

precípuo de aliás é o de inclusão e realce de argumentos. A posição em questão reforça a 

nossa asserção sobre esse valor, uma vez que a parentetização, nos termos de Decat (2004) e 

Castilho (2016), é uma estratégia de inclusão e de focalização de argumentos por parte do 

enunciador. 

 

 

5.3.7. Aliás em posição Final 

 

Nesta última subseção do capítulo de Análise de Dados, apresentamos a Tabela 8 

com os resultados referentes à frequência token de aliás, em posição final, e os valores 

semântico-pragmáticos atribuídos a essa construção, após a análise do corpus. 

 

Tabela 8 – Frequência token e valores semântico-pragmáticos de aliás em posição final 

 

 

Frequência token total 

 

 

Valores semântico-pragmáticos 

7 

 

Realce e propulsão 

 

 

Realce 

4 3 

57,14% 42,86% 
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Os resultados demonstrados na Tabela 8 apontam para um equilíbrio quanto aos 

valores semântico-pragmáticos associados ao aliás, quando na posição final, assim 

distribuídos nas sete ocorrências: 57,14% correspondem ao valor de Realce e propulsão e 

42,86% ao valor de Realce.  

Ressaltamos que, na posição final, há um ínfimo recrutamento de aliás, uma vez que, 

nessa posição, ele “arremata” o argumento que acompanha, o que não é uma estratégia muito 

comum em textos mais monitorados. Já nas demais posições, como foi verificado, essa 

construção, na maioria dos casos, “inclui” argumentos, estratégia que se mostra bastante 

produtiva em textos de cunho argumentativo. 

A seguir, exemplificamos com os dados (48) e (49) instanciações de aliás cujos 

valores semântico-pragmáticos são de Realce e propulsão e de Realce, respectivamente: 

 

a) Realce e propulsão 

 

(48) 
Por fim, no sentido inverso à relação reverencial do homem com o passado – 

pois sempre há dois sentidos em constante ambivalência –, todo novo poeta, 

para ser de fato “novo”, precisa repelir a tradição – alguma tradição, mesmo 

a mais recente que houver; precisa destoar de alguma das inúmeras estantes 
que o Tempo vem continuamente preenchendo em sua eterna biblioteca. 

Contudo, não há mal em estabelecer pontos de contato com alguma daquelas 

infinitas prateleiras, sequer as mais antigas. É desejável, aliás; é sempre um 
encontro potencialmente enriquecedor. “Nelmezzodelcammindinostravita”

5
, 

se pararmos de súbito na estrada, tem sempre uma mais nova pedra à espera 

– qualquer sonho de agora, mas eterno –, nesse mundo de antigos pedra e 

sonho. (MENDES, Dissertação/UFRJ, 2015, p. 143) 

 

 

Em (48), aliás realça o argumento “é desejável”, que, por sua vez, ratifica todo o 

enunciado anterior sobre a tese de não haver mal em manter contato com a tradição, mesmo 

sendo um “novo poeta”. Na sequência, o enunciador justifica sua posição sobre ser desejável 

o ponto de contato entre o novo e a tradição, afirmando ser um “encontro potencialmente 

enriquecedor”. Ou seja, aliás, além de realçar o argumento que ratifica o enunciado anterior, 

também propulsiona esse enunciado (a tese), tornando-o tema, na sequência, incluindo mais 

um argumento. 

A seguir, com o dado (49), ilustramos um exemplo de uso da construção aliás, em 

que o seu valor semântico-pragmático é o de Realce. 

                                                
5No meio da jornada de nossa vida (Tradução nossa). 
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b) Realce 

 

(49) 

(...). Até que no mês de outubro de 1934, a conselho dos amigos António 
Ferro e Augusto Ferreira Gomes, ou mesmo pelo dinheiro que tal concurso 

poderia lhe garantir, apresenta sua candidatura ao prêmio de poesia 

conferido pelo Secretariado de Propaganda Nacional, com o livro 
Mensagem; título que substitui Portugal. 

O Grande Prêmio fora concedido a uma coletânea do Padre Vasco Reis, sob 

o título de Romaria; livro de péssimo gosto, aliás. Mensagem não só 
estrutural como pedagogicamente não se enquadrava nas orientações 

propagadas pelo Estado Novo. Assim, António Ferro, amigo de Pessoa desde 

os tempos de Orpheu, apesar de não figurar no júri do concurso, mas sendo 

sua autoridade tutelar, portanto, detentor do dinheiro, resolveu aumentar o 
montante dado ao poeta português para cinco mil escudos, garantindo-lhe 

sobrevivência por mais algum tempo (...). (TOLEDO, Dissertação/UFRJ, 

2015, p. 28) 
 

 

No dado (49), aliás arremata e realça um argumento que é a opinião do enunciador 

sobre o enunciado anterior: o livro vencedor do concurso de que Pessoa participou. Na 

sequência, o enunciador justifica o motivo da perda do livro “Mensagem”, de Pessoa: perdeu 

por não se enquadrar nas orientações do Estado Novo. O argumento arrematado por aliás não 

se torna tema do enunciado seguinte. Portanto, nesse excerto, aliás tem unicamente a função 

de realçar, dar relevo a esse argumento. 

 

Neste capítulo de Análise de Dados, contemplamos as posições em que a construção 

aliás é recrutada no corpus eleito para estudo nesta pesquisa, cujas sequências discursivas são 

de cunho argumentativo. A partir desse levantamento, atestamos a mobilidade dessa 

construção nos discursos em que é inserida, de modo a correlacionarmos essa construção com 

a classe dos advérbios. Por último, prosseguimos elencando os valores semântico-pragmáticos 

de aliás atestados, organizados conforme as posições contempladas no início deste capítulo. 

Reiteramos que os valores semântico-pragmáticos dos elementos linguísticos 

requerem uma observação atenta dos contextos em que são empregados pelo usuário da 

língua. Nesse sentido, a partir das análises realizadas, defendemos, efetivamente, a 

multifuncionalidade de aliás para além do que preconizam as gramáticas tradicionais como 

simples palavra denotadora de retificação, que é um rótulo genérico, apartado das 

tradicionais classes de palavras, sem caracterização definida. Em resumo, os usos de aliás 

podem ser esquematizados na rede a seguir: 
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Figura 1 - Rede dos valores semântico-pragmáticos de aliás 

 

 

 

 

 

 

 

A rede apresentada ilustra três usos mais gerais de aliás em textos reais da língua 

portuguesa, marcados por forte argumentatividade: inclusão, realce e retificação. Essas três 

noções básicas subdividem-se em noções semânticas mais específicas, como as listadas na 

figura, em um nível mais baixo da hierarquia construcional. 

Nessa figura, cabe um destaque: a noção semântica mais específica de “inclusão e 

realce” é um caso de herança múltipla, tendo em vista que está ligado preponderantemente à 

noção de inclusão, mas também à noção de realce, visto que amalgama traços dessas duas 

grandes noções de nível mais alto. 

A partir dessa hierarquia, podemos traçar um paralelo entre noções semânticas e 

traços sintáticos. A tabela abaixo faz o cruzamento desses dois fatores: 
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Tabela 9 – Frequência geral dos valores semântico-pragmáticos de aliás em cada posição 

 

Valores 

semântico-

pragmáticos 

 

Posições 

 

Inicial 

absoluta, 

entre 

períodos 

(70) 

Inicial 

absoluta, 

entre 

parágrafos 

(9) 

Inicial 

não 

absoluta 

(24) 

Intermediária 

intraclausal 

(73) 

Intermediária 

interclausal 

(14) 

Parentética 

(29) 

Final 

(7) 

Inclusão de 

argumentos 
50 7 20 26 8 - - 

Inclusão e 

Propulsão 
18 2 4 45 6 - - 

Inclusão e 
Realce 

- - - - - 28 - 

Realce e 

Propulsão 
- - - - - - 4 

 

Realce 
 

- - - - - - 3 

Retificação 

Absoluta 
1 - - 1 - - -  

Retificação 

Parcial 
1 - - 1 - 1 - 

 

 

A tabela ilustra bem a complexidade dos usos de aliás. Afinal, não há uma 

correspondência estrita e simples entre usos semânticos e traços sintáticos. Desse modo, por 

exemplo, inclusão de argumentos e inclusão e propulsão são usos que estão associados a 

cinco diferentes posições de aliás, com frequências tokens também distintas. Já realce e 

propulsão, como também realce só estão associados à posição final, atestando uma ligação 

mais forte entre essa posição e esses citados usos. Por outro ângulo, cada posição permite de 

dois a quatro diferentes usos semânticos.  

Essas observações comprovam, portanto, a multifuncionalidade da construção aliás, 

com suas sete diferentes posições sintáticas, bem como atestam a sua múltipla variabilidade 

semântica, tendo em vista a totalização de também sete usos distintos. Isso tudo comprova 

como a descrição gramatical é limitada, ao restringir-se ao rótulo “palavra denotativa” para 

fazer referência à construção aliás. 

No próximo capítulo, finalizamos esta dissertação traçando as Considerações Finais 

sobre a pesquisa empreendida. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos cinco capítulos que precedem estas Considerações Finais, além do 

empreendimento teórico, realizamos um trabalho empírico com a análise de corpus referente 

às teses de doutoramento e às dissertações de mestrado da UFRJ, defendidas nos anos de 

2014, 2015 e 2016. O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo funcional da construção 

aliás, elencando os seus valores semântico-pragmáticos, com o fim de confirmar a nossa 

hipótese central de sua multifuncionalidade, atestada no capítulo de Análise de Dados. Neste 

capítulo, revisitamos a nossa hipótese central, promovendo a sua confirmação.  

Durante as análises dos dados, verificamos que a classificação de aliás como palavra 

denotadora de retificação, postulada pelas gramáticas tradicionais, é categórica, sem 

quaisquer esclarecimentos adicionais sobre os seus usos efetivos. Após a realização desta 

pesquisa, sob o viés da LFCU, constatamos que aliás vai além do que é tradicionalmente 

postulado. Ao considerarmos o contexto de uso em que é empregado, em corpus cujos textos 

são de sequências argumentativas, do domínio acadêmico, constatamos que a construção aliás 

tem a função de operador argumentativo em 100% de seus usos, incluindo argumentos, 

realçando-os e, inclusive, retificando de forma parcial ou absoluta partes de enunciados. 

Na Revisão de Literatura, examinamos algumas informações que nos levaram a 

considerar que há uma correspondência entre o aliás, os advérbios e as conjunções. Contudo, 

concluímos à luz da LFCU, que uma categorização tradicional para o aliás não é algo factível, 

tendo em vista sua versatilidade e multifuncionalidade. De fato, aliás apresenta traços ora de 

advérbio, ora de conjunção, a depender da posição sintática e dos usos semântico-pragmáticos 

instanciados. A conclusão a que chegamos nesse ponto é que aliás flutua entre as categorias e, 

por consequência, contrai variados valores semânticos, o que corrobora com a nossa assunção 

de sua multifuncionalidade. 

No que diz respeito à correspondência de aliás com propostas de categorização 

menos clássicas, assumimos a postura dos autores que o classificam como operador 

argumentativo (KOCH, 1993, 2015a) e conector ou operador discursivo (SAVIOLI e 

FIORIN, 2001). Esses rótulos permitem um agasalhamento de aliás, tendo em vista sua 

abrangência taxonômica. Ademais, as funções atestadas para aliás coadunam-se com o que a 

literatura apresenta para os operadores argumentativos: introdução de argumento decisivo, 

resumo de argumentos anteriores, ratificação de argumentos, generalização ou ampliação de 

argumentos. Além disso, assumimos também a posição de Ducrot (1987) quanto à sua 
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asserção de os operadores argumentativos revelarem o sentido para o qual se direciona a 

intenção argumentativa do enunciado. 

Não obstante às posturas acima descritas, e ao valor de retificação, cunhado pelas 

gramáticas tradicionais, no decorrer do exame dos dados, atestamos outros valores semântico-

pragmáticos atribuídos a aliás. Dessa forma, partindo da posição desses autores e das 

gramáticas tradicionais, e considerando o que atestamos durante as análises, distribuímos os 

valores semântico-pragmáticos de aliás, da seguinte forma: Inclusão de argumentos, Inclusão 

e Propulsão, Inclusão e Realce, Realce e Propulsão, Realce, Retificação Absoluta e 

Retificação Parcial.  

Uma vez atestados os variados valores semântico-pragmáticos que a construção aliás 

contempla, a partir do corpus investigado, cujos gêneros discursivos são de teses de 

doutoramento e de dissertações de mestrado, ambos de teor argumentativo, concluímos pela 

confirmação de nossa hipótese central, que indica a multifuncionalidade dessa construção. 

Reiteramos que, devido à escassez de bibliografia e à dificuldade de análise, a 

investigação desse objeto foi um grande desafio. Esse desafio tornou-se ainda maior por conta 

de a LFCU, teoria principal de sustentação desta pesquisa, ainda estar em seus primeiros 

passos com relação a construções atômicas, como é o caso de aliás. Isso obrigou-nos a buscar 

sustentação em teorias auxiliares, como a Linguística Textual e os estudos de Argumentação, 

que iluminaram o trabalho desenvolvido, a despeito de uma dificuldade adicional que 

qualquer conjugação de aportes teóricos desencadeia. 

Temos plena ciência de que ainda há um longo caminho a ser percorrido, com vistas 

a uma descrição mais completa e pormenorizada do aliás, ainda um elemento proscrito em 

nossa teoria gramatical, alvo de muitos dissensos. Entretanto, com essa pesquisa, esperamos 

ter contribuído para que um passo tenha sido dado nessa grande seara. Desejamos que haja 

mais pesquisas futuras, cujas análises e descrições dos elementos linguísticos envolvam um 

olhar mais atento ao uso efetivo da língua. 
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