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                                                                         O que fazer 

 

Refreia as suas palavras aquele que possui o 

conhecimento; e o homem de entendimento é de 

espírito sereno. 

 

                                                           (Provérbios 17:27) 

 

 

                                                                                                  O que fazemos 

 

                                                                      Eu soube que você anda falando 

                                                                      Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar 
                                                                      Alto lá! 

                                                                      Guarde a língua na boca 

                                                                      Sua verdade é tão pouca 

                                                                      Como pode ter razão 

                                                                      Se foi você quem me pediu perdão 

                                                                      Se foi você quem me pediu perdão. 

 

                      (Zeca Pagodinho; Arlindo Cruz; Sombrinha) 



RESUMO 

 

O objeto de pesquisa da presente tese são os marcadores discursivos refreador-argumentativos 

formados por elementos indutor-refreadores e afixoides de origem locativa. Nosso objetivo é 

comprovar a hipótese central de que, no português do Brasil, no âmbito das interações 

discursivas, existe uma construção empregada para refrear a proposição do interlocutor e 

apoiar o desenvolvimento argumentativo do enunciador. Nesse intuito, nos embasamos, 

principalmente, na abordagem construcionalista (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013, entre 

outros autores), nos princípios dos contextos de mudança linguística (DIEWALD, 2002, 

2006; DIEWALD & SMIRNOVA, 2012) e na descrição da organização do discurso de 

Charaudeau (1992). Para o cumprimento da investigação pancrônica, utilizamos os seguintes 

corpora: Corpus do Português e Corpus Tycho Brahe, para as análises diacrônicas em textos 

do século XIII ao XX, e o Diário do Congresso Nacional, para as análises textuais da 

sincronia contemporânea, referente aos séculos XX e XXI. A partir do século XIX, 

constatamos processos de mudança construcional e construcionalização das expressões em 

foco, sobretudo, por meio dos mecanismos de neoanálise (em nanopassos intracontextuais e 

micropassos transcontextuais) e analogização. Valendo-nos dos termos de Traugott (2008), 

refletimos sobre a hierarquia construcional nos seguintes níveis, em ordem crescente de 

generalidade e abstração: microconstrução, mesoconstrução e macroconstrução. Concluímos 

que a microconstrução alto lá entra como elemento marginal na rede dos marcadores 

discursivos formados por elementos indutores e afixoides a partir da analogização com a 

macroconstrução [VIndut Afix]MD (Teixeira, 2015). Tal associação se dá por meio do melhor 

encaixe, relacionando-se propriedades de forma (sintáticas e morfofonêmicas) e conteúdo 

(semântico-pragmáticas e discursivas). Contudo, alto lá assume status de protótipo no 

licenciamento da mesoconstrução marcadora discursiva de subfunção refreador-argumentativa 

[IndutR AfixLoc]RA, que, por sua vez, passa a instanciar novas microconstruções em uso no 

português brasileiro, tais como calma aí e calma lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, 

aguenta aí, aguenta lá e para aí. 

 

Palavras-chave: Construção. Marcador discursivo. Refreador-argumentativo. Afixoide. Rede 

construcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The research object of this thesis are the restraining argumentative discourse markers formed 

by inductive restraining elements and affixoids of locative origin. Our objective is to prove 

the central hypothesis that, in Brazilian Portuguese, in the context of discoursive interactions, 

there is a construction employed to restrain the proposition of the interlocutor and support the 

argumentative development of the enunciator. In this sense, we are based, mainly, on the 

constructionist approach (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013, among other authors), the 

principles of the contexts of language change (DIEWALD, 2002, 2006; DIEWALD & 

SMIRNOVA, 2012) and the description of discourse organization (CHARAUDEAU, 1992). 

For the fulfillment of the panchronic investigation, we used the following corpora: Corpus do 

Português and Corpus Tycho Brahe, for diachronic analysis in texts from the 13th to the 20th 

century, and the Diário do Congresso Nacional, for the textual analysis of contemporary 

synchrony, referring to the 20th and 21st centuries. From the 19th century on, we found 

processes of constructional change and constructionalization of the expressions in focus, 

especially through the mechanisms of neoanalysis (intracontextual nanosteps and cross-

contextual microsteps) and analogization. Using the terms of Traugott (2008), we reflect on 

the constructional hierarchy at the following levels, in increasing order of generality and 

abstraction: microconstruction, mesoconstruction and macroconstruction. We conclude that 

the alto lá microconstruction enters as a marginal element in the network of discourse 

markers formed by inductive elements and affixoids from the analogization with the 

macroconstruction [VIndut Afix]MD (Teixeira, 2015). Such association occurs through the best 

fit, relating properties of form (syntactic and morphophonemic) and content (semantic-

pragmatic and discoursive). However, alto lá takes up prototype status in the licensing of the 

discourse marker mesoconstruction of restraining argumentative subfunction  [IndutR 

AfixLoc]RA, which, in turn, instantiates new microconstructions in use in Brazilian Portuguese, 

such as calma aí, calma lá espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá 

and para aí. 

 

Keywords: Construction. Discourse marker. Restraining argumentative. Affixoid. 

Construction network. 
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INTRODUÇÃO 

            A presente tese integra um projeto interinstitucional, envolvendo os membros do 

grupo de estudos Discurso & Gramática (D&G) em suas sedes: UFF, UFRJ e UFRN. O 

projeto é dedicado a amplo estudo sobre usos adverbiais em língua portuguesa, por meio do 

qual, em perspectiva pancrônica, procura-se detectar trajetórias de mudança sob a ótica 

construcionalista. O D&G UFF, há mais de doze anos, tem se dedicado especialmente à 

investigação dos usos de advérbios na língua portuguesa, por se tratar de uma das categorias 

morfossintáticas mais instáveis e, consequentemente, desafiadoras aos estudiosos de 

mudanças linguísticas. No latim, os advérbios se caracterizavam, principalmente, por 

formações de origem pronominal (advérbios locativos e temporais) ou nominal (advérbios 

modais) (CÂMARA JR., 1985). Interessa-nos, em particular, o primeiro tipo, advérbio ou 

pronome locativo, que prototipicamente apresenta papel adjuntivo e de circunstanciador 

espacial.  

            Atualmente, o grupo D&G UFF desenvolve um projeto1, financiado pelo CNPq, em 

que, a partir de pesquisa empírica histórica, intenta-se captar neoanálises sucessivas, ou 

micropassos, que derivaram na esquematização de pareamentos forma-conteúdo, tendo como 

uma das subpartes afixoides de origem espacial: aí, ali, aqui, cá e lá. A análise das trajetórias 

de mudança se dá sob a ótica da construcionalização gramatical abordada por Traugott e 

Trousdale (2013), com base na taxonomia de Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova 

(2012), que distinguem a seguinte direcionalidade contextual: contextos típicos (originais, 

fonte), atípicos (emergentes), críticos (transitórios) e de isolamento (convencionalizados, 

gramaticalizados), culminando com a paradigmatização, ou seja, com a inserção da nova 

construção em categoria gramatical específica, como novo nó na rede construcional da língua. 

Inserido nesse âmbito, acreditamos que o presente estudo convirja para o alcance do objetivo 

geral dessa comunidade de pesquisa. 

            Ao nos debruçarmos sobre a abordagem da construcionalização e mudança 

construcional (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), fomos impulsionados a retomar e 

proceder à considerável ampliação do trabalho realizado em nível de mestrado2. Tomando-o 

como ponto de partida e reanalisando-o, investimos agora na pesquisa histórica sobre 

                                                             
1A Professora Doutora Mariangela Rios de Oliveira, líder do D&G UFF, está à frente do projeto intitulado 

Afixoides de base espacial em construções gramaticais do português: neoanálise e analogização. 
2 Em 2012, em nível de mestrado, foi apresentada a dissertação intitulada As expressões espera aí e espera lá na 

perspectiva da gramaticalização. 
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expressões formadas por elementos indutores3, representados por frases nominais e verbos, e 

por afixoides oriundos de pronomes locativos, em vinculação sintático-semântica, que 

exercem marcação discursiva, por nós denominada refreador-argumentativa.  

            Neste trabalho, para tratarmos da construcionalização e da mudança construcional, 

consideramos as construções, a exemplo de Traugott (2008), a partir de três níveis básicos de 

hierarquia: macroconstrução, mesoconstrução e microconstrução. Em nossas análises, a 

macroconstrução, mais abstrata e com maior grau de generalização, é caracterizada por [Indut 

Afix]MD, de função marcadora discursiva, em que IndutR é um termo indutor-refreador e 

AfixLoc é um afixoide de origem locativa. A mesoconstrução é caracterizada por [IndutR 

AfixLoc]RA, com função refreador-argumentativa. O nível mais específico é ocupado por 

microconstruções preenchidas, diferentemente do que ocorre nas estruturas mais 

esquemáticas, a saber: alto lá, calma aí, calma lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, 

aguenta aí, aguenta lá e para aí. O construto é o uso efetivo da microconstrução na língua, tal 

como no exemplo a seguir, retirado do Diário do Congresso Nacional:  

 

(1) Sr. relator (João Gilberto) - Sim, mas 10% de parlamentares federais, me desculpe agora sim? 

Aí vai parecer que os filiados tem que ter 10%. Mas tem que ser em um quorum determinado, 

parlamentares federais não é um quorum, Congresso é um quorum, a gente sabe de quantos 

membros é constituído o Congresso Nacional. Por isso que eu peço uma redação mais clara 

nesse ponto. [...] Sr. Egidio Ferreira Lima - A intenção não é ficar suspensa toda exigência, 

inclusive essa?[...] Sr. relator (João Gilberto) - Essa não é uma exigência. Essa é uma 

vantagem. Sr. Egidio Ferreira Lima - Uma exigência, é uma exigência que eu vou falar... Sr. 

José Genoino - Não, espera aí... [...] A manutenção do parágrafo de 10% para registro 

definitivo me parece que colide com a parte anterior já resolvida. (Diário do Congresso 

Nacional, 29 nov. 1985). 

 

            Esta investigação, em viés diacrônico, é realizada por meio da coleta de dados no 

Corpus do Português4 e no Corpus Tycho Brahe5, abrangendo textos de diferentes gêneros do 

século XIII ao XX. A pesquisa, em recorte sincrônico, do século XX ao ano corrente, cumpre-

se por meio da coleta de dados no acervo digital de publicações dos diários do Congresso 

Nacional6. A escolha dessa fonte de dados deu-se por entendermos que os debates 

parlamentares são intrinsecamente estruturados pela argumentação, o que, por hipótese, 

favorece a frequência de uso dos marcadores discursivos refreador-argumentativos.  

                                                             
3 Nossa proposta de aplicação dos termos indutor e refreador e a definição do termo afixoide (BOOIJ, 2013) são 

apresentadas no primeiro capítulo desta tese. 
4 https://www.corpusdoportugues.org/. 
5 https://www.www.tycho.iel.unicamp.brcorpus/. 
6 https://www.congressonacional.leg.br/portal/. 
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           Considerando (i) a continuidade investigativa a partir da dissertação de mestrado 

(ROSA, 2012), apresentando, contudo, tema inédito sob a ótica construcionalista; (ii) entre 

2012 e 2014, a realização de pesquisa piloto com vistas à observação de microconstruções 

semelhantes em forma e conteúdo a espera aí e espera lá; (iii) em nível de doutorado, o 

cumprimento de investigação histórica objetivando flagrar neoanálises e analogização que 

resultam em mudanças construcionais e construcionalizações gramaticais e (iv) a análise da 

sincronia contemporânea do português brasileiro para constatar o uso atual das 

microconstruções investigadas, propomos a seguinte tese principal:  

 

Tese: Na língua portuguesa do Brasil, no âmbito da marcação discursiva interativa, existe uma 

construção, formada por elemento indutor-refreador e afixoide de origem locativa, empregada 

para refrear a proposição do interlocutor e apoiar o desenvolvimento argumentativo do 

enunciador. Seu protótipo é a microconstrução alto lá, que, em processamento bottom-up, 

licencia a mesoconstrução marcadora discursiva de subfunção refreador-argumentativa 

[IndutR AfixLoc]RA, e que, por sua vez, passa a instanciar, em processamento top-down, novas 

microconstruções em uso no PB. 

 

           Em associação à proposição primeira, testamos as seguintes hipóteses secundárias 

originadas de pesquisa piloto:  

A) No uso das sequências formadas por elementos indutor-refreadores e pronomes 

locativos, atuam mecanismos de metonimização e metaforização, que concorrem para 

a derivação e abstratização dos significados tanto do elemento central, IndutR, quanto 

do adjuntivo, Loc, contribuindo para os processos de mudança. 

B) No português do Brasil, ocorrem vinculações sintático-semânticas entre elementos 

indutor-refreadores e afixoides de origem locativa: [IndutR AfixLoc]RA. Essas 

expressões articulam referência (refreamento argumentativo) não correspondente à 

mera soma dos significados de seus constituintes, apresentando, portanto, status de 

construção, (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Sendo assim, são consideradas 

microconstruções refreador-argumentativas: alto lá, calma aí, calma lá, espera aí, 

espera lá, segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí. 

C) As unidades construcionais tendem a apresentar um (1) acento fonológico, o que 

contribui para as reduções e aglutinações morfofonêmicas, como ocorre com as 

expressões espera aí > pera aí > peraí; aguenta aí > guentaí, caracterizando pós-

construcionalização.  
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D) As novas funções das expressões formadas por elementos indutor-refreadores e 

afixoides de origem locativa são resultados de processos de mudança construcional e 

construcionalização. Nessa trajetória em micropassos, que vai do âmbito biossocial ao 

discursivo, as expressões exibem gradualidade transcontextual, fonte > atípico > 

crítico > isolado, segundo o modelo analítico de Diewald (2002, 2006), culminando 

com paradigmatização (DIEWALD; SMIRNOVA, 2012). Ademais, em cada um dos 

contextos fonte, atípico e isolado, é possível observar gradualidade intracontextual7, 

isto é, processos pormenorizados de mudança a que chamamos de nanopassos. Desse 

modo, a verificação de diferentes graus para cada contexto permite, também, a análise 

de dados não exemplares (periféricos ou em transição intracontextual). 

E) Do primeiro grau do contexto fonte ao último grau do contexto atípico, as expressões 

tendem a compor modos de organização discursiva (MOD) enunciativos (segundo 

nomenclatura de CHARAUDEAU, 1992). Em havendo mais de um (1) grau no 

contexto isolado, as construções tendem a compor MOD enunciativo nos primeiros 

graus e MOD argumentativo nos graus mais avançados. 

F) O uso das expressões construcionalizadas é caracterizado por marcas de subjetividade 

e de intersubjetividade, no âmbito das inferências sugeridas (TRAUGOTT; DASHER, 

2005). As construções em contexto isolado são empregadas para externalizar uma 

perspectiva ou atitude circunscrita ao ambiente comunicativo do evento de 

enunciação, e não ao “mundo externo” ao evento. Em se tratando, especificamente, do 

uso das construções refreador-argumentativas, verifica-se ainda manifestação 

subjetiva do enunciador voltada ao enunciatário, intencionando persuadi-lo de alguma 

forma, seja pela busca de adesão ou de convencimento. A persuasão exige certa 

habilidade do enunciador para articular enunciados lógicos, componentes da estrutura 

argumentativa.  

G) Além das neoanálises na trajetória de mudança, contribuíram para a integração da 

microconstrução alto lá ao paradigma dos marcadores discursivos formados por 

elementos indutores e afixoides no PB: a conjuntura histórica nos séculos XVI a 

XVIII, em que há difusão da literatura de temática bélica; a analogização, por meio do 

melhor encaixe, com características formais e de conteúdo da família [Vindut AfixLoc]MD 

                                                             
7 Nossa proposta de gradiência/gradualidade intracontextual, ou mudança em nanopassos, é apresentada nos 

capítulos de Fundamentação teórica e de Metodologia. Não foi observada tal gradualidade em contexto crítico, 

provavelmente, pela baixa produtividade comum a esse estágio. 
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(TEIXEIRA, 2015); o compartilhamento sociocultural da metáfora conceptual 

DISCUSSÃO É GUERRA. 

H) A rede construcional dos marcadores discursivos formados por verbos indutores8 e 

afixoides de origem locativa (TEIXEIRA, 2015) é reconfigurada de modo que o 

elemento nuclear da macroconstrução passa a instanciar outras categorias de 

elementos indutores além da verbal, como, por exemplo, a nominal e a adverbial: 

[Vindut Afix]MD > [Indut Afix]MD. 

I) O afixoide de origem locativa aí é o mais recrutado na composição de 

construcionalizações recentes (com base em pesquisa piloto realizada entre 2012 e 

2014), sendo possível considerar o estabelecimento de uma esquematização parcial, 

em nível macroconstrucional, do tipo [Indut aí]MD. 

J) Há marcas de modalização nos processos de mudança linguística dos objetos 

investigados, numa espécie de suavização da injunção, tanto pelo uso do presente do 

indicativo em detrimento do imperativo, quanto pelo uso de afixoides junto aos 

elementos indutores. 

 

            No intuito de obtermos a comprovação da tese principal e de cada uma das hipóteses 

secundárias, apresentamos os seguintes objetivos de pesquisa: 

 

Objetivo central: por meio de investigação nos corpora selecionados, coletar dados e analisá-

los a fim de comprovar a tese principal de que, no português do Brasil, no âmbito da 

marcação discursiva interativa, existe uma construção empregada para refrear a proposição do 

interlocutor e apoiar o desenvolvimento argumentativo do enunciador.  

 

            Objetivos relativos às hipóteses secundárias: 

A) Analisar as mudanças semânticas das sequências formadas por elementos indutor-

refreadores e pronomes locativos a partir de contextos mais originais e concretos, 

associados ao mundo biossocial, até os contextos isolados, circunscritos ao âmbito 

discursivo, identificando possíveis relações metonímicas. 

B) Demonstrar a integração sintático-semântica dos elementos aí e lá, em papel afixoide, 

a elementos indutor-refreadores, constituindo status de construção refreador-

                                                             
8 Cabe esclarecer que a classificação como indutores dos verbos tratados por Teixeira (2015) é uma proposta da 

presente tese.  
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argumentativa, por meio da análise das seguintes expressões: alto lá, calma aí, calma 

lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí. 

C)  Verificar a existência de registros escritos das construções anteriormente citadas em 

que ocorrem justaposição e/ou aglutinação de suas subpartes. 

D) Atestar a mudança sintática e permanência semântica ou mudança semântica e 

permanência sintática assim como a emergência de forma nova e conteúdo novo ao 

longo da trajetória de mudança das expressões em foco. Tal comprovação dar-se-á por 

meio da descrição dos nanopassos (mudanças intracontextuais), investindo na nossa 

proposta, e micropassos (mudanças transcontextuais), a partir da taxonomia de 

Diewald (2002, 2006), e pela caracterização da paradigmatização dessas expressões, 

segundo Diewald e Smirnova (2012).  

E) Examinar o conteúdo discursivo das expressões ao longo da trajetória de mudança, 

com base na teoria de organização do discurso de Charaudeau (1992), considerando os 

graus intracontextuais ou nanopassos, propostos nesta tese.  

F) Caracterizar as marcas de subjetividade e intersubjetividade no uso das expressões 

construcionalizadas em contexto isolado, sobretudo aquelas em função refreador-

argumentativa, observando as estratégias de persuasão na estrutura da argumentação. 

G) Investigar a origem militar do termo alto na língua portuguesa e a conjuntura histórica 

dessa sincronia; verificar a trajetória de mudança em micropassos para sua integração 

ao afixoide lá e em que condições se deu sua analogização à família [Vindut AfixLoc]MD 

(TEIXEIRA, 2015); refletir sobre conceitos e associações culturalmente 

compartilhados envolvendo a arte de argumentar e as ações hierárquicas e linguísticas 

no âmbito de guerra. 

H) Comprovar a reconfiguração da macroconstrução [Vindut AfixLoc]MD (TEIXEIRA, 

2015) por meio da análise das microconstruções instanciadas por dois types 

mesoconstrucionais: [VR AfixLoc]RA e [FNR AfixLoc]RA, cujos slots nucleares são 

preenchidos por verbos e frases nominais refreadores.  Para ratificar a reconfiguração, 

agregar exemplos de outras mesoconstruções em que a subparte nuclear é preenchida 

por categoria não verbal. 

I) Observar exemplos de expressões construcionalizadas na sincronia atual, sejam 

marcadoras discursivas refreador-argumentativas, sejam expressões em exercício de 

outra subfunção MD, verificando se o preenchimento do slot AfixLoc restringe-se a aí. 
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J) Refletir sobre as diferenças no uso de verbos indutores no presente do indicativo e no 

imperativo, e sobre a vinculação de afixoides junto aos elementos indutores de modo 

geral. 

 

            A apresentação desta pesquisa está organizada em seis capítulos, dispostos da seguinte 

forma: No primeiro capítulo, “Terminologia e conceitos”, delimitamos algumas escolhas e 

conceituações de termos que são regularmente tratados neste estudo: Indutor, Refreamento, 

Afixoide locativo, Argumentação, Marcador discursivo. No segundo capítulo, 

“Fundamentação teórica”, nos referimos às abordagens de cunho cognitivo-funcional que 

servem de base à presente pesquisa. No terceiro capítulo, “Metodologia”, explicamos os 

procedimentos utilizados na composição dos corpora, coleta e avaliação das expressões 

formadas por elementos indutor-refreadores e afixoides. No quarto capítulo, “Análise de 

dados”, procedemos ao exame das ocorrências observadas nos corpora de pesquisa no nível 

do construto, isto é, referentes ao uso efetivo das microconstruções alto lá, calma aí, calma 

lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí. No quinto 

capítulo, “Reconfiguração da rede”, expomos o fenômeno da reconfiguração da rede 

construcional dos marcadores discursivos formados por verbos e afixoides, a partir do estudo 

apresentado no capítulo 4, traçando relações hierárquicas das microconstruções em foco com 

níveis mais abstratos e mais esquemáticos. Por fim, no sexto capítulo, “Considerações finais”, 

expomos as conclusões referentes tanto à tese principal quanto às demais hipóteses 

anteriormente apresentadas. 
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1 TERMINOLOGIA E CONCEITOS 

 

            Neste capítulo, apresentamos os conceitos de alguns termos vinculados a nosso objeto 

de pesquisa, que serão regularmente tratados neste trabalho, mas não serão, necessariamente, 

desenvolvidos no capítulo de fundamentação teórica. O intuito é esclarecer ao leitor a 

nomenclatura por nós cunhada e justificar as escolhas de determinados vocábulos que podem 

suscitar amplas interpretações ou receber diferentes denominações na literatura linguística. As 

seções dispõem-se da seguinte forma: 1.1 Indutor: propomos tal denominação para qualificar 

e, consequentemente, categorizar as subpartes nucleares das microconstruções em foco nesta 

tese; 1.2 Refreamento: definimos o conceito desse termo e o estabelecemos como designação 

de uma das subfunções da categoria indutora; 1.3 Afixoide locativo: apoiados em Booij 

(2013), apresentamos o que se entende por esse componente sequencial ao elemento indutor 

na formação das microconstruções em análise; 1.4 Argumentação: a partir da abordagem de 

Charaudeau (1992), delimitamos a acepção do termo que serve a esta investigação, cujo 

corpus de análise da sincronia atual contém, predominantemente, modos de organização 

discursiva (MOD) do tipo argumentativo; 1.5 Marcador discursivo: amparados por Risso, 

Silva e Urbano (2002), tratamos da definição do termo e dos traços delimitadores da categoria 

a que pertencem as microconstruções investigadas. 

 

1.1 Indutor 

 

            Ao se pensar na função do modo verbal imperativo, faz-se, em geral, associação quase 

imediata à ideia de ordem. No entanto, de acordo com Cunha e Cintra (2008), embora a 

palavra imperativo esteja ligada, pela origem latina, a imperare (comandar), não se utiliza 

desse modo verbal somente para expressar ordem ou comando. Charaudeau (1992, p. 583) 

também afirma que “nem toda forma imperativa corresponde necessariamente a uma 

injunção, ainda que exista uma relação privilegiada entre essa forma e essa modalidade 9 [...]. 

Tudo depende da relação que existe entre os interlocutores”. O emprego do imperativo ocorre, 

usualmente, devido ao intuito de impelir o enunciatário10 a cumprir a ação indicada pelo 

                                                             
9 Para Charaudeau (1992), há quatro modos de organização do discurso (MOD): enunciativo, descritivo, 
narrativo e argumentativo. A injunção é considerada uma modalidade do MOD enunciativo, definida como a 
imposição de uma ação ao interlocutor de maneira ameaçadora (comandar, intimar, convocar) para que ele a 
execute.  
10 Ao longo deste trabalho, empregamos indistintamente os pares enunciador/enunciatário, locutor/interlocutor e 
emissor/receptor para determinar os seguintes papeis: indivíduo que produz um enunciado/ indivíduo a quem se 

dirige um enunciado. 
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verbo, podendo exprimir não só ordem ou comando, como também exortação, conselho, 

sugestão, convite, solicitação, súplica (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 491-492).  

            Segundo os gramáticos supramencionados, no que tange aos integrantes 

morfossintáticos, além dos verbos em sua formalização tradicional no imperativo, a língua 

ainda oferece outros meios para que se manifestem os diversos matizes apresentados por esse 

modo. Em Cunha e Cintra (2008, p. 493-495), são apontados como substitutos do imperativo, 

em contextos específicos: frases nominais; interjeições; certos tempos do indicativo, como o 

presente e o futuro do presente; o imperfeito do subjuntivo; algumas formas nominais, como o 

infinitivo e o gerúndio; verbo ir no imperativo seguido de verbo principal no infinitivo; frases 

interrogativas com o verbo querer seguido do verbo principal no infinitivo; entre outros.  

            Com vistas à descrição do objeto central desta pesquisa, apresentamos alguns 

exemplos compostos por termos imperativos/substitutivos do imperativo de base verbal, 

nominal e adverbial. A forte vinculação da palavra imperativo à classe gramatical dos verbos 

somada à nossa necessidade de incluir nesse domínio as frases nominais levaram-nos a propor 

um termo mais neutro, não tão associado a um ou outro grupo da gramática. Sendo assim, a 

categoria formada por verbos, frases nominais ou outras classes gramaticais que denotem 

ordem, comando, exortação, conselho, sugestão, convite, solicitação ou súplica será nomeada, 

nesta tese, como indutora. A escolha do termo justifica-se por entendermos que induzir é ser 

causa ou motivo de, inspirar, provocar; encorajar, incitar, instigar; fazer cair ou incorrer, 

compelir, impulsionar; estimular (HOUAISS, 2009, p. 1077); é levar alguém a agir ou 

pensar de determinada forma, é provocar ou favorecer a ocorrência de algo  (AULETE 

DIGITAL, acesso em: 2018). Observemos dois exemplos, retirados do Diário do Congresso 

Nacional, em que aparecem elementos indutores de base verbal: 

 

(2) Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB - PA. Como Líder): [...] Responda, Presidenta! Responda ao 

povo brasileiro. Responda, Presidenta, fale ao povo brasileiro, diga por que Vossa Excelência 

ainda não tirou o Ministro: se é medo. Vossa Excelência está com medo de o Ministro abrir a 

boca por causa de alguma coisa? Diga à sociedade por que os outros Ministros que tinham 

menos esclarecimentos a dar saíram, e esse aí diz que só sai à bala e Vossa Excelência não 

tira? Diga! Diga, Presidenta, ao povo brasileiro. (Diário do Congresso Nacional. 

Pronunciamento de Mário Couto em 22 nov. 2011). 
 

            Em (2), as formas verbais “responda”, “fale” e “diga”, correspondentes a 3ª pessoa do 

singular do imperativo afirmativo, expressam a ordem, por parte de Mário Couto, de que a 

referida presidenta manifeste-se sobre o fato de não destituir determinado ministro. Os termos 

mencionados estão inseridos em modo de organização do discurso (MOD) enunciativo, em 

que o locutor vale-se não só de verbos no imperativo, como também da repetição do vocativo 
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“presidenta”, do pronome de tratamento “Vossa Excelência” e de algumas frases 

interrogativas. Esses elementos contribuem para o reconhecimento do discurso interativo em 

que o locutor exige explicações de seu interlocutor. Sendo assim, “responda”, “fale” e “diga” 

são considerados termos indutores, isto é, são os meios pelos quais o locutor 

determina/impõe/ordena a manifestação vocal de sua interlocutora sobre o assunto suscitado 

na explanação. 

 

(3) O Sr. Mão Santa (PMDB - PI): Eu não gostei desse negócio do Euro, não gostei. Em cada país 

existia uma moeda, não é, Wellington Salgado? Eu dizia: Não, Adalgisa, fica aí que eu vou ao 

bar - é bom! - trocar esse dinheiro, porque ele não vale. (Diário do Congresso Nacional. 

Pronunciamento de Mão Santa em 13 jul. 2007). 

 

            Em (3), a forma verbal “fica”, condizente a 3ª pessoa do singular do presente do 

indicativo, denota o comando de Mão Santa para que sua esposa, Adalgisa, permaneça onde 

está enquanto ele se dirige a um bar para trocar dinheiro. Embora em ambos os exemplos (2) e 

(3) esteja presente a ideia de ordem, no primeiro caso, o uso do modo imperativo adequa-se à 

fala mais incisiva de Mário Couto à presidenta, ao passo que, no segundo, o emprego do 

indicativo conforma-se ao tratamento familiar, menos rígido, do marido com sua esposa. 

Trata-se, portanto, segundo Cunha e Cintra (2008), de um caso de substituição do imperativo. 

A mensagem que poderia ser comunicada da seguinte forma: Não, Adalgisa, fique aí que eu 

vou ao bar, foi expressa com o tempo presente do indicativo para atenuar a rudeza encerrada 

no imperativo. Nessa comutação, bastante usual no português brasileiro de modalidade oral, 

verifica-se uma espécie de eufemismo gramatical, em que uma forma considerada mais 

pesada e rude (imperativo) é preterida por outra, tida como mais suave (presente do 

indicativo). Na reprodução de fala do próprio locutor, introduzida por “eu dizia”, observa-se o 

emprego do vocativo “Adalgisa”, do verbo ficar, na 3ª pessoa do singular (você) e do locativo 

aí, que aponta para o lugar do interlocutor. Esses elementos contribuem para a verificação da 

relação interativa expressa em MOD enunciativos. No trecho (3), “fica” é por nós classificado 

como elemento indutor, pois o seu emprego pelo Mão Santa proporciona o comando de 

permanência da interlocutora no local em que se encontra.  

            A esse respeito, João Malaca Casteleiro, em sua obra A arte de mandar em português, 

apresenta uma série de exemplos de formas verbais empregadas na 3ª pessoa do singular  do 

presente do indicativo em função imperativa. Segundo o autor, a essas formas verbais “não 

corresponde psicologicamente o tratamento de ‘tu’, mas sim o de ‘você’. [...] Embora estas 

formas exerçam a função de imperativo, morfológica e semanticamente pertencem ao 
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indicativo presente (3ª pessoa do singular)” (2014, p. 128). E prossegue, referindo-se a formas 

na negativa:  

 

“Também a estas formas negativas corresponde psicologicamente o 

tratamento de ‘você’, quer explícito, quer suposto pelas formas verbais 

afirmativas, por conseguinte, a origem de não grita, não chora, não chateia, 

não joga, não mexe é não o imperativo (2ª pessoa do singular), mas sim o 

indicativo presente (3ª pessoa do singular). A distinção continua, portanto, a 

ser semântica e morfológica, mas não funcional”.  (CASTELEIRO, 2014, p. 

129). 

 

            Em sequência, vejamos um exemplo, proveniente do Diário do Congresso Nacional, 

contendo termos indutores de base nominal, mais especificamente, frases nominais:  

 

(4) O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT - MT.): Quando em 2011, meu primeiro ano 

de mandato, subi a esta tribuna para defender mais transparência, mais participação de órgãos 

de fiscalização como o Crea, no acompanhamento das obras e rigor no planejamento, a 

resposta do Governo foi de que o quadro era tranquilizador: “Calma, paciência, tudo se 

resolverá”. Continuei acompanhando todos os relatórios envolvendo as obras e, em todas as 

ocasiões, a dificuldade técnica e administrativa do Governo estadual foi questionada.  (Diário 

do Congresso Nacional. Pronunciamento de Pedro Taques em 26 fev. 2014). 
 

            No exemplo (4), os substantivos “calma” e “paciência”, resultantes, respectivamente, 

de elipse verbal nas expressões tenha calma e tenha paciência, anunciam um conselho. Diante 

da inquietação e da cobrança de mais participação de órgãos fiscalizadores em obras públicas 

por parte de Pedro Taques, os representantes do governo o aconselharam a manter a 

serenidade, pois tudo seria resolvido. Sem o verbo ter, que por vezes os antecede, os 

substantivos “calma” e “paciência” tornam-se, cada um deles, frases nominais, de sentido 

completo, empregados em MOD enunciativo. Ambos são classificados como elementos 

indutores, pois são utilizados por representantes do governo como meio de conduzir o estado 

emocional de Pedro Taques. Analisemos, por fim, o fragmento em que consta um termo 

indutor de base adverbial. 

 

(5) O Sr. Alessandri da Rocha Almeida: Obrigado, Senador Wilder Morais, por ser esse 

incansável defensor da Polícia Militar do Estado de Goiás, em nome da Associação dos 

Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. E tenho 

certeza de que posso, nesse aspecto, falar por todos os militares que buscam prestar um 

serviço mais eficiente: o nosso muito obrigado. Viva a Polícia Militar do Estado de Goiás! 

Vivam os nossos bravos e incansáveis heróis! Avante, Polícia Militar! Avante, Goiás! (Diário 

do Congresso Nacional: Pronunciamento de Alessandri da Rocha Almeida em 3 ago. 2017). 
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            No exemplo (5), o advérbio interjetivo “avante” foi utilizado com fins de exortação. 

Alessandri da Rocha Almeida, após fazer um agradecimento ao  Senador Wilder Morais em 

nome da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás, incentiva a corporação e o seu estado de origem com palavras de ordem, 

como “viva”, “vivam”, “avante”. O apoio manifestado por Alessandri, ainda que direcionado 

diretamente a um público virtual, que extrapola os presentes no Senado Federal, é empregado 

em MOD enunciativo. O advérbio interjetivo “avante” é considerado termo indutor, pois, por 

meio dele, o locutor incita seus interlocutores.  

            No intuito de compatibilizar a nossa proposta anteriormente descrita, sobre a categoria 

indutora, com os estudos discursivos de Charaudeau (1992), apresentamos as seguintes 

definições elaboradas pelo autor: 

 

            - Enunciação: fenômeno complexo que atesta como o enunciador se apropria da língua 

para organizá-la em discurso. E nesse processo de apropriação, o locutor é levado a se situar 

em relação a seu interlocutor, em relação ao mundo a sua volta e em relação ao que é dito. 

            - Modalização: constitui parte do fenômeno da enunciação, é uma categoria 

conceptual que permite explicitar, por meio de procedimentos linguísticos, as diferentes 

posições do locutor e suas intenções de enunciação.  

 

            De acordo com o linguista, a modalização se compõe de três tipos de atos locutivos:  

A) o ato alocutivo (relação de influência): em que se estabelece uma relação entre locutor e 

interlocutor;  

B) o ato elocutivo (ponto de vista situacional): em que o locutor estabelece uma relação com 

sua própria proposição;  

C) o ato delocutivo (testemunho sobre o mundo): em que o locutor e o interlocutor submetem-

se a proposição de terceiros.  

 

            Para tratar da mudança linguística envolvendo o objeto desta pesquisa, interessa-nos, 

em particular, observar o ato alocutivo e as categorias linguísticas a ele relacionadas. 

Elaboramos, portanto, o quadro a seguir, que resume a comensurabilidade de nossa proposta 

de uma categoria denominada indutora com as demais (sub)categorias apresentadas por 

Charaudeau (1992) relacionadas às funções do imperativo e substitutivos do imperativo 

mencionadas por Cunha e Cintra (2008).  
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Quadro 1: Categorias da língua relacionadas ao ato alocutivo            

Relação enunciativa Categorias da língua 

Indução Não 

indução 

Pró-ação Refreamento da 

ação 

 

 

 

 

 

 

Ato alocutivo: 

o locutor envolve o interlocutor em seu ato 

de enunciação e submete a ele o conteúdo de 

sua proposição 

Interpelação Interpelação Interpelação 

Injunção (ordem, 

comando) 

Injunção/Proibição - 

Autorização Autorização - 

Advertência Advertência - 

Julgamento Julgamento Julgamento 

Sugestão 

(conselho) 

Sugestão - 

Exortação - - 

Proposta 

(convite) 

Proposta - 

Interrogação Interrogação Interrogação 

Solicitação 

(súplica) 

Solicitação - 

Fonte: Adaptação do quadro de Charaudeau (1992, p. 651) e das funções apresentadas por Cunha e 

Cintra (2008, p. 491-492) em associação à proposta autoral. 

 

            É importante destacar que acrescentamos à lista original de (sub)categorias descritas 

por Charaudeau (1992) a exortação na acepção de estímulo, encorajamento, animação. 

Entendendo que a língua não deve ser analisada como ciência exata, esclarecemos que a 

classificação das subcategorias como passíveis de representação de indução pró-ação, 

indução refreadora de ação e/ou não indução baseia-se em nossa experiência como falantes 

nativos do idioma. No entanto, é possível, sim, haver mais e diferentes categorizações que 

deem conta de outros contextos de comunicação não vislumbrados neste trabalho. Na seção 

seguinte, tratamos de nossa segunda proposta, uma das subcategorias da indução: o 

refreamento. 

 

1.2 Refreamento 

 

            Por meio do princípio da estratificação ou das camadas, Hopper (1991) admite que as 

línguas, frequentemente, possuem mais de uma forma para desempenhar funções 

correspondentes. Ao observarmos alguns usos da forma verbal espera(e)11 - componente das 

expressões espera(e) aí e espera(e) lá -, percebemos haver similitudes com certas funções dos 

termos aguenta(e), alto, calma, para(e), segura(e), entre outros. Detectamos, então, que, 

                                                             
11Na variedade do português coloquial de grande parte dos estados do Brasil (com algumas exceções, como a 

região Nordeste, por exemplo), a forma verbal imperativa afirmativa na 3ª pessoa do singular (espere) é 

usualmente substituída pela forma referente ao presente do indicativo (espera). 
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dentre as semelhanças, além de pertencerem à categoria anteriormente definida como 

indutora, manifestam a subfunção de refrear algum tipo de ação do interlocutor. O termo 

refrear apresenta as seguintes acepções: “conter com freio, frear; conter a ação, o movimento 

de, reprimir; colocar sob domínio, subjugar, vencer; pôr freio a, tornar menor ou menos 

intenso, conter(-se); sinonímia: abrandar, acalmar, reprimir” (HOUAISS, 2009, p.1633). 

Adentrando no âmbito dos estudos de Física, podemos pensar que, após o motorista de um 

veículo pisar no freio, ocorre a desaceleração, o que diminui o valor absoluto da velocidade 

até que essa seja igual a zero. Ao longo desse processo, pode-se constatar a redução e, por 

fim, a cessação do movimento. Valendo-nos de extensão metafórica a partir desse domínio 

fonte, atribuímos, portanto, o nome refreador a qualquer termo, seja verbo (V), frase nominal 

(FN), advérbio (Adv) ou pertencente a outra classe gramatical, cujas funções estejam, de 

algum modo, relacionadas à contenção de ação, repressão, diminuição de intensidade, 

abrandamento etc.  

            Entendemos que a subfunção de refreamento pode não estar atrelada única e 

exclusivamente à categoria denominada indutora, no entanto, objetivando dar conta de nosso 

objeto de pesquisa, nos detemos em exemplos que apresentam expressões indutor-refreadoras 

(IndutR):  

 

(6) Carlinhos: Oh Geovani. Geovani: Ta perguntando se é um cheque só ou se você consegue 

fazer desse total vários cheques? Carlinhos: um só. Um só, ta aqui comigo, se você quiser 

mandar pegar to aqui no Troya. Geovani: ah, porque ele já ta na mão já. É daí de Goiania 

mesmo? Ele ta perguntando. Carlinhos: É, daqui de Goiania. É de um dono do hospital. 

Geovani: ah, entendi. Então ta, aguenta aí. (Diário do Senado Federal. 21 dez. 2012).  
 

            No exemplo (6), temos a transcrição de uma escuta telefônica, em que Carlinhos 

informa a Geovani que pode enviar alguém ao restaurante Troya para buscar o cheque que 

está em sua posse. O locutor, após se inteirar da procedência do cheque, pede ao interlocutor 

que aguarde onde está: “Então ta, aguenta aí”. O uso do verbo aguentar na 3ª pessoa do 

singular, no presente do indicativo (em substituição ao imperativo afirmativo) refere-se a um 

pedido de espera, realizado em MOD enunciativo. Trata-se, portanto, de um termo indutor, 

pois direciona a ação do interlocutor, e, ao mesmo tempo, refreador, já que ação induzida é a 

contenção de um movimento potencial, isto é, o impedimento de ir embora ou deslocar-se 

para outro lugar até a chegada da pessoa aguardada. 

  

(7) Os commandos por apito fazem-se mediante silvos longos, curtos ou breves e               

trinados. Os longos indicam «attenção» ou «sentido» e são, de um modo geral, analogos a um 

commando preparatorio, explicado ou confirmado por um gesto do braço, feito conforme ás 
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regras estabelecidas para os commandos por gestos. Um silvo curto ou breve corresponde ao 

commando de execução. Para accelerar o passo, empregam-se silvos breves repetidos. 

«Sentido», «Attenção»: um silvo longo. «Em frente – Marche!»: silvo longo seguido de outro 

breve. «(Pelotão) – alto!»: silvo longo seguido de outro breve. «Accelerar o passo»: silvos 

breves, repetidos. (Decreto nº 14.543, 16 dez. 1920, aprova a primeira parte do regulamento 

para os exercícios e o combate da Infantaria). 
 

            No exemplo (7), correspondente a um trecho do regulamento para os exercícios e o 

combate da infantaria, são descritos os comandos realizados com uso de apito. Entre as frases 

exemplificadas, em meio ao MOD predominantemente descritivo, está “(Pelotão) – alto!”. 

Essa sentença virtual, em MOD enunciativo, é a reprodução de um comando habitual no 

âmbito militar, direcionado aos soldados. A frase nominal interjetiva alto, pertencente à 

categoria indutora, apresenta características da subfunção de refreamento, pois o comandante, 

ao pronunciá-la, pretende fazer com que os soldados cessem a marcha. Portanto, estão 

presentes as ideias de indução – em que um ser leva outro a agir de determinada forma – e 

refreamento, pois a ação induzida é a contenção do movimento.  

 

(8) O Sr. presidente (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Está encerrada a votação. (Procede-se à 

apuração). O Sr. presidente (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Votaram “sim” 40 Sr.es 

senadores e mais o presidente. 41 votos. Portanto, está aprovado o texto. (Tumulto no recinto) 

O Sr. presidente (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, calma, calma. Calma, João. 

Calma! (Soa a campainha). O Sr. presidente (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, 

calma. Calma que eu vou descontar o tempo. O Sr. Aguinaldo Ribeiro (Bloco/PP - PB) – 

Vamos seguir com a sessão, Sr. presidente. Vamos seguir com a sessão. O Sr. presidente 

(Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Aprovado o texto-base. Passa-se à votação dos destaques. O 

primeiro destaque é a Emenda 3, autoria da dívida pública para... (Tumulto no recinto). O Sr. 

presidente (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – João, Calma, João! João, calma, João! Eles 

estão ganhando tempo contigo, João. Calma! (Diário do Congresso Nacional, 31 ago. 2017). 
 

            No trecho (8), depreendemos que, após a votação de um texto no Senado, houve 

tumulto e discussão. No intuito de tranquilizar o ambiente, o presidente pede inúmeras vezes 

para que os participantes se acalmem, dirigindo-se, especialmente, a um determinado 

parlamentar: “João, calma, João! João, calma, João! Eles estão ganhando tempo contigo, João. 

Calma!”. As repetições do vocativo “João” e do elemento indutor “calma” compõem MOD 

enunciativo, em que o emissor induz o receptor a moderar os seus ânimos. Sendo assim, além 

dos atributos da categoria indutora, o substantivo “calma”, resultante de elipse da expressão 

tenha calma, apresenta características da subfunção de refreamento. 

 

(9) O Sr. Garibaldi Alves (Bloco/PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

orador.): Muito obrigado. Sr.ª Presidente... A Sr.ª presidente (Marta Suplicy. Bloco/PT - SP): 

Espere, por favor. Pelo Regimento, tenho que dar a autorização para falar sentado, com muito 
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prazer. É uma honra ouvi-lo. O Sr. Garibaldi Alves (Bloco/PMDB - RN): Muito obrigado. 

(Diário do Congresso Nacional. Pronunciamento de Garibaldi Alves em 25 ago. 2011). 
 

            Para o devido entendimento do trecho (9), é preciso obter a informação prévia, não 

explicitada nesse texto, de que Garibaldi Alves possui um problema de desequilíbrio nas 

pernas12 e, por essa razão, não sobe à tribuna para se pronunciar, permanecendo sentado à 

bancada. Ao ler o referido fragmento, verificamos que Garibaldi Alves inicia seu 

pronunciamento com um agradecimento à presidente, que, imediatamente, o interrompe 

dizendo “espere, por favor” e completa explicando a necessidade de autorização para que se 

fale sentado no Plenário. Após o assentimento, Garibaldi Alves retoma a sua fala com novo 

agradecimento. O termo “espere”, empregado em MOD enunciativo, incide sobre o 

interlocutor de modo que esse contenha sua fala por determinado tempo, apresentando função 

indutor-refreadora. 

 

(10) [...] O Governo pretende arrecadar R$10 bilhões/ano à custa do povo brasileiro. Não vai 

arrecadar. Não vai arrecadar, porque eu não acredito. Não entra na minha cabeça que, aqui 

neste Senado, tenha alguém que vá votar a favor. Eu espero que aqueles que tentaram 

preservar a CPMF não façam isso, que mudem de ideia, que não massacrem o povo brasileiro. 

Chega! Chega, Presidente Lula! Chega! Reduza os gastos com pessoal. Pare com essa 

brincadeira de dar dinheiro para países que não têm nada a ver com o nosso, Presidente. Eu 

tenho uma lista aqui de países para os quais Vossa Excelência já doou recursos, Presidente. 

Pare com isso! Há brasileiros morrendo de fome! Há brasileiro caindo, morrendo de fome, 

neste País, Presidente! Há brasileiro sem estudar neste País, Presidente Lula. Não faça isso, 

Presidente.[...] Se V. Exª se investir da boa vontade, Presidente, de não fazer esse povo 

brasileiro sofrer tanto na saúde, que, logicamente, não funciona pela má gestão, nada mais do 

que a má gestão... Só isso, Sr. Presidente. Pare com a corrupção no Dnit, e isso já cobre tudo 

que V. Exª quer. Pare! Tape o buraco da corrupção do Dnit, só do Dnit, Presidente. Faça só no 

Dnit. São três bilhões de corrupção por ano que são jogados pelo ralo. (Diário do Congresso 

Nacional. Pronunciamento de Mário Couto em 24 ago. 2009). 

 

            No exemplo (10), Mario Couto faz uma crítica ao governo, em especial ao presidente 

Lula, exigindo que ele não forneça mais dinheiro a determinados países e que detenha a 

corrupção no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com esse fim, 

o parlamentar utiliza expressões como “não façam isso”, “chega, chega” e “pare”. Embora 

todas se enquadrem na categoria indutor-refreadora, o que reforça a proposta do locutor, 

nosso olhar volta-se para o último elemento citado, que compõe uma das expressões em foco 

nesta pesquisa. O verbo parar, na 3ª pessoa do singular no imperativo afirmativo, empregado 

em MOD enunciativo, marca o intuito do locutor de compelir seu interlocutor à interrupção de 

                                                             
12 Em entrevista à Veja on-line, Garibaldi Alves comenta sobre seu problema de locomoção: 
https://veja.abril.com.br/politica/meu-filho-e-quem-decide-diz-senador-nonagenario/. Disponível em: 05 ago 

2018.  

https://veja.abril.com.br/politica/meu-filho-e-quem-decide-diz-senador-nonagenario/
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ações, em sua opinião, reprováveis. Sendo assim, estão presentes as ideias de indução e 

refreamento. 

 

(11) [...] O Sr. Jorge kajuru (Bloco Parlamentar Senado Independente/PSB - GO): Mas V. Exa. 

me emocionou. Eu segurei aqui, porque o Silvio Santos me ensinou, o meu melhor patrão, 

com quem trabalhei 16 anos: "Kajuru, não chore em público. Segure." O Silvio Santos falou 

isso para mim. Ele que acabou chorando um dia, não é? No ar, no programa dele, por causa da 

filha que foi fazer um depoimento para ele. Então, eu procuro segurar para não chorar. E, 

agora, eu segurei. (Diário do Senado Federal. Pronunciamento de Jorge Kajuru em 15 fev. 

2019).  
 

            No exemplo (11), Jorge Kajuru reproduz uma fala do apresentador Silvio Santos, 

dirigida ao próprio parlamentar: "Kajuru, não chore em público. Segure”. O verbo segurar, na 

3ª pessoa do singular do imperativo, em MOD enunciativo, é empregado no intuito de 

aconselhar o enunciatário a conter as lágrimas diante de outras pessoas. Sendo o 

aconselhamento um modo de indução, consideramos a expressão segure um elemento indutor. 

Além disso, a semântica da contenção expressa pelo termo o caracteriza como refreador. 

Trata-se, portanto, de elemento indutor-refreador. 

            O nosso alvo de pesquisa relaciona-se às vinculações sintático-semânticas dessas 

formas indutoras de subfunção refreadora – alto, calma, aguenta(e), espera(e), para(e) e 

segura(e) – com pronomes locativos/afixoides. Passemos, portanto, à definição desses últimos 

na próxima seção. 

 

1.3 Afixoide locativo  

 

Os pronomes locativos, conforme Câmara Jr. (1985), são pronomes demonstrativos 

em função adverbial13 de lugar, cujo papel é indicar a posição no espaço de um elemento do 

mundo biossocial tratado na língua como “ser” ou “nome”, em relação à localização do 

enunciador. No entanto, ao constituírem subpartes periféricas de construções mais complexas, 

como ocorre, por exemplo, em calma lá, os locativos não mais apontam para uma referência 

espacial no mundo biossocial. Em casos como esse, passam a contribuir, com sentidos mais 

abstratos, para a função da nova unidade, isto é, da nova vinculação sintático-semântica como 

um todo. Sendo assim, devido à necessidade de nos valermos de uma denominação apropriada 

                                                             
13 Na língua latina, os advérbios eram formados, principalmente, por pronomes ou nomes que se declinavam, em 

geral, no caso ablativo, ou recebiam um sufixo específico. Eram três os principais tipos de advérbios: locativos 
(ex.: hic > aqui; illic > ali), temporais (ex.: hodie > hoje; heri > ontem), ambos de natureza pronominal, e 

modais (ex.: belle > bem; celeriter > depressa), de natureza nominal. (CÂMARA JR., 1985). 
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para a categoria dos locativos em integrações desse tipo, elegemos para esse fim o termo 

afixoide.   

            Em consonância com Booij (2013), definimos afixoide14 como uma categoria 

gradiente, situada no intervalo entre termos lexicais, mais plenos, como nomes e verbos, e 

termos de maior significado procedural, mais abstratos, como afixos e desinências. Trata-se 

de constituintes mais leves, em termos de conteúdo e forma, que, vinculados a outros 

elementos nucleares, concorrem para a configuração de expressões específicas. A leveza de 

conteúdo reside no fato de o afixoide não mais veicular apontamento lexical, e sim 

significados mais abstratos, conforme dito anteriormente. A leveza de forma confirma-se pela 

integração (morfo)fonêmica do afixoide ao elemento nuclear, produzindo redução a um (1) só 

vocábulo fonológico.  

            Para justificar a escolha do termo afixoide em detrimento de outros termos utilizados 

por diferentes analistas para se referirem a elementos periféricos em variadas expressões, 

consideramos importante apresentar as definições de clítico, desinência15 e afixo. Vocábulos 

clíticos, ou átonos, segundo Bechara (2009, p. 89), são aqueles que “perdem seu acento 

próprio para unir-se a outro que os segue ou que os precede”. Braga e Paiva (2003, p. 209) 

referem-se ao uso clítico de aí em formações como alguma fofoquinha aí. Posteriormente, 

Aguiar (2015) investiga tais expressões sob a ótica da abordagem construcionalista, 

identificando vinculações sintático-semânticas, entre nomes e locativos, de caráter atributivo. 

Tendo em vista que o clítico constitui com a palavra a que está ligada uma unidade apenas no 

nível da forma (morfo)fonêmica, entendemos que o elemento aí, como na formação 

supracitada, exerce papel afixoide, definido como integrante de pareamentos de forma e 

conteúdo. De acordo com Cunha e Cintra (2008, p. 92), as desinências, ou morfemas 

flexionais, servem para indicar: i) o gênero e o número dos substantivos, dos adjetivos e de 

certos pronomes; ii) o número e a pessoa dos verbos. Por se tratar meramente de flexão sem 

alteração de significado, tal definição não corresponde ao papel dos locativos em formações 

construcionais. Para Cunha e Cintra (2008, p. 93-94), afixos, ou morfemas derivacionais, são 

elementos que modificam geralmente de maneira precisa o significado do radical a que se 

agregam, podendo antepor-se (prefixos) ou pospor-se (sufixos) a ele, até mesmo alterando-lhe 

a classe. Logo, o afixoide possui aspecto de afixo, contudo, o significado do novo arranjo 

linguístico por ele composto não corresponde à soma dos significados das subpartes 

                                                             
 
15 Segundo Cunha e Cintra (2008), a distinção entre sufixo e desinência, nem sempre é observada pelos linguistas 

modernos, pertencendo, portanto, à análise mórfica tradicional. 
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envolvidas, conforme ocorre com o segundo. Com base no exposto, entendemos que afixoide 

locativo é o elemento resultante do (ou ainda em trânsito no) processo de construcionalização 

ou mudança construcional16 da unidade complexa [Indut AfixLoc]. A seguir, apresentamos um 

quadro sintético de análise dos componentes da sequência/construção espera aí, em que são 

apontadas as características do pronome locativo e do afixoide:  

 

Quadro 2: Análise sintética dos componentes de espera aí. 

Enquadramento Exemplo Componente 

nuclear: espera 

Componente 

periférico: aí 

Espaçotemporal (12)“estou com minha mulher saindo 

para te visitar. Espera aí na sua casa, 

porque vou aí.” (Diário do Congresso 

Nacional, 11 abr. 1986).  

- elemento indutor 

(verbo); 

- conteúdo lexical; 

- elemento central; 

- elemento sintática 

e semanticamente 

imprescindível na 

relação com aí. 

- pronome locativo; 

- conteúdo lexical; 

- elemento sintática 

e semanticamente 

deslocável;  

- elemento sintática 

e semanticamente 

prescindível na 

relação com espera. 

Temporal-

discursivo 

(13) “Jose Paulo de Andrade: Muito 

bem, Ministro. Então nós 

perguntaríamos, já no final do 

programa ao senhor [...] Quando é que 

os juros deixarão de aumentar o 

principal? Joelmir Beting: Não, um 

momentinho. Espera aí. Hoje, o 

Ministro embarca para Nova Iorque, e 

a gente vai colocar primeiramente esta 

questão: o que o senhor vai fazer em 

Nova Iorque?” (Diário do Congresso 

Nacional, 24 mar. 1983). 

- elemento indutor 

(verbo/subparte da 

expressão 

complexa); 

-conteúdo menos 

lexical que o 

anterior; 

- elemento não 

deslocável em 

relação a aí; 

- elemento sintática 

e semanticamente 

imprescindível na 

relação com aí. 

- afixoide (subparte 

da expressão 

complexa); 

- conteúdo 

abstratizado; 

- elemento não 

deslocável em 

relação a espera; 

- elemento sintática 

e semanticamente 

imprescindível na 

relação com espera. 

Discursivo (14) “O Sr. José Luís Escanhoela:  [...] 

Porque há dificuldade de vir um 

prefeito à Brasília, pedir a um 

Deputado ou coisa assim; é muito 

difícil. O Sr. Itamar Franco: Não. 

Espera aí. V. Sª. diz que nunca veio à 

Brasília. Então, qual é a dificuldade? 

O escritório de V. Sª. nunca veio à 

Brasília; tinha aqui apenas um 

intermediador; uma hora era o Dr. 

Paulo, outra hora foi o Dr. Boni?” 

(Diário do Senado Federal, 15 dez. 

1988). 

 

- elemento indutor 

(subparte da 

expressão 

complexa); 

-conteúdo 

abstratizado; 

-elemento não 

deslocável em 

relação a aí; 

- elemento sintática 

e semanticamente 

imprescindível na 

relação com aí. 

- afixoide (subparte 

da expressão 

complexa); 

-conteúdo 

abstratizado; 

-elemento não 

deslocável em 

relação a espera; 

- elemento sintática 

e semanticamente 

imprescindível na 

relação com espera. 

Fonte: Exemplos retirados do Diário do Congresso Nacional: <https://www.congressonacional.leg.br/>. 

                                                             
16 Os referidos fenômenos serão explicados no capítulo de Fundamentação teórica. 
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Embora o significado construcional não corresponda à soma dos significados das 

subpartes envolvidas, cada subparte concorre para a instanciação da construção como um 

todo. Desse modo, traços semânticos dos locativos, como aqueles relacionados à proximidade 

(primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso), à granulidade17 (fina/estreita ou vasta), à 

perspectivização do espaço, à referenciação dêitica e anafórica, entre outros, devem impactar 

e motivar sua instanciação em construções. No capítulo de análise de dados, objetivamos 

observar alguns dos fatores que motivam a seleção dos locativos para a instanciação de 

construções, entendidas, conforme Goldberg (1995; 2006) e Croft e Cruse (2004), como 

pareamentos convencionais de forma e conteúdo18. Tendo em vista que a vinculação sintático-

semântica dos elementos indutor-refreadores com os afixoides serve à função por nós 

denominada refreador-argumentativa, definimos, na próxima seção, o que entendemos por 

argumentação. 

 

1.4 Argumentação 

 

            Charaudeau19 (1992), em seu capítulo sobre “O modo de organização argumentativo”, 

fornece algumas respostas para a pergunta “O que é argumentar?” no intuito de chegar à sua 

definição e função:  

 

A) A argumentação não pode se reduzir à identificação de uma sequência de frases ou 

proposições ligadas por conectores lógicos. 

B) Não se deve confundir argumentação com outros atos do discurso que se combinam 

frequentemente a ela, mas possuem existência autônoma, tais como a negação, a 

refutação, a proibição. A argumentação relaciona-se ao raciocínio do interlocutor 

(capacidade de refletir e compreender) ainda que seja para obter o mesmo resultado. O 

sujeito que argumenta passa pela expressão de uma convicção e de uma explicação 

que ele tenta transmitir ao interlocutor para persuadi-lo e modificar seu 

comportamento. 

C) Para que haja argumentação, é preciso que exista: 

                                                             
17 De acordo com Batoréo (2000, p. 439), a granulidade, termo oriundo da Inteligência Artificial, define as 
diferenças nas regiões de vizinhança dos conjuntos, a partir de dois subsistemas: a) granulidade vasta do binômio 
cá/lá e granulidade fina ou estreita, correspondente a um ponto específico, como aqui/aí/ali. 
18 Proposta autoral. 
19 A Semiolinguística, vertente teórica do autor, é também, em termos gerais, uma orientação funcionalista, pois 

se volta para os usos e análises linguísticas. 
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- uma declaração sobre o mundo que seja discutível, para alguém, quanto à sua 

legitimidade. 

- um sujeito que se engaje em relação a essa discussão (convicção) e desenvolva um 

raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (seja particular ou universal, seja uma 

simples aceitação ou legitimidade) sobre a proposição.  

- outro sujeito que, imbuído da mesma proposição, discussão e verdade, constitui o 

alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a quem se dirige o sujeito que argumenta, na 

esperança de levá-lo a partilhar a mesma verdade (persuasão), sabendo que ele pode 

aceitar ou recusar a argumentação. A argumentação, portanto, define-se por meio de 

uma relação triangular entre um sujeito argumentador, uma declaração sobre o mundo 

e um sujeito alvo. 

D) Argumentar é, então, uma atividade discursiva que, considerada do ponto de vista do 

sujeito argumentador, envolve uma dupla busca: 

- uma busca de racionalidade que tende a um ideal de verdade quanto à explicação dos 

fenômenos do universo. Porém, trata-se apenas de um ideal, porque quando esses 

fenômenos têm uma explicação (uma razão de ser) universal, eles são percebidos por 

meio de filtragens: da experiência individual e social do indivíduo, inserido 

necessariamente em um determinado enquadramento espacial e temporal, e de 

operações do pensamento que constroem um universo discursivo de explicação, o qual 

depende de esquematizações coletivas. 

- uma busca de influência que tende a um ideal de persuasão, que consiste em partilhar 

com o outro (interlocutor ou destinatário) um certo universo do discurso a ponto de ele 

ser levado a compartir do mesmo ponto de vista (co-enunciação). 

           

            Charaudeau (1992), então, faz alguns apontamentos: 

            - Não se deve confundir “fazer aderir”, “fazer compreender”, “manipular o outro”, que 

correspondem a objetivos da comunicação, com “seduzir” e “persuadir”, que resultam do 

emprego de certos meios discursivos. 

            - Argumentar é uma atividade que inclui muitos processos, mas o que distingue esses 

processos dos MOD é, precisamente, que eles se enquadram em um objetivo racionalizante, 

em que se joga o jogo do raciocínio, marcado por uma lógica e um princípio de não 

contradição. Os processos dos outros MOD (descritivo e narrativo) enquadram-se em um 

objetivo descritivo e mimético das percepções do mundo e das ações humanas. 
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            O linguista acrescenta ainda que a argumentação é uma totalidade que o MOD 

argumentativo contribui a construir. Ela é, portanto, o resultado textual de uma combinação 

entre diferentes componentes, que depende de uma situação persuasiva. Esse texto, inteiro ou 

parcial, poderá apresentar-se sob forma dialógica (argumentação interlocutiva), escrita ou 

oratória (argumentação monolocutiva). É nesse enquadramento que são utilizadas expressões 

do tipo “desenvolver uma boa argumentação”, “ter bons argumentos”, “argumentar bem” etc.  

            O MOD argumentativo constitui a mecânica que permite produzir argumentos sob 

diferentes formas. Sua função é licenciar a construção de explicações sobre asserções feitas a 

respeito do mundo (sejam fruto da experiência ou do conhecimento). 

            Diferentemente de alguns teóricos que acreditam que toda asserção é necessariamente 

argumentativa, Charaudeau (1992) afirma que toda asserção pode ser argumentativa, desde 

que esteja inserida em um mecanismo argumentativo. De acordo com o autor, um processo 

argumentativo não deve ser confundido nem com uma simples asserção (“eu bebo água”) nem 

mesmo com um simples encadeamento lógico de duas asserções (“eu bebo água para 

emagrecer”). Asserção e encadeamento de asserções se combinam para constituir a parte do 

processo argumentativo chamada de proposição. Porém, para que tal processo se desenvolva, 

é preciso cumprir duas condições: 

            - que o sujeito que vai argumentar tome posição em relação à veracidade de uma 

proposição existente (enunciada para si mesmo ou para outro).  

            No entanto, essa condição não é suficiente, já que o sujeito pode se contentar em dizer 

que está de acordo (“sim, é verdade”, “você tem razão”) ou em desacordo (“não, não é 

verdade”, “você está enganado”) sem desenvolver uma argumentação. Portanto é necessário:  

            - que o sujeito diga por que está de acordo ou não, ou, se é ele mesmo que está em 

meio a um questionamento, que ele apresente a prova da veracidade de sua proposição, 

desenvolvendo um ato de persuasão (“eu bebo água para emagrecer, porque, devido à sua 

característica diurética, a água elimina as toxinas”).  

           Logo, para o teórico francês, o mecanismo argumentativo se compõe de três elementos, 

que, na configuração de uma argumentação, são suscetíveis de se sobreporem:  

            - proposição: é constituída pela relação, explícita ou implícita, entre asserções que 

tratam de fenômenos do mundo; pode corresponder a uma tese.  

            - alegação: baseia-se na possível discussão da proposição. Tal discussão depende da 

tomada de posição do sujeito diante da veracidade da proposição, que desencadeia o 

desenvolvimento da argumentação para uma ou outra direção. O sujeito pode 1- tomar 
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posição contra a proposição, refutando-a; 2- tomar posição a favor da proposição, 

justificando-a; 3- não tomar posição, realizando uma ponderação. 

            - persuasão: trata-se de um raciocínio convincente que deve desenvolver uma das 

opções de discussão: refutação, justificação ou ponderação, recorrendo a recursos diversos a 

fim de se estabelecer a prova da posição adotada na alegação. 

             

            Longe da pretensão de realizar análises exaustivas do mecanismo e dos procedimentos 

argumentativos empregados, observemos o seguinte exemplo retirado do corpus de pesquisa a 

fim de verificarmos amostras da explanação anterior: 

 

(15) Sr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: [...]. Estamos trabalhando em cima do quê? Do fato 

imputado. Mas a questão da [ininteligível] não é do fato imputado. É uma definição injurídica 

diante de fatos novos que muda-se a qualificação jurídica [...]. Sr. Eugênio Pacelli de Oliveira: 

Não. Jacinto, escuta aqui, se você descobre fatos novos que não tem relação com o fato que 

está sendo apurado, você não tem que aditar nada. Tem que entrar com a nova ação penal. É 

outra história. Não é isso, não. Nós não estamos descobrindo a pedra, não. Isso aqui, a mutatio 

libelli é apuração de fatos que não foram narrados, mas que tem inteira conexão com o núcleo 

da ação. Se não for assim, não cabe mutatio, cabe é nova ação penal. Eu acho que é bobagem a 

gente pensar em acabar com a mutatio. (Diário do Senado Federal, 18 jun. 2009).  

 

            No fragmento (15), é possível observar que “É uma definição injurídica diante de fatos 

novos que muda-se a qualificação jurídica” constitui a proposição enunciada por Jacinto 

Nelson de Miranda Coutinho. Seu interlocutor, Eugênio Pacelli de Oliveira, posiciona-se, 

então, contra a tese do enunciador: “Não”, e dá início à refutação da mesma. Ao conduzir sua 

alegação, Eugênio vale-se de procedimentos da lógica argumentativa, como, por exemplo, o 

que Charaudeau chama de dedução pragmática: “se você descobre fatos novos que não tem 

relação com o fato que está sendo apurado, você não tem que aditar nada. Tem que entrar com 

a nova ação penal”. O argumentador utiliza ainda um procedimento discursivo bastante 

comum em MOD descritivos: a definição. O seu uso produz um efeito de evidência e 

conhecimento por parte do sujeito que argumenta, o que contribui para a efetivação da 

persuasão: “Isso aqui, a mutatio libelli é apuração de fatos que não foram narrados,  mas que 

tem inteira conexão com o núcleo da ação”. 

            Entendendo que nosso objeto de pesquisa é frequentemente empregado nos 

mecanismos da argumentação, nos moldes anteriormente descritos, decidimos lançar mão de 

uma fonte de dados linguísticos, da sincronia atual, cujos textos fossem predominantemente 

argumentativos: o Diário do Congresso Nacional. Em se tratando de um ambiente em que 

cada coligação política quer não só defender o seu ponto de vista como também convencer os 
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demais grupos da validade e importância de sua opinião, é natural que os parlamentares se 

valham de tessituras argumentativas para tal fim. Assim, acreditamos que esse contexto 

favorece o uso das construções refreador-argumentativas, enquadradas na categoria dos 

marcadores discursivos, sobre a qual discorremos na seção seguinte.  

 

1.5 Marcador discursivo  

 

            Dentre uma gama de nomenclaturas utilizadas pelos linguistas para se referirem à 

classe aqui tratada, adotamos, assim como Risso, Silva e Urbano (2002), a denominação 

marcador discursivo (MD). Entendemos ser essa mais adequada e abrangente do que as 

demais, pois não se limita exclusivamente a um determinado tipo de texto, como ocorre, por 

exemplo, com a nomenclatura marcador conversacional. 

            Em se tratando da definição dos marcadores discursivos, Risso, Silva e Urbano 

declaram: 

Trata-se de um amplo grupo de elementos de constituição bastante 

diversificada, envolvendo, no plano verbal, sons não lexicalizados, palavras, 

locuções e sintagmas mais desenvolvidos, aos quais se pode atribuir 

homogeneamente a condição de uma categoria pragmática bem consolidada 

no funcionamento da linguagem. Por seu intermédio, a instância da 

enunciação marca presença forte no enunciado, ao mesmo tempo em que se 

manifestam importantes aspectos que definem sua relação com a construção 

textual-interativa. (RISSO; SILVA; URBANO, 2002, p. 21). 

 

            Segundo os autores, apesar de haver ampla bibliografia na literatura linguística 

tratando dos marcadores discursivos, não se observa, nesses registros, a preocupação ou o 

consenso quanto à determinação da natureza e das propriedades dos marcadores. Essa 

caracterização concorreria para o delineamento de sua especificidade em relação a outros 

elementos empregados no discurso, que, embora possam apresentar pontos em comum com os 

marcadores, nem sempre podem ser enquadrados nesse grupo. Assim, por meio de 

delimitações frouxas, novos exemplares são continuamente agregados ao conjunto, tornando-

o cada vez mais amorfo e heterogêneo. 

           Entendendo a necessidade do estabelecimento de traços básicos identificadores dos 

marcadores discursivos, os autores se propuseram a depreender as regularidades ou constantes 

nas ocorrências em suas pesquisas e, a partir daí, as matrizes para a delimitação da classe em 

foco. 
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           Nesse intuito, os pesquisadores analisaram cada ocorrência do corpus20 investigado 

observando as seguintes variáveis21, sem valor hierárquico de ordenação:   

A) padrão de recorrência (baixa, média, alta frequência); 

B) articulação de segmentos do discurso (sequenciador tópico, sequenciador frasal, não 

sequenciador); 

C) orientação da interação (secundariamente orientador, basicamente orientador, 

fragilmente orientador); 

D) relação com o conteúdo proposicional (integrante do conteúdo, não integrante do 

conteúdo, não se aplica); 

E) transparência semântica (totalmente transparente, parcialmente transparente, opaco, 

não se aplica); 

F) apresentação formal (forma única, forma variante); 

G) relação sintática com a estrutura gramatical da oração (sintaticamente independente, 

sintaticamente dependente); 

H) demarcação prosódica (com pauta demarcativa, sem pauta demarcativa); 

I) autonomia comunicativa (comunicativamente autônomo, comunicativamente não 

autônomo); 

J) massa fônica (até três sílabas tônicas, além de três sílabas tônicas) 

K) posição (em relação à frase, ao turno, ao tópico) 

 

            A seleção dessas variáveis representa a tentativa de recobrir e reunir aspectos 

avulsamente considerados, explícita ou implicitamente, na literatura linguística sobre o tema e 

na própria experiência de trabalho dos autores. A investigação gerou as seguintes 

constatações:  

A) Os MD são mecanismos verbais da enunciação, que atuam no plano da organização 

textual-interativa, com funções normalmente distribuídas entre a projeção das relações 

interpessoais (quando o foco funcional não está no sequenciamento de partes do texto) 

e a proeminência da articulação textual (quando a dominante deixa de estar no eixo da 

interação).  

                                                             
20 O corpus foi formado por quinze inquéritos do Projeto Nurc-Brasil, abrangendo elocuções formais, diálogos 
entre informante e documentador e diálogos entre dois informantes.  
21 As seguintes variáveis, inicialmente incluídas no elenco, foram, em fase posterior, consideradas irrelevantes 
para a delimitação de traços-padrão definidores dos MD: tipo de ocorrência (contiguidade/combinabilidade), 

base gramatical (fonte), sexo dos informantes, local do inquérito e tipo de inquérito.  
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B) Os MD atuam no plano da atividade enunciativa e não no plano do conteúdo; sendo 

assim, são exteriores ao conteúdo proposicional e à informação cognitiva dos tópicos 

ou segmentos de tópicos. Entretanto, asseguram a ancoragem pragmática desse 

conteúdo, ao definirem, entre outros pontos, a força ilocutória com que ele pode ser 

tomado, as atitudes assumidas em relação a ele, a checagem de atenção do receptor 

para a mensagem transmitida, a orientação que o emissor imprime à natureza do elo 

sequencial entre as entidades textuais. Codificam uma informação pragmática. Nessa 

qualidade, estabelecem-se como embreadores dos enunciados com as condições da 

enunciação, apontando para as instâncias produtoras do discurso e definindo a relação 

dessas instâncias com a estruturação textual-interativa. 

C) Manifestam um processo de acomodação do significado literal das palavras que os 

constituem à sinalização de relações dentro do espaço discursivo. Esse fato carreia, 

muitas vezes, uma perda parcial de sua transparência semântico-referencial. 

D) Analisados do ponto de vista da integração sintática na estrutura oracional, os MD são 

unidades independentes, que, portanto não se constituem como parte integrante dessa 

estrutura. 

E) Realizam-se, na maior parte das vezes, com o acompanhamento de uma pauta 

prosódica demarcativa, ora bem definida – em ocorrências delimitadas por nítida 

curva entonacional, com rebaixamento de tom no final da unidade -, ora bastante sutil. 

A demarcação prosódica que costuma acompanhar a realização dos MD é uma 

evidência a mais de sua dissociação sintática em relação à estrutura oracional em que 

se alocam. 

F) São insuficientes para constituírem enunciados completos em si próprios, ou seja, são, 

do ponto de vista comunicativo, unidades não autônomas, diferenciando-se, nesse 

ponto, mas não somente nele, das interjeições, dos vocativos, das palavras-frase.  

G) Em seu padrão mais frequente e característico, os MD são formas de extensão 

reduzida a uma ou duas palavras ou de massa fônica mais restrita a um limite de três 

sílabas tônicas. O envolvimento de maior número de unidades léxicas ou de sílabas 

tônicas, na constituição de um MD, implicaria, normalmente, um grau maior de 

elaboração sintática e de transparência semântico-referencial, que parece pouco 

compatível com o caráter mais formulaico esperado em sua composição. 

H) De modo geral, destacam-se como formas recorrentes no espaço textual, sendo o 

padrão dessa recorrência, evidentemente, dependente dos limites de segmentação do 

corpus de análise. 
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I) Quanto à apresentação formal, os MD são, comumente, formas mais ou menos fixas, 

pouco propensas a variações fonológicas, flexionais, ou de construção. As pequenas 

alterações observadas, restritas quase sempre a contrações (não é > né), reiterações 

(ahn > ahn, ahn), manifestação de uma variante flexional específica (entende? > 

entendeu?) ou sintagmática (digamos > digamos assim), confirmam a tendência para a 

cristalização formal dos MD e para seu estatuto de fórmulas já prontas para serem 

usadas no discurso com certo grau de automatismo, sem passarem previamente por 

uma elaboração léxico-sintática mais palpável. 

 

            Risso, Silva e Urbano (2002) acrescentam que a condição de mecanismos 

normalmente pouco elaborados sugere também importantes implicações com os referidos 

aspectos da extensão reduzida dos MD e da propensão para sua recorrência no espaço textual . 

            Os autores observaram, na análise geral dos dados, certa margem de flexibilidade com 

que exemplares de MD se afastam de algumas das coordenadas básicas anteriormente 

descritas, sem, entretanto, se desvincularem de um fundo comum estável e unificador. Esse 

fundo comum é definido pelos traços da exterioridade do MD em relação ao conteúdo 

cognitivo dos tópicos ou segmentos de tópicos; da independência sintática; da não autonomia 

comunicativa e pela combinação dos traços decorrentes do contrabalanceamento entre 

aspectos da articulação discursiva e da orientação da interação. 

            Assim, apesar da importância individual de cada um dos nove aspectos relacionados, 

na revelação de características dos MD, o estatuto desses mecanismos discursivos é 

estabelecido, com maior segurança, a partir de combinações ou matrizes geradas pela forma 

de articulação dos traços. 

            Atestou-se, pois, a possibilidade da existência de subconjuntos de MD mais 

prototípicos e menos prototípicos, conforme o maior ou menor enquadramento na 

configuração geral dos traços-padrão identificadores. 

            Para os pesquisadores, a postulação dos MD como uma classe gradiente põe em 

destaque uma vez mais a concepção do continuum, que se tem revelado, em várias 

circunstâncias, como bastante pertinente para a definição e qualificação das configurações 

linguísticas em geral.   

             A fim de imprimir consistência à hipótese de pertencimento das expressões aqui 

examinadas à classe dos MD, realizamos uma breve verificação das constatações apontadas 

pelos autores em relação ao emprego de um exemplar. Contudo, fazemos uma ressalva: a 

avaliação da prosódia não pode ser aplicada aos dados dos corpora, por se tratar de textos 
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transcritos. Apresentamos reflexões sobre os demais itens em referência ao fragmento a 

seguir: 

 

(16) A Sr.ª Vanessa Grazziotin: Então, veja V. S.ª, Dr. Prado, eu gostaria muito que nós fizéssemos 

um bom debate com o senhor, porque o senhor já esteve na comissão. O senhor é professor do 

Direito, o senhor é de uma área penal, como relata aqui, uma área muito importante. Veja: 

dizem que a Presidenta cometeu um crime de responsabilidade porque feriu a meta fiscal 

prevista. Mas, espera lá. Meta fiscal é do exercício. (Soa a campainha.) Tem que se medir no 

final do ano. Disseram isso antes do final do ano e querem incriminá-la, tirando o seu mandato 

por conta disso. Mas, o que é mais grave: descumprimento de meta fiscal é crime? Qual é a 

lei? Diga para nós qual é a lei que diz que esse crime deve ser punido com a pena mais 

rigorosa para um agente público. (Diário do Senado Federal, 25 ago. 2016). 
 

A) A expressão em destaque atua no plano da organização textual-interativa. Vanessa 

Grazziotin reproduz a proposição de um determinado grupo de pessoas, à qual 

demonstra, de modo implícito, posição contrária. O uso de espera lá projeta a relação 

interpessoal da enunciadora com seus opositores, sem qualquer foco funcional no 

sequenciamento de partes do texto. 

B) Espera lá atua no plano da atividade enunciativa, ou seja, é exterior ao conteúdo 

proposicional e à informação cognitiva dos tópicos ou segmentos de tópicos. Assegura 

a ancoragem pragmática do discurso, evidenciando, conforme mencionado no ponto 

anterior, a atitude assumida em relação ao conteúdo e a orientação que a enunciadora 

imprime à natureza do elo sequencial entre as entidades textuais. Embora Vanessa 

Grazziotin não tenha verbalizado explicitamente sua posição contrária à proposição, o 

uso de “Mas, espera lá” denuncia a refutação que se segue. A expressão estabelece-se 

como um gatilho para o desenvolvimento da alegação, componente do mecanismo da 

argumentação. 

C) Em espera lá, observa-se um processo de desbotamento do significado pleno dos itens 

espera e lá e uma vinculação desses que serve à sinalização de relações dentro do 

espaço discursivo, acarretando perda parcial da transparência semântico-referencial. 

D) Sob a ótica da integração sintática na estrutura oracional, espera lá atua como unidade 

independente, isto é, não se constitui como parte integrante dessa estrutura. 

E) Do ponto de vista comunicativo, espera lá se mostra insuficiente para constituir 

enunciado completo em si mesma, ou seja, é uma unidade não autônoma.   

F) A expressão espera lá apresenta, em sua forma, extensão reduzida: duas palavras, 

compatível com o caráter formulaico, com o baixo grau de elaboração sintática e a 

pouca transparência semântico-referencial. 
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G) O padrão de recorrência da expressão nos corpora será avaliado no capítulo de análise 

de dados. 

H) A apresentação formal de espera lá é mais ou menos fixa, podendo ser empregadas - 

além da primeira, mais recorrente - as seguintes formas: espere lá (verbo esperar no 

modo imperativo), pera lá (redução do verbo esperar) e peralá (redução do verbo 

esperar e sua justaposição ao afixoide locativo lá).   Sendo essa última diferenciada da 

anterior apenas em textos escritos. 

 

            A partir do exposto sobre os traços definidores dos marcadores discursivos e, 

ainda, levando em conta os pontos levantados sobre subgrupos dessa categoria, 

descrevemos, em termos de forma e conteúdo, cada uma das construções investigadas, 

atentando aos valores qualitativos e quantitativos, no capítulo de análise dos dados. 

Apresentadas as especificidades de terminologia e conceitos pertinentes a este trabalho, 

passemos ao capítulo de Fundamentação teórica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

            No que se refere aos estudos linguísticos mais recentes, conforme apontam Martelotta 

e Alonso (2012), a tendência adotada por alguns pesquisadores, tanto brasileiros como 

estrangeiros, tem sido unir propostas do funcionalismo praticado por autores como Givón, 

Hopper, Bybee e Traugott com algumas tradições teóricas da linguística cognitiva, de autores 

como Lakoff, Langaker e Goldberg. Tal tendência tem sido chamada de Linguística 

Cognitivo-Funcional (TOMASELLO, 1998, 2003) ou Linguística Centrada no Uso (BYBEE, 

2010). 

            Esta última nomenclatura, de acordo com a autora22, é, em certo sentido, um novo 

nome para o funcionalismo norte-americano, ao qual foi incorporada a abordagem 

construcionalista23, procedente do cognitivismo. A comunidade de pesquisadores 

funcionalistas no Brasil, a começar pelo grupo D&G, tem preferido acrescentar o termo 

funcional à denominação proposta por Bybee, adotando a expressão Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU). Especificamente neste trabalho, optamos por usar no título a 

designação de Tomasello, principalmente, por acreditarmos que o termo cognitivo-funcional 

exprima com mais clareza a compatibilização da abordagem construcionalista ao 

funcionalismo norte-americano. 

            A principal característica das pesquisas inseridas no âmbito da Linguística Funcional é 

o foco na língua em uso, de modo que a análise se dá pela observação do contexto linguístico 

e da situação extralinguística. Na investigação da maneira como a língua se configura, o 

estudo do discurso e da gramática ocorre simultaneamente, a esse respeito, explicam Cunha, 

Bispo e Silva:  

Parte-se do princípio de que há uma simbiose entre discurso e gramática: o 

discurso e a gramática interagem e se influenciam mutuamente. A gramática 

é compreendida como uma estrutura em constante mutação/adaptação, em 

consequência das vicissitudes do discurso. Logo, a análise de fenômenos 

linguísticos deve estar baseada no uso da língua em situação concreta de 

intercomunicação. (CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 14). 

                                                             
22    “Usagebased theory developed directly out of, and is in a sense just a new name for, American 

functionalism, which has been practiced for many decades.” (BYBEE, 2010 , p. 195). 
23 Traugott e Trousdale (2013) empregam indistintamente os adjetivos “constructional” e “constructionalist” 
para se referirem à abordagem tratada na obra. Muitos pesquisadores brasileiros optam pela tradução 
construcional, e há quem adote o termo construcionista. Aqui, preferimos a nomenclatura construcionalista 
pelas seguintes razões: 1) construcional parece mais caracterizar o que se configura por meio de ou se refere 

diretamente a construções do que apontar para a concepção teórica propriamente dita; 2) construcionista é o 
termo consagrado para referir-se à teoria educacional fundada por Seymour Papert, o construcionismo; 3) 
construcionalista, por analogia às perspectivas funcionalista, cognitivista, gerativista etc., apresenta um sufixo 
que, tradicionalmente, remete a fundamentações teóricas. 
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            Segundo Bybee (2010), o princípio básico da Linguística Funcionalista (ou 

Linguística Centrada no Uso, como propõe a autora) é o entendimento de que a estrutura da 

língua emerge à medida que esta é usada. Assim, pesquisadores funcionalistas buscam 

descrever e explicar, numa abordagem pancrônica, os fatos linguísticos baseados nas funções 

semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas exercidas nos diversos contextos de uso da 

língua. 

            Martelotta e Kenedy (2015) afirmam que os estudos funcionalistas caracterizam-se 

pela concepção da língua como um instrumento de comunicação e que, portanto, não pode ser 

analisada como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a pressões 

provenientes das diferentes situações comunicativas, que colaboram na estruturação da 

gramática. Os autores acrescentam que a partir dos trabalhos em gramaticalização, houve uma 

tendência em focalizar os mecanismos que geram a mudança, estes vinculados a fatores 

comunicativos e cognitivos.  

            De acordo com Cunha, Costa e Cezario (2015), os domínios da sintaxe, da semântica e 

da pragmática são relacionados e interdependentes: “A necessidade de investigar a sintaxe nos 

termos da semântica e da pragmática é comum a todas as abordagens funcionalistas atuais”. 

            Com o desenvolvimento de abordagens diversas no âmbito da gramática de 

construções, conforme consta em Hoffmann e Trousdale (2013), e o refinamento teórico de 

Traugott e Trousdale (2013) no tratamento da construcionalização e mudança construcional, a 

agenda de pesquisa da Linguística Funcional passa a abarcar temas relacionados à emergência 

e à regularização de padrões construcionais no nível da proposição e do discurso 

multiproposicional. Para isso, são considerados fatores fonológicos, morfológicos e sintáticos 

assim como aspectos linguísticos relativos à organização do texto. Tendo em vista que nossa 

pesquisa é fundamentalmente pautada nessa abordagem, expomos a seguir algumas de suas 

especificações, apontando as relações com o desenvolvimento de nossos estudos.  

            Este capítulo está organizado em seis seções, ordenadas da seguinte forma: 2.1 

Construção: definição, propriedades e enquadramento na língua; 2.2 Rede construcional: nós, 

links e reconfiguração; 2.3 Mudança construcional e construcionalização; 2.4 Mecanismos de 

mudança: neoanálise e analogização; 2.5 Mecanismos de mudança semântica: metonimização 

e metaforização; 2.6 Contextos de mudança e estágio de paradigmatização. 
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2.1 Construção: definição, propriedades e enquadramento na língua  

            

            Para realizar as análises das expressões formadas por termo refreador seguido de 

locativo, lançamos mão da abordagem construcionalista da mudança linguística, tratada, 

sobretudo, por Traugott e Trousdale (2013). Na visão dos autores e de vários pesquisadores 

cognitivistas, como Goldberg (2006) e Langacker (2008), em um modelo construcionalista, a 

língua é composta por pareamentos forma-conteúdo24, também chamados de construções, 

organizados em rede.  

            Sendo assim, entendemos que as expressões em foco nesta pesquisa – alto lá, calma 

aí, calma lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí – 

passam a ser empregadas como unidades simbólicas convencionais. As construções são 

unidades no sentido de que o signo é arraigado como um pareamento forma-conteúdo na 

mente do usuário da língua, devido a aspectos de forte idiossincrasia ou grande frequência. 

Elas são simbólicas, pois são signos, associações de forma e conteúdo. E são convencionais, 

por serem compartilhadas por um grupo de falantes. 

            Conforme explicam Cunha e Lacerda (2017), constatamos a existência de uma 

construção sempre que há evidência de que os falantes não podem prever algum aspecto da 

forma, do conteúdo ou do uso desse elemento com base em outra construção pré-existente. 

Tomando como exemplo o fragmento a seguir retirado dos corpora em estudo, verificamos 

que a expressão com status construcional espera aí já não mantém o significado do verbo 

pleno esperar, pois não exprime o pedido/ordem de que se aguarde algo durante determinado 

tempo. Tampouco veicula o sentido de circunstanciador espacial do locativo aí, pois não 

ocorre qualquer referência ao local em que se encontra o interlocutor. O que se apresenta é um 

pareamento de forma nova, fixa e interdependente, e conteúdo novo, com função pragmático-

discursiva relacionada à argumentação, não antes prevista pelo somatório dos significados de 

suas partes. 

 

(17) O Sr. Presidente (Norton Macedo) - Companheiros, para orientar o debate e a votação, por 

sugestão do Relator, nós vamos submeter a votos, a Comissão, o texto do Relator. Se for 

aprovado o texto do Relator prevalece, se a maioria rejeitar nós partiremos para um novo texto 

com as sugestões. O Sr. Israel Pinheiro - Espera aí, eu não tenho texto nenhum. O Sr. 

Presidente (Norton Macedo) - Se for rejeitada a emenda do Relator... O Sr. Israel Pinheiro - V. 

Ex' usa de uma velha sabedoria para me deixar mal perante meus nobres colegas. Eu não estou 

                                                             
24 Traugott e Trousdale (2013) utilizam a expressão “form-meaning pairings”, que tem sido traduzida por 
pareamentos forma-significado. Há ainda quem defenda a ideia de forma-função ou forma-sentido. Neste 
trabalho, optamos pelo par forma-conteúdo, por considerarmos o termo mais abrangente e possibilitar 
especificações referentes à função, significado e sentido, conforme veremos adiante, a partir da proposta de 

Oliveira e Arena (2019). 
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contra o texto. Eu primeiro defini uma filosofia, eu não vou votar, eu nem sei o que eu vou 

votar para ficar contra ou a favor com o texto. Não, não é isto; eu estou querendo é discutir, 

chamar atenção, analisar. Não é votar. (Diário do Congresso Nacional, 30 nov. 1985). 

 

            Traugott e Trousdale (2013) apresentam três pressupostos fundamentais, segundo os 

autores, para a abordagem construcionalista. O primeiro é que enquanto determinadas 

propriedades da gramática, como redes, organização hierárquica e herança, podem ser 

universais e compartilhadas com outros sistemas cognitivos, a gramática em si, entendida 

como conhecimento de um sistema linguístico, é específica, isto é, está vinculada à estrutura 

de uma língua individual, como inglês ou português, por exemplo. O segundo é que mudança 

é mudança em uso, e o locus da mudança é o construto, uma instância de uso. O terceiro é a 

distinção entre mudança e inovação. Inovação, realizada por uma mente individual, é apenas 

uma possibilidade de mudança. Para a inovação ser considerada mudança, ela deve ser 

repetida entre populações de falantes resultando em convencionalização, isto é, integração da 

inovação em uma tradição de fala ou escrita, evidenciada pelo legado de registros textuais. 

Para Croft (2000), inovação e propagação são processos conjuntamente necessários para que 

haja mudança linguística. 

            Em seu capítulo introdutório, Traugott e Trousdale (2013) apresentam alguns 

diferentes modelos de gramática propostos por estudiosos da perspectiva construcionalista. 

Apesar das consideráveis diferenças entre esses modelos, Goldberg (2013) identificou quatro 

princípios comuns a todos eles e um quinto preceito compartilhado pela maioria:  

 A unidade básica da gramática é a construção, que é um pareamento convencional de 

forma e conteúdo. 

 A estrutura semântica é mapeada diretamente para a superfície sintática, sem 

derivações. 

 A língua, como outros sistemas cognitivos, é uma rede de nós e links entre nós; 

associações entre alguns desses nós tomam a forma de hierarquias de herança 

(relações taxonômicas que capturam em que grau as propriedades de construções de 

menor nível são previsíveis a partir de construções mais gerais). 

 A variação translinguística (e dialetal) pode ser tratada de várias maneiras, incluindo 

os processos cognitivos de domínio geral. 

 A estrutura da língua é modelada pelo uso. 

 

            Dos modelos de gramática descritos pelos autores, interessa-nos, em particular, o 

enquadre apontado na Radical Construction Grammar, em que Croft (2001) faz a 
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representação para a estrutura simbólica de uma construção, mostrando a relação entre forma 

e conteúdo:  

 

     Figura 1: Modelo para a estrutura simbólica de uma construção 

 

     ___________CONSTRUÇÃO__________________________ 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas                    FORMA 

Propriedades fonológicas 

                   | 

                   |       ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

                   | 

Propriedades semânticas 

Propriedades pragmáticas                     CONTEÚDO 

Propriedades discursivas 

     ___________________________________________________ 

              Fonte: Adaptado de Croft, 2001, p.18. 
 

 

            A partir desse modelo, Traugott e Trousdale (2013) apresentam a seguinte 

representação: [[Forma] <---> [Conteúdo]]25. Sendo a seta de duas pontas um especificador da 

relação de mão dupla entre forma e conteúdo, e os colchetes externos, um indicador de que o 

pareamento é uma unidade convencionalizada.  

            Para Traugott e Trousdale (2013), os pareamentos forma-conteúdo podem ser 

pensados em termos de várias dimensões, todas gradientes. Entre elas estão a extensão, o grau 

de especificidade fonológica e o tipo de conceito. No que se refere à extensão, as construções 

podem ser atômicas (monomorfêmicas), intermediárias (formadas por partes parcialmente 

analisáveis) ou complexas (formadas por partes analisáveis). A dimensão da especificidade 

fonológica diz respeito ao preenchimento da construção, que pode ser considerada preenchida 

(fonologicamente especificada em sua totalidade), esquemática (totalmente abstrata) ou 

parcialmente esquemática (com partes preenchidas e partes esquemáticas). A dimensão do 

tipo de conceito relaciona-se ao fato de a construção ser lexical ou procedural/gramatical. O 

elemento lexical pode ser usado referencialmente, formalmente, pode ser associado, de modo 

geral, às categorias esquemáticas N (nomes/substantivos), V (verbos), Adj (adjetivos). O 

elemento procedural tem significado mais abstrato, marcando relações linguísticas, 

perspectivas e orientações dêiticas.  

            Todas as construções aqui tratadas apresentam estrutura complexa, isto é, são 

formadas por partes analisáveis - alto lá, calma aí, calma lá, espera aí, espera lá, segura aí, 

                                                             
25 Conforme já mencionado anteriormente em nota, optamos pelo uso do termo conteúdo nesta tese, no entanto, 
no original, Traugott e Trousdale (2013, p. 8) empregam o termo meaning, mais comumente traduzido como 

significado. 
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segura lá, aguenta aí, aguenta lá, para aí -, e algumas delas também exibem extensão 

intermediária - peraí (espera aí), peralá (espera lá), guentaí (aguenta aí) -, formadas por 

partes parcialmente analisáveis. No que se refere à dimensão da especificidade fonológica - a 

que preferimos chamar de morfofonêmica -, observamos variação a cada nível da hierarquia 

construcional, que será detalhada mais adiante. A estrutura abrangente [Indut  Afix]MD e a 

estrutura delimitada [IndutR AfixLoc]RA são consideradas totalmente esquemáticas, em que o 

slot Indut pode ser preenchido por termos indutores (aguenta, calma, espera etc.) e o slot Afix 

pode ser ocupado por afixoides (aí, lá, aqui). As estruturas específicas supramencionadas, 

alto lá, espera aí, espera lá etc., são totalmente preenchidas. Em se tratando do tipo de 

conceito, a construção em estudo é considerada procedural/gramatical, sendo empregada no 

discurso para marcar posicionamento, de modo geral, adverso ou crítico, em relação à fala do 

interlocutor: marcação discursiva refreador-argumentativa. 

            Traugott e Trousdale (2013) acrescentam que a distinção entre elementos lexicais e 

procedurais não é apenas gradiente, mas está também sujeita à mudança, conforme estabelece 

a literatura da gramaticalização, em que se afirma que termos lexicais podem, ao longo do 

tempo, passar a ter funções gramaticais. A gramática de construções não apresenta divisão 

limítrofe entre expressões lexicais e gramaticais, e a abordagem construcionalista amplia as 

formas de se pensar na transição de expressões que vão do mais lexical ao mais gramatical. 

Trabalha-se, então, com a ideia de continuum, isto é, um número infinito de gradações de um 

extremo a outro. Em consonância ao exposto, declaramos que a maioria das expressões 

analisadas nesta pesquisa configura-se, em algum ponto da trajetória de mudança, como 

construção lexical, passando a assumir propriedades de construção gramatical ou discursiva. 

Como exemplo, podemos citar a construção lexical indutora de refreamento de atividade do 

mundo biossocial (IRB), que, por uma série de mudanças, converte-se em contrução 

gramatical refreador-enunciativa (RE) e, posteriormente, em construção gramatical refreador-

argumentativa (RA), conforme os exemplos a seguir. É importante destacar que não há 

obsolescência das construções mais originais, havendo, portanto, convivência de todas elas na 

sincronia atual: 

 

(18) Espera. Espera aí... Não estejas a puxar por mim porque eu não posso ficar aqui contigo 

(Corpus do Português: Os nós e os laços, de Antonio Alçada Baptista, 1985). 

 

(19) [...] praticamente toda a parte juridica do Estado é feita - - não espera ai espera aí * já estou 

exagerando não é toda a parte juridica - do Estado - mas todos - - mas a grande parte jurídica 

do Estado - como a de - - todo o - todo servico de advocacia do Estado - é feita por 

procuradores do Estado - certo certo? (Corpus do Português, séc. XX) 
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(20) Copérnico - começou a desconfiar - mas espera aí - o sol gira em volta da terra - mas o sol é 

muito maior do que a terra - está a uma enorme distância - as estrelas - as nebulosas - estão a 

longínquas distâncias de nós perdidas - e como é que tudo isso pode girar em vinte e quatro 

horas - em torno da terra? é impossível - alguma coisa está errada (Corpus do Português: 

Linguagem Falada: Recife, séc. XX). 
 

            No exemplo (18), observamos o emprego da construção lexical espera aí com o 

propósito de interromper uma ação: “Não estejas a puxar por mim”, sendo assim a nomeamos 

construção indutora de refreamento de atividades do mundo biossocial (IRB). Em (19), 

conferimos o uso repetido da construção gramatical espera aí para interromper e retificar a 

própria fala: “já estou exagerando não é toda a parte juridica - do Estado [...] mas a grande 

parte jurídica do Estado”. Nesse sentido, a consideramos construção refreador-enunciativa 

(RE). No terceiro exemplo, de número (20), verificamos o emprego da construção espera aí, 

também de conteúdo gramatical, porém, compondo uma estrutura discursiva mais complexa, 

em que a proposição “o sol gira em volta da terra” é avaliada e, então, se desenvolvem 

sequências argumentativas para refutá-la. Essa construção recebe a denominação de refreador-

argumentativa (RA). 

            Traugott e Trousdale (2013) apresentam três fatores bastante relevantes para análise da 

arquitetura das construções: esquematicidade, produtividade e composicionalidade. A 

esquematicidade é a propriedade de categorização que envolve necessariamente abstração. 

Um esquema é uma generalização taxonômica de categorias, seja linguística ou não. Para 

Kemmer (2003), esquemas são padrões da experiência essencialmente rotinizados, ou fixados, 

cognitivamente. Barðdal (2008) adota uma perspectiva primordialmente psicolinguística. A 

nossa ótica de análise, assim como ocorre nos trabalhos de Traugott e Trousdale, Langacker, 

Bybee e Croft, é principalmente linguística. Sendo assim, entendemos que esquemas são 

abstrações por meio das quais grupos de construções (inconscientemente) assimiladas pelos 

usuários da língua relacionam-se estreitamente em uma rede construcional. Na obra de 2013, 

Traugott e Trousdale assumem que esquemas linguísticos são licenciados por subesquemas e, 

em menor nível, por microconstruções. Em nota, os autores explicam que, grosso modo, 

esquemas são equivalentes a macroconstruções, e subesquemas são equivalentes a 

mesoconstruções, mas optam pelas primeiras nomenclaturas. Neste estudo, optamos por 

trabalhar com as ideias de macro e mesoconstruções, conforme está postulado em Traugott 

(2008), por entendermos que estas dão conta do pareamento forma-conteúdo definidor das 

construções. A nosso ver, esquemas e subesquemas, do modo como é exemplificado pelos 

autores, corresponderia a apontamentos de domínios linguísticos, sem necessariamente 
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expressar o componente formal do pareamento. Além disso, os termos macro, meso e 

microconstrução apresentam um paralelismo prefixal coeso para indicar a relação hierárquica 

construcional, o que não ocorre com (sub)esquema e microconstrução. Por essas razões, 

adotamos as seguintes definições de Traugott (2008, p. 236): 

 

 Macroconstruções: pareamentos de forma-conteúdo que são definidos por estrutura e 

função. Em nosso estudo, é representada pela macroconstrução marcadora discursiva, 

formada por elemento indutor seguido de afixoide: [Indut Afix]MD. 

 Mesoconstruções: conjuntos de construções específicas de comportamento similar. 

Nesta pesquisa, nosso foco recai sobre a mesoconstrução marcadora discursiva 

refreador-argumentativa, formada por elemento indutor-refreador seguido de afixoide 

de origem locativa: [IndutR AfixLoc]RA. 

 Microconstruções: tipos individuais de construção. Nesta tese, são alvo de 

investigação as microconstruções: alto lá, calma aí, calma lá, espera aí, espera lá, 

segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí. 

 Construtos: tokens empiricamente atestados, que são o locus da mudança, como no 

seguinte exemplo: 

 

(21) O Presidente da República não pode fazer todo e qualquer tipo de bagunça. Só pode fazer 

com a aprovação do Congresso, Inclusive até o Fundo Social de Emergência. Cabe-nos 

aprovar ou rejeitar. Calma lá, Sr. Presidente. calma lá! (Diário do Senado Federal, 20 set. 

1995). 

 

            Para imprimir maior detalhamento às definições de Traugott (2008), apresentamos a 

proposta de Oliveira e Arena (2019) e, em seguida, nossas considerações a esse respeito. 

Segundo as pesquisadoras, a relativa confusão terminológica entre função, significado e 

sentido faz com que esses termos sejam intercambiados ou usados indistintamente, não raro, 

pelo mesmo analista em um só artigo ou capítulo. Portanto, no intuito de conferir maior 

precisão referencial à propriedade do conteúdo construcional, as autoras assumem que:  i) o 

termo função deve ser utilizado na referência ao nível do esquema (aqui chamado de 

macroconstrução), o mais alto da hierarquia construcional; ii) o termo significado seja usado 

tanto para o nível do subesquema (aqui chamado de mesoconstrução) quanto da 

microconstrução; iii) o termo sentido, por sua maior especificidade contextual, deve ser usado 

no plano do uso linguístico efetivo, do token. Nesta tese, adotamos a proposta de Oliveira e 

Arena (2019) com apenas uma ressalva: no nível mesoconstrucional, entendemos que o 
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conteúdo seja uma especificação da função macroconstrucional. Por exemplo, em nossa 

investigação, a macrofunção é a marcação discursiva. A ela, estão relacionadas funções mais 

delimitadas que caracterizam cada conjunto de construções de comportamento similar, como 

a marcação discursiva refreador-argumentativa, a marcação discursiva exortativa, a marcação 

discursiva de chamamento de atenção, entre outras. Sendo assim, propomos o uso do termo 

subfunção para referência ao conteúdo construcional no nível da mesoconstrução. 

Compatibilizando as definições de Traugott (2008) à proposta de Oliveira e Arena (2019) com 

a mencionada ressalva, apresentamos a terminologia, aqui adotada, referente ao pareamento 

forma-conteúdo para cada nível da hierarquia construcional: 

 

               Quadro 3: Pareamento forma-conteúdo na hierarquia construcional 

Hierarquia 

construcional 

Pareamento 

Forma Conteúdo 

Macroconstrução estrutura abrangente função 

Mesoconstrução estrutura delimitada subfunção 

Microconstrução estrutura  específica significado 

Construto estrutura substancial sentido 

                Fonte: Autoral, com base em Traugott (2008) e Oliveira e Arena (2019). 
 

            O segundo fator considerado importante para a análise construcional é a 

produtividade. Tratando da relação entre produtividade e frequência, Bybee (2003) distingue 

frequência type (o número de diferentes expressões apresentadas por um padrão particular) e 

frequência token (o número de vezes que a mesma unidade ocorre no texto). Traugott e 

Trousdale (2013) equiparam frequência da construção à frequência type e frequência do 

construto à frequência token. A esse respeito, assumimos que a macroconstrução marcadora 

discursiva formada por elemento indutor seguido de afixoide [Indut Afix]MD instancia 

algumas construções type delimitadas, em nível mesoconstrucional. Dentre essas, está o nosso  

objeto de pesquisa: a mesoconstrução marcadora discursiva refreador-argumentativa [IndutR 

AfixLoc]RA, que, por sua vez, instancia, em nível microconstrucional, 10 construções type 

específicas: alto lá, calma aí, calma lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, aguenta aí, 

aguenta lá e para aí. A frequência token, isto é, o número de ocorrências dos construtos, será 

apresentada em cada seção do capítulo de análise de dados. 

            O terceiro fator de grande relevância no estudo de construções é a 

composicionalidade, que diz respeito à transparência entre forma e conteúdo. A 

composicionalidade é geralmente pensada em termos de uma dupla semântica (o significado 

das partes e do todo) e das propriedades combinatórias do componente sintático. Do ponto de 

vista construcionalista, a composicionalidade é pensada em termos de correspondência ou 
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incompatibilidade entre aspectos da forma e aspectos do conteúdo. Se um construto é 

semanticamente composicional, o entendimento do significado de cada item individual 

decodifica o significado do todo. Porém, se o construto não é composicional, haverá 

divergência entre o significado dos elementos individuais e o significado do todo. 

Observemos as expressões em destaque nos exemplos (12) e (14), abaixo retomados e 

apresentados em porção mais extensa, que representam, respectivamente, construto 

composicional e não composicional. 

 

(12) O Sr. Gastão Müller: Gastão, quando você tem um amigo chato que telefona dizendo que o 

vai visitar e Se esquece da hora de sair, você fala o seguinte: estou com minha mulher saindo 

para te visitar. Espera aí na sua casa, porque vou aí. (Diário do Congresso Nacional, 11 abr. 

1986). 

 

(14) O Sr. José Luís Escanhoela – [...] Os municípios têm muita dificuldade em obter, por falta de 

informações, de obter recursos de como fazer. Então, quando se tem um escritório que faça 

isso, ou pessoas especializadas para isso, eles se socorrem deles. Porque há dificuldade de vir 

um prefeito à Brasília, pedir a um Deputado ou coisa assim; é muito difícil. O Sr. Itamar 

Franco - Não. Espera aí. V. Sª. diz que nunca veio à Brasília. Então, qual é a dificuldade? O 

escritório de V. Sª.nunca veio à Brasília; tinha aqui apenas um intermediador; uma hora era o 

Dr. Paulo, outra hora foi o Dr. Boni? (Diário do Senado Federal, 15 dez. 1988). 

 

            No trecho (12), o verbo em destaque exprime um pedido de aguardo do locutor ao 

interlocutor. Apesar de não haver um objeto direto sintaticamente explícito na oração, 

podemos inferir pelo contexto que o pedido é para que o anfitrião aguarde por ele e por sua 

mulher, o que corresponderia a “espere-me/nos aí na sua casa”. O locativo aí, posposto ao 

termo espera, é empregado como reforço catafórico da orientação espacial, formando, 

inclusive, um sintagma com os termos subsequentes: “aí na sua casa”, caracterizando, nos 

termos da gramática tradicional, uma locução adverbial de lugar. Em seguida, o mesmo 

locativo é novamente utilizado, porém, posposto ao verbo ir, o que corrobora a ideia de 

apontamento espacial. Assim, o sentido de toda a sequência destacada no fragmento 

corresponde à soma de significados de cada uma de suas partes, conferindo caráter 

composicional ao arranjo. No exemplo (14), a forma espera não exprime um pedido de 

aguardo durante período de tempo, tampouco o elemento aí veicula apontamento espacial. O 

que se verifica é uma nova vinculação sintático-semântica e não um mero sequenciamento de 

itens independentes. Observa-se, portanto, um construto não composicional, ocorrendo o que 

chamamos de mismatch (Traugott, 2007), isto é, divergência entre o significado dos 

elementos individuais e o sentido do todo, que, nesse caso, marca o posicionamento e 

refutação de Itamar Franco à proposição de José Luiz Escanhoela. 
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2.2 Rede construcional: nós, links e reconfiguração    

          

            Conforme declaram Traugott e Trousdale (2013), um tema recorrente na gramática de 

construções é a metáfora da rede. Goldberg (2003) sugere que todo o nosso conhecimento 

linguístico é abarcado por uma rede de construções. Croft (2007) identifica dois princípios 

fundamentais na gramática de construções: o pareamento de forma e conteúdo (nos termos 

aqui propostos) e a associação desses pareamentos em uma rede. Uma primeira linha de 

pensamento sobre redes mantinha foco na semântica e no léxico. Lakoff (1987), por exemplo, 

propôs que as polissemias são irradiadas de um protótipo ou “significado central” como se 

fossem extensões. Contudo, a maioria das pesquisas acerca das redes, pela perspectiva da 

gramática de construções, também se refere à forma. 

            Os pontos cruciais para a ideia de rede são os conceitos de nós e links entre os nós, 

“distância” entre membros da família, agrupamentos de propriedades, graus de 

convencionalização e acessibilidade de uma construção. Hudson (2007) postula que a língua é 

uma rede conceptual; é conceptual, porque é cognitiva, e é uma rede, porque é um sistema de 

entidades interconectadas. Conforme Hudson (2007), as redes eram o centro da caracterização 

saussuriana da língua como “um sistema de termos independentes em que o valor de cada 

termo resulta unicamente da presença simultânea de outros termos” (SAUSSURE, 2006). A 

esse respeito, Traugott e Trousdale (2013) acrescentam duas questões críticas para seus 

propósitos de pesquisa: as redes (i) não são limitadas ao léxico como ocorre no trabalho de 

Saussure e (ii) são dinâmicas, isto é, novos links e novos nós são estabelecidos de modo 

contínuo.  

            Alguns nós na rede representam macroconstruções, outros mesoconstruções e outros 

microconstruções, isto é, cada nó representa uma construção em algum nível de abstração. 

Portanto, um nó apresenta forma e conteúdo (apesar dos variados graus de complexidade e 

especificidade) e links que podem apontar para múltiplas direções diferentes em relações 

semânticas, pragmáticas, discursivas, sintáticas, morfológicas e/ou fonológicas com outros 

nós. Na projeção dos objetos desta investigação em rede, valemo-nos da hierarquia 

construcional tratada anteriormente, em que se estabelecem associações entre conceitos de 

nível básico (subcategorias) e conceitos mais esquemáticos (supercategorias), que constituem 

generalizações sobre os primeiros. Assim, apresentamos o arcabouço26 da rede a ser detalhada 

no quinto capítulo: 

                                                             
26 Os níveis construcionais receberam ordenação crescente de baixo para cima, por entendermos que as análises 

pautadas na Linguística Funcional Centrada no Uso são iniciadas pela observação do construto. 
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Figura 2: Arcabouço hierárquico da rede dos MD refreador-argumentativos 

 

Fonte: Autoral. 

 

            Segundo Hudson (2007), na linguística cognitiva, o postulado da rede não descreve 

uma parte da língua, e sim toda a sua arquitetura, portanto, tudo na língua pode ser descrito 

formalmente em termos de nós e suas relações, e a língua como um todo é uma rede, em 

contraste com a visão mais tradicional que a limita como um conjunto de gramática e 

dicionário.  

            Traugott e Trousdale (2013) comentam que a ideia de que a língua é uma rede é 

consonante com as postulações da linguística cognitiva de que outros aspectos da cognição, 

como as habilidades da visão e as musicais, por exemplo, também são estruturados em rede.  

Para Bybee (2010), a padronização da língua é parte da nossa capacidade de domínio geral de 

categorizar, estabelecer relações e operar tanto em nível local quanto global. A rede é um dos 

modelos centrais na linguística cognitiva devido ao entendimento de que a organização da 

língua não é intrinsecamente diferente da organização de outros aspectos da cognição. Hudson 

(1984, p.1) propõe que “a língua é uma rede conceptual”. Langacker (2008) descreve o seu 

modelo de gramática cognitiva como uma rede construcional. “Podemos descrever uma 

língua como um inventário estruturado de unidades linguísticas convencionais. Essa estrutura 

– a organização de unidades em redes e agrupamentos – está intimamente relacionada com o 

uso da língua, moldando-o e sendo moldada por ele.” (LANGACKER, 2008, p.222). 

            Segundo Traugott e Trousdale (2013), as mudanças que ocorrem ao longo do tempo 

nas redes não estão limitadas a criação e perda. Como consequência dos processamentos on-

line e das neoanálises, é possível haver mudanças na configuração das famílias de nós 

relacionados na rede, isto é, nos subesquemas (mesoconstruções) e até mesmo nos esquemas 

(macroconstruções). Tratando da reorganização dos links de herança, Torrent (2015) declara 

que os falantes, diferentemente dos linguistas, não conhecem necessariamente a história das 

construções. Portanto, os falantes apenas acessam as propriedades de forma e conteúdo dos 

padrões e, a partir dessas propriedades, as relações de motivação existentes entre as 

construções. Para o autor, padrões existentes motivam novas construções e constroem 

Microconstrução nível I

Microconstrução nível II

Mesoconstrução nível I

Mesoconstrução nível II

Macroconstrução
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relações de herança com elas. Consequentemente, é possível concluir que construções sem 

qualquer relação histórica possam participar de uma mesma rede devido a motivações formais 

e de conteúdo. O pesquisador declara que os links de herança dão conta das relações 

sincrônicas entre as construções e apontam para os tipos de generalizações que os falantes 

identificam em suas línguas. Torrent (2015) acrescenta que a emergência de novos padrões 

construcionais produz reconfiguração dos links de herança na rede, permitindo que os falantes 

estabeleçam novas relações de motivação entre as construções em uso. Nos capítulos quatro e 

cinco, tratamos da entrada marginal da microconstrução alto lá na família dos marcadores 

discursivos formados por verbos e afixoides, investigada por Teixeira (2015). Em 

conformidade com Torrent (2015), embora o termo alto não tenha relação histórica com 

quaisquer verbos do português brasileiro, a integração de alto lá à rede de [VIndut Afix]MD 

ocorre devido à associação entre algumas propriedades formais e de conteúdo da 

microconstrução emergente e do padrão macroconstrucional já existente. O estabelecimento 

de alto lá permite que sejam destacadas outras propriedades da macroconstrução relacionadas 

à micro, entre elas, a característica pragmática da indução. Mudada a relação de motivação, 

ocorre reconfiguração da macroconstrução que passa a instanciar, em sua subparte nuclear, 

elementos indutores de modo geral: [Indut Afix]MD.    

 

2.3 Mudança construcional e construcionalização   

          

            Para analisar as transformações linguísticas sofridas pelas construções em foco, 

devemos levar em conta os dois principais tipos de mudanças apontados por Traugott e 

Trousdale (2013): mudança construcional e construcionalização. 

           A mudança construcional é a mudança que afeta uma (1) das dimensões internas de 

uma construção já existente, sem que ocorra a criação de nova construção. A alteração pode 

ser referente às propriedades da forma (sintática, morfológica, fonológica) ou relacionada às 

propriedades do conteúdo (semântico, pragmático, discursivo). A construcionalização 

costuma ser precedida e sucedida por mudanças construcionais, isto é, por uma sucessão de 

passos incrementais convencionalizados.  

            As mudanças construcionais, que, por hipótese, precedem e possibilitam a 

construcionalização, envolvem tipicamente, segundo os autores, expansão pragmática, 

semantização dessa pragmática, mismatch entre forma e conteúdo e algumas pequenas 

mudanças distributivas. Sendo assim, são chamadas de mudanças construcionais pré-

construcionalização. Por sua vez, a construcionalização pode possibilitar mudanças 
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construcionais ulteriores. Tais mudanças construcionais pós-construcionalização envolvem, 

tipicamente, de acordo com os autores, expansão de arranjos sintáticos (collocations) e podem 

também envolver reduções morfológicas e fonológicas. 

            A construcionalização é a criação de uma associação formanova-conteúdonovo, ou seja, é 

o desenvolvimento de uma nova unidade ou signo. A construcionalização forma novos tipos 

de nós que têm nova sintaxe ou morfologia e novo conteúdo codificado na rede linguística de 

uma população de falantes. É acompanhada de mudanças referentes à esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade. A construcionalização de esquemas (macroconstruções) 

sempre resulta de uma sucessão de micropassos, sendo, portanto, fruto de um processo 

gradual. Novas microconstruções podem ser criadas tanto de modo gradual quanto 

instantâneo. Microconstruções criadas gradualmente tendem a ser gramaticais e 

microconstruções criadas instantaneamente tendem a ser lexicais. 

            A construcionalização envolve, minimamente, neoanálise da forma morfossintática e 

do conteúdo semântico-pragmático. Mudanças discursivas e fonológicas também podem 

ocorrer em vários estágios. Mudanças somente formais e mudanças somente de conteúdo não 

constituem construcionalização, tratando-se, sim, de mudanças construcionais. Traugott e 

Trousdale (2013) focam em dois tipos principais de construcionalização: a gramatical e a 

lexical. A construcionalização gramatical é o desenvolvimento, por meio de uma série de 

mudanças em micropassos, de um pareamento de formanova-conteúdonovo que apresenta função 

principalmente procedural/gramatical. Um signo gramatical aponta como um falante 

conceptualiza relações entre referentes nas cláusulas e como um ouvinte as interpreta. Em 

muitos casos, a construcionalização gramatical envolve perda do conteúdo lexical, no entanto, 

a fonte pode não ser lexical. A construcionalização lexical é o desenvolvimento de um 

pareamento de formanova-conteúdonovo que, no continuum, está mais relacionado ao polo 

lexical, isto é, que faz referência a entidades/eventos do mundo biossocial. A seguir, 

retomamos alguns fragmentos anteriormente apresentados para ilustrar o tema desta seção: 

 

(12) O Sr. Gastão Müller: Gastão, quando você tem um amigo chato que telefona dizendo que o 

vai visitar e se esquece da hora de sair, você fala o seguinte: estou com minha mulher saindo 

para te visitar. Espera aí na sua casa, porque vou aí. (Diário do Congresso Nacional, 11 abr. 

1986). 

 

(18) Espera. Espera aí... Não estejas a puxar por mim porque eu não posso ficar aqui contigo 

(Corpus do Português: Os nós e os laços, de Antonio Alçada Baptista, 1985). 

 

(20) Copérnico - começou a desconfiar - mas espera aí - o sol gira em volta da terra - mas o sol é 

muito maior do que a terra - está a uma enorme distância - as estrelas - as nebulosas - estão a 

longínquas distâncias de nós perdidas - e como é que tudo isso pode girar em vinte e quatro 
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horas - em torno da terra? é impossível - alguma coisa está errada (Corpus do Português: 

Linguagem Falada: Recife, séc. XX). 

 

            No exemplo (12), a sequência espera aí é empregada em contexto original, em que a 

forma espera denota um pedido de que o interlocutor o aguarde em algum lugar, e o pronome 

locativo aí indica o local da espera: a casa dele. Apesar do sequenciamento sintático, trata-se 

de elementos independentes, havendo a possibilidade de intercalação de outros termos, tais 

como “Espera tranquilamente aí na sua casa” etc. No exemplo (18), verifica-se que a 

expressão espera aí não mais exprime um pedido de espera de alguém em lugar especificado, 

e sim o pedido/ordem de que o interlocutor cesse a ação de puxar a locutora. O enunciado 

poderia ser, grosso modo, parafraseado por “Pare de me puxar, pois não posso ficar aqui com 

você”. Os elementos que integram a expressão espera aí tampouco apresentam a 

independência anteriormente mencionada. O que se constata é o surgimento de forma nova 

(fixação sintática não antes existente e, posteriormente, redução morfofonêmica: peraí) 

vinculada a novo conteúdo (indução de refreamento de atividade do mundo biossocial: IRB). 

Considerando ter havido desenvolvimento de um pareamento de formanova-conteúdonovo e o 

fato de a unidade emergente estar mais relacionada a entidades/eventos do mundo biossocial, 

linguisticamente representados por termos lexicais, concluímos tratar-se de 

construcionalização lexical.  

            No que se refere ao exemplo (20), quando comparado ao (12), constatamos, 

igualmente, que a expressão espera aí não mais é empregada para expressar pedido de que se 

aguarde alguém em determinado lugar. O que se observa é o uso discursivo da expressão para 

se posicionar diante da proposição “o sol gira em volta da terra” e, então, desenvolver a 

alegação argumentativa, mais especificamente, a refutação da tese em questão. Ademais, os 

elementos constituintes da expressão espera aí n apresentam independência sintático-

semântica. Ao contrário, o que se verifica é o surgimento de forma nova (fixação sintática não 

antes existente e, posteriormente, redução morfofonêmica: peraí) vinculada a conteúdo novo 

(marcação discursiva refreador-argumentativa). Levando em conta ter havido o 

desenvolvimento de um pareamento de formanova-conteúdonovo que apresenta função 

procedural/gramatical, concluímos tratar-se de construcionalização gramatical.   
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 2.4 Mecanismos de mudança: neoanálise e analogização  

 

            A exemplo de Andersen (2001), Traugott e Trousdale (2013) preferem o termo 

neoanálise a reanálise, por entenderem que nem sempre as estruturas são reanalisadas. Por 

exemplo, um usuário da língua que ainda não internalizou determinada construção, a 

interpreta de modo diferente do enunciador, logo não ocorre reanálise e, sim, nova análise, 

pois não se pode reanalisar uma estrutura de que não se tem conhecimento prévio. Os autores 

definem a neoanálise como um micropasso na mudança construcional. Mudanças em 

micropassos, sejam referentes à forma, sejam ao conteúdo, podem ser bem apreendidas por 

meio de modelos da gramática de construções que tratam das propriedades construcionais. 

Nesta investigação, adotamos o modelo de Croft (2001), analisando as construções em termos 

de forma (sintática, morfológica e fonológica) e conteúdo (semântico, pragmático e 

discursivo). Na comparação realizada entre os exemplos (12), (18) e (20), na seção anterior, é 

possível observar algumas mudanças, por meio de neoanálise, referentes às propriedades de 

forma e conteúdo da construção espera aí. Um detalhamento mais acurado nesse sentido é 

apresentado em cada uma das seções do capítulo de análise de dados. 

            No que se refere à analogização, Traugott e Trousdale (2013), em primeiro lugar, 

preocupam-se em distinguir o processo de pensamento analógico do mecanismo da analogia. 

Tal mecanismo é preferencialmente chamado de analogização para evitar a ambiguidade 

entre o pensamento (a motivação) e a mudança baseada na correspondência a um padrão (um 

mecanismo). O pensamento analógico combina aspectos de significado e forma, ele 

possibilita, podendo ocorrer ou não, a mudança. A analogização é um mecanismo ou processo 

de mudança que acarreta correspondências de conteúdo e forma que não existiam antes.    

            A maioria das discussões envolvendo analogização é centrada em exemplares. Bybee 

(2006, p.714) declara: “precisamos conceber a gramática como um conjunto de construções, 

com representações de exemplares, que são afetadas por instâncias específicas de uso”. Uma 

perspectiva construcionalista de mudança sustenta fortemente a ideia de que a 

correspondência com um padrão é um fator importante nas transformações linguísticas, 

porque a gramática de construções destaca associações de grupos. Para Traugott e Trousdale 

(2013), o pensamento analógico e a analogização são essenciais para dar conta, em 

perspectiva histórica, do surgimento ou desaparecimento de grupos linguísticos.  

            Vejamos a seguir as implicações da ideia de rede para a analogia. Segundo Hudson 

(2007, p.42), as inovações linguísticas são interpretações de construtos, que são itens 

transitórios da experiência tanto para falantes quanto para ouvintes, e estão limitadas à 
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margem da rede. Traugott e Trousdale (2013) explicam: o falante produz um enunciado 

ambíguo, que pode ser analisado de mais de um modo. Os processos on-line (como a 

inferência sugerida, interpretada como um tipo de ativação de expansão: spreading), 

resultantes de uso particular de um construto pelo falante, podem habilitar o ouvinte a analisar 

a sentença de um jeito singular, novo, sem encontrar uma construção existente que possa 

sancionar o construto. O ouvinte, então, cria um token/nó para o construto, e esse nó pode 

conter muita informação sobre o contexto do enunciado, o relacionamento entre falante e 

ouvinte e o indicativo do pareamento forma-conteúdo. Enquanto o signo pode ter 

particularidades fonológicas e fonéticas, as características morfológicas e sintáticas podem ser 

menos específicas ou, até mesmo, ausentes. De igual modo, as propriedades discursivas e 

pragmáticas do signo podem ser bastante ricas, mas o ouvinte pode não estar apto a acessar 

nenhuma semântica convencional a ele associada. Logo, para que o enunciado seja 

completamente processado, o ouvinte aplica o princípio do melhor encaixe para encontrar 

uma construção existente que forneça o alinhamento mais próximo das propriedades 

discursivas e pragmáticas do construto observado e do tipo construcional ( type) ou 

macro/mesoconstrução27 armazenada. Quando o ouvinte tenta relacionar um construto com 

uma parte existente da rede construcional e falha, por não haver construção que sancione 

completamente o construto, ocorre mismatch. O máximo que o ouvinte pode fazer é criar um 

link para alinhar o sentido ou a forma do construto com a (sub)função ou a forma de outra 

meso/macroconstrução existente na rede. Esse ato baseia-se nas propriedades discursivo-

pragmáticas associadas ao (novo) construto e à (pré-existente) macro/mesoconstrução. 

Ocorre, então, mismatch entre o significado pretendido e o compreendido. 

            Construtos inovadores são simbólicos no sentido de que envolvem um pareamento de 

forma e conteúdo, mas carecem de convencionalização por não serem compartilhados por 

membros de uma comunidade. Contudo, em alguns casos, os links parecem ser tão naturais e 

são repetidos tão frequentemente que podem chegar ao nível de consciência ou até mesmo ser 

manipulados retoricamente.  

            A habilidade de construir significado associando características na rede é a essência do 

pensamento analógico, uma motivação que pode conduzir ao melhor encaixe para um 

construto temporário. Mais criticamente, a ativação da expansão (spreading) é um mecanismo 

associado ao princípio do melhor encaixe (Hudson, 2010, p. 95). Se pensar analogicamente 

pode conduzir ao melhor encaixe para um construto temporário, então, é provável que a 

                                                             
27 Traugott e Trousdale (2013) utilizam os termos esquema e subesquema. 
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ativação de expansão, como um mecanismo neural, seja relacionada ao pensamento 

analógico. Como ela também está associada à análise (parsing), exerce um papel na 

neoanálise. Portanto, a ativação de expansão como um mecanismo neural parece estar 

relacionada a ambos os mecanismos de mudança linguística. Esses links são, de modo geral, 

altamente transitórios. No entanto, se forem adotados por uma comunidade linguística, podem 

levar a mudanças. 

            Para Traugott e Trousdale (2013), a consequência lógica do que foi anteriormente 

exposto é que nenhuma construção é inteiramente nova (com exceção dos empréstimos e de 

algumas criações) e, portanto, sempre haverá ao menos um link com uma característica de 

algum nó. Nesse sentido, Fisher (2007) e De Smet (2009) sugerem que a analogia é primária. 

De Smet (2012, p.629) declara que o termo “primário” deve ser entendido de dois modos: 

como noção temporal (precedente) e como noção avaliativa (mais importante). O pensamento 

analógico, que habilita a associação do melhor encaixe, é claramente precedente na maioria 

das mudanças. Já a analogização envolve a reconfiguração das características ou “dimensões 

internas” (Gisborne, 2011, p. 156) de uma construção. Analogização, portanto, implica 

necessariamente mudança em micropassos, ou seja, neoanálise. Descartando questões de 

sucessão temporal, Traugott e Trousdale (2013) afirmam que analogização é neoanálise. E 

completam com o seguinte comentário: se toda analogização é neoanálise, mas é possível 

haver neoanálise sem analogização, então, como um mecanismo, a neoanálise é, no ponto de 

vista deles, primária, no sentido de ser mais importante, por englobar mais casos de 

mudanças.  

            Em nossa investigação, constatamos ter havido analogização da expressão alto lá com 

algumas características da macroconstrução [V Afix]MD (Teixeira, 2015), por meio do 

princípio do melhor encaixe. Tal associação ocorre devido a correspondências com links de 

forma (sintática, morfológica, fonológica) e/ou conteúdo (semântico, pragmático, discursivo). 

Posteriormente, alto lá passa a ser base de analogização para o surgimento de outras 

microconstruções, em diferentes estágios de mudança.    

 

2.5 Mecanismos de mudança semântica: metonimização e metaforização 

 

            Nos processos de mudança linguística, atua um princípio cognitivo específico: 

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

concretos são mobilizados para o entendimento, explanação e descrição de concei tos menos 

concretos. A abordagem de Traugott e Dasher (2005) pressupõe que a metonímia é mais 
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básica para a linguagem e a cognição do que a metáfora, isto é, a transferência de domínios e 

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

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

referidos autores entendem o termo domínio como campos representacionais de larga escala, 

assim, consideram a metaforização – relações entre distintos domínios – e a metonimização – 

relações no mesmo domínio – como processos complementares, em que a metáfora é vista 

como resultado da mudança metonímica. Traugott e Dasher (2005) compreendem a 

metaforização como processo primariamente analógico, em que há transferência de domínios, 

do menos para o mais abstrato. Os sentidos primários, na maioria dos casos, são mais 

referenciais (nomes, verbos, adjetivos, advérbios e preposições), ao passo que os sentidos 

processuais são, em geral, indexados nas atitudes do falante/escritor no discurso (marcação 

discursiva, uso de conectores lógicos etc.).           

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

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

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

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

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

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

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

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

traço constitutivo das línguas em geral, sendo raras as formas dotadas de apenas um sentido. 

Desse modo, é possível observar numa mesma sincronia a convivência de vários sentidos de 

uma forma, frutos de momentos distintos na história na língua. Esses sentidos podem derivar 

em mudança gramatical, estando a sua definição semântica e categorial vinculadas aos 

contextos de uso e aos tipos de inferência que os interlocutores articulam e negociam.   

           Os autores apresentam a subjetivação e a intersubjetivação como processos derivados, 

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

contexto do evento enunciativo. No processo de subjetivação, o emissor desenvolve 

conteúdos semânticos para construções que externalizam suas perspectivas e atitudes restritas 

pelo ambiente comunicativo do evento de enunciação, e não pelas características do “mundo 

externo” ao evento. No processo de intersubjetivação, há ocorrência de expressão subjetiva do 

emissor voltada ao interlocutor, intencionando atingi-lo de alguma forma, seja pela busca de 

adesão ou de convencimento. Ambos os processos são responsáveis por fenômenos de 

mudança construcional e construcionalização. Em Traugott (1989), trajetórias como concreto 



63 
 

(físico) > abstrato (mental) e lexical > metalinguístico/metatextual são consideradas 

resultantes do processo de subjetivação.             

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

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

de mudança gramatical. A referência locativa é muito recrutada para a referência a outros 

domínios mais abstratos, tornando os pronomes locativos peças importantes no uso 

linguístico, além de bastante produtivas nos processos de construcionalização gramatical. 

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

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

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

observados. Esse processo envolve dois mecanismos: (i) a metáfora – transferência 

conceptual que aproxima domínios cognitivos diferentes; (ii) a metonímia – motivação 

pragmática que envolve a reinterpretação induzida pelo contexto.  

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

mudança construcional e construcionalização é fortemente motivada por processos 

metafóricos. Nesses processos, a metaforização envolve a abstratização de significados, 

partindo de domínios lexicais ou menos gramaticais, que são estendidos para mapear 

conceitos de domínios gramaticais ou mais gramaticais. Essa abstratização refere-se à forma 

como os seres humanos compreendem e conceituam o mundo que os cerca. Os elementos 

mais próximos são mais claramente estruturados e delimitados, menos abstratos do que 

aqueles que estão mais distantes. É na atuação desse mecanismo que se identifica o 

desbotamento semântico da forma-fonte de um processo de mudança construcional ou 

construcionalização. Pode-se reconhecer como conceitos-fonte aqueles que se referem a 

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

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

Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991), a metáfora envolvida na mudança gramatical, de modo 

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

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

predicações preexistentes são introduzidas em novos contextos ou aplicadas a novas 

situações. Essa metáfora emergente, que propicia a mudança linguística, é de natureza 

categorial. Nesse sentido, é possível entender que o desenvolvimento das estruturas 

gramaticais pode ser descrito em termos de algumas categorias cognitivas básicas, partindo do 

elemento mais concreto, conforme expomos a seguir: pessoa > objeto > processo > espaço > 
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tempo > qualidade. A metaforização está entre um dos mecanismos desencadeadores do 

desenvolvimento de categorias gramaticais.  

            O continuum da mudança linguística sugere também uma estruturação de natureza 

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

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

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

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

pensamentos, ações, falas. Taylor (1989, p. 122) afirma que por meio da metonímia “o nome 

de uma entidade é usado para outra entidade de algum modo contígua à primeira”. Os autores 

defendem que esse mecanismo contribui para o processo de mudança gramatical, podendo 

desencadear uma reanálise estrutural. De acordo com Taylor (1989) e Palmer (1986), a 

transferência por contiguidade é possível devido à função referencial da linguagem. A função 

referencial deve ser sancionada por um corpo de conhecimentos e crenças envolvidos em uma 

estrutura, uma moldura apropriada, e essa sanção relaciona-se às singularidades entre as 

entidades referidas. Essas observações sugerem que a metonímia estabelece conexões entre 

entidades que coocorrem dentro de uma estrutura conceptual dada. Nesse sentido, a 

metonímia é entendida por uma visão que extrapola a tradicional, pois exige contiguidade 

entre as entidades – também no sentido espacial – e restringe-se a um ato de referência. A 

metonímia, assim como a metáfora, é vista como uma categoria de extensão de significados, 

um processo fundamental de associação de significados baseados na contiguidade. Segundo 

Taylor (1989), o léxico apresenta diversos exemplos da extensão metonímica, que se instancia 

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

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

mudança gramatical, quando elementos de um conceito lexical são associados a elementos 

referentes ao domínio gramatical. Na mudança gramatical, a metonímia remete também a um 

tipo de inferência pragmática, uma associação conceptual fundamentada no universo 

discursivo, ou uma transferência semântica licenciada por contiguidade. A mudança de 

significado por associação metonímica é resultante de um raciocínio abdutivo, por meio do 

qual o falante observa determinado resultado no discurso, invoca uma lei da linguagem e 

infere que essa mesma lei pode ser aplicada a um uso posterior. A abdução tem sido 

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

gerar novas ideias. As inferências metonímica e metafórica, portanto, constituem processos 

complementares. A metonimização é resultante da contiguidade de significações, favorecida 

pela proximidade de formas linguísticas, ocorrendo, assim, uma associação entre o processo 
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cognitivo de metonímia e o mecanismo de reanálise. O processo metafórico permite a 

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

domínios conceptuais. Portanto, a metaforização resulta da associação do processo cognitivo 

de metáfora com o mecanismo da analogia. De acordo com Martelotta et al. (1996, p.54): a 

metáfora constitui um processo de abstratização crescente, pelo qual conceitos que estão 

próximos da experiência humana são utilizados para expressar aquilo que é mais abstrato e, 

consequentemente, mais difícil de ser definido. A metonímia diz respeito aos processos de 

mudança ou mudança por contiguidade, no sentido de que são gerados no contexto sintático.  

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

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

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

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

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

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

representada por relações estruturais no mesmo domínio. Por exemplo, para ilustrar o exposto, 

apresentamos as seguintes extensões metonímicas observadas a partir do significado mais 

concreto do verbo segurar seguido de pronome locativo/afixoide (aí e lá): firmar algo/alguém 

para que não caia > impedir movimento de queda > conter movimento de modo geral > conter 

eventos de modo geral > refrear enunciações > refrear argumentações. Nesse caso, a metáfora 

parece ser, de fato, consequência da metonímia, relacionando-se ao domínio fonte: o controle 

do movimento de algo/alguém pelo uso das mãos e, ao domínio alvo: o controle de situações 

de diversas ordens mais abstratas: trabalho, evento, relação interpessoal, discurso etc. 

 

2.6 Contextos de mudança e estágio de paradigmatização 

 

            O modelo que Diewald e Smirnova (2012) tomam como ponto de partida é baseado no 

trabalho apresentado por Diewald (2002, 2006). A hipótese básica que fundamenta esse 

modelo é que um processo de mudança gramatical pode ser desmembrado em três estágios ou 

passos sucessivos relacionados a contextos específicos. Desses estágios, o segundo e o 

terceiro podem ser correlacionados com os tipos de construção sugeridos por Fillmore, Kay e 

O’Connor (1988). Diewald e Diewald e Smirnova (ibidem), ao tratarem de mudança 

gramatical, referem-se ao processo de gramaticalização. Nesta tese, por adotarmos a 

abordagem construcionalista e entendermos que a gramaticalização é abarcada pela 
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construcionalização gramatical, optamos por utilizar apenas esse último termo, substituindo o 

primeiro.  

            Em seu plano principal, esse modelo é compatível com as sugestões feitas por Heine 

(2002) sobre contextos em mudança gramatical e com o conceito de Traugott e Dasher (2005) 

a respeito dos estágios de desenvolvimento de mudança semântica. No entanto, há alguns 

importantes aspectos em que esse modelo difere dos outros. Em primeiro lugar, em contraste 

com os outros modelos, esse não é projetado para tratar, exclusivamente de mudança 

semântica. Ele se destina a dar conta da trajetória que resulta em construcionalização 

gramatical, isto é, um processo complexo em que mudanças semânticas e estruturais 

interagem entre si. Em segundo lugar, os três estágios não são definidos exclusivamente por 

características semânticas ou implicaturas conversacionais, mas, sim, por combinações 

particulares de características semânticas e estruturais que, em conjunto, compõem os 

contextos relevantes para as respectivas construções. O terceiro ponto é que o modelo não 

foca em um único item submetido a mudanças, mas em construções de extensões variadas. 

            No primeiro estágio, as precondições do processo para a construcionalização 

gramatical se desenvolvem. A unidade lexical em questão mostra uma expansão inespecífica 

de sua distribuição nos contextos em que não havia sido usada anteriormente, isto é, em 

contextos atípicos. Contextos atípicos fazem uso de construções existentes que – por meio de 

implicaturas conversacionais – aparecem em combinações de construções que são incomuns 

e, ao mesmo tempo, podem ser facilmente interpretadas devido à estrutura composicional 

dessas formas.  

            O segundo estágio marca o efetivo desencadeamento do processo que resulta em 

construcionalização gramatical. Ele está relacionado ao surgimento de um tipo muito 

específico de contexto, que é chamado contexto crítico. Ele é caracterizado por múltiplas 

ambiguidades estruturais e semânticas e, assim, propicia muitas alternativas de interpretação, 

entre elas o novo significado gramatical. Nesse estágio, surgem novas construções que não 

podem ser reduzidas a uma combinação de construções conhecidas sem perda de informação. 

Portanto, a noção de contexto crítico pode ser associada com a noção de construção 

extragramatical, descrita a seguir por Fillmore, Kay e O’Connor (1988):  

 

Essas expressões [construções extragramaticais] têm, certamente, estrutura 

gramatical, mas as estruturas que elas apresentam não se mostram 

inteligíveis por ter-se conhecimento das regras familiares da gramática e de 

como essas regras são aplicadas na maioria das vezes. (FILLMORE; KAY; 

O’CONNOR, 1988, p. 505). 
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            A característica definidora desse tipo de contexto é a sua ambiguidade complexa, 

múltipla, isto é, a opacidade semântica e estrutural é uma característica necessária nesse tipo 

de contexto. Além disso, esse tipo de construção tende a desaparecer no desenvolvimento 

posterior à construcionalização gramatical do elemento ou porque sua estrutura é perdida (ex.: 

por expansão para outros contextos) ou porque ela se desenvolve em uma estrutura não 

ambígua e, então, perde sua característica definidora, isto é, sua ambiguidade múltipla.  

            O estágio três mostra a consolidação do processo de construcionalização gramatical 

em que o novo sentido gramatical é isolado, como um sentido separado do mais antigo, que é 

mais lexical. Esse desenvolvimento pressupõe a existência de contextos isolados para cada 

leitura, isto é, contextos linguísticos específicos que favorecem a interpretação para a 

exclusão do outro. Assim que a oposição entre contextos isolados mutuamente exclusivos é 

estabelecida, pode-se dizer que o processo de construcionalização gramatical tenha alcançado 

um estágio avançado, já que não é reversível para um estágio anterior (ex.: para o status de 

várias implicaturas conversacionais possíveis). As construções que produzem os contextos 

isolados assemelham-se apenas parcialmente a outras construções existentes e apresentam 

uma correspondência forma-conteúdo única. Tais construções apresentam 

composicionalidade reduzida, isto é, no mínimo, alguma parte da sua correspondência forma-

conteúdo tem de ser tratada holisticamente e não pode ser derivada em sua totalidade de 

outras construções ou de uma combinação de outras construções. Elas são completamente 

produtivas quando suas posições sintáticas não são preenchidas com itens fixados. A seguir, 

apresentamos exemplos, obtidos nos corpora de pesquisa e outros complementares, que 

ilustram fases de integração da construção calma aí, desde o contexto fonte (de origem) até o 

isolado.  

 

(22) Vai com calma aí nessa bicicletinha sem freio ôh... (Instagram. Disponível em: 

https://sometag.org/account/sil_cma/1925340443/). 

 

(23) [...] O que houve? Nós fomos dispensados da função. Talvez você tenha pedido para 

substituir o adjunto, o Presidente não gostou e substituiu a nós quatro. Estamos indo embora. 

Fomos mandados de volta para casa”. De volta. Dispensa da função. Nenhuma irregularidade 

nenhum problema, nenhuma apuração, nenhum processo. Eu tenho aqui as portarias. Então 

devolve fulano, fulano, fulano, fulano de volta para casa. Tem calma aí, que eu vou procurar 

saber o que se passa. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 18 jul. 2006). 

 

(24) [...] Espera aí... Espera um pouquinho... Está colocando dinheiro, espera um pouquinho... 

Está colocando dinheiro, mas vai chegar o momento... Espera um pouquinho... Por que 

desviar? Calma aí, gente! Acalma aí! Sr. Presidente, o senhor vai assegurar a minha palavra 

ou não? (Soa a campainha.) O Sr. Ronaldo Fonseca (PR – DF) – Porque até o momento eu 

estou sentado nesta CPMI e ouvi a todos os oradores e ouvi calado... O Sr. Presidente (Paulo 

https://sometag.org/account/sil_cma/1925340443/
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Teixeira. PT – SP) – Eu peço a todos que prestem atenção e permitam que o orador... (Diário 

do Senado Federal – Suplemento, 21 dez 2012). 

 

(25) SR. JOSÉ ALEXANDRE RESENDE: [...] Bom, com relação ao custo que o senhor 

mencionou, o transporte marítimo é um aparato, sem dúvida alguma, depois vem o ferroviário, 

o mais caro de todos é o rodoviário, isso de uma forma genérica. [...] Hoje o frete ferroviário é 

algo entre 27 e 25% menor do que o rodoviário [...], recentemente o Presidente da República 

me chamou: “Como é que pode um negócio desse e tal?” “Presidente, tem duas coisas 

diferentes”. “Como é que é só 25, 27%?” “Calma aí. Se você pegar só o trecho ferroviário, 

comparar com o rodoviário, a diferença é muito maior”. Não tenho esse número de cabeça 

aqui, até porque não é assim que se negocia o freto ferroviário. Você negocia ele com tudo. É 

eu pegar a tua indústria, puxar no caminhão, estou te cobrando no frete esse caminhão, estou 

fazendo um tombo a mais, estou fazendo a ferrovia, faço um tombo no armazém e faço um 

tombo pra te entregar esse caminhão. Então quando eu faço isso tudo, a diferença fica entre 27 

e 25% (DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO “A”, 30 jun 2007). 

 

            No exemplo (22), constatamos inserção da sequência destacada em contexto fonte. A 

expressão “vai com calma” denota um conselho referente à velocidade do ciclista, ou seja, 

incide sobre uma ação praticada no mundo biossocial. O elemento aí atua na referenciação 

espacial, indicando o meio de transporte em que se encontra o interlocutor: a biclicleta. Os 

elementos da sequência apresentam, portanto, sentido mais concreto/original, referindo-se a 

entidades/eventos do mundo biossocial e situando-se, no continuum linguístico, junto ao polo 

lexical. Quanto à forma, a expressão “vai com calma” pode ser empregada de modo 

independente do item aí, havendo possibilidade de intercalação de outros elementos, por 

exemplo, “vai com calma e atenção aí”.  

            No trecho (23), verificamos que a sequência “tem calma aí” enquadra-se em  contexto 

atípico. Nesse estágio, observa-se integração sintática de calma e aí, de modo que não há 

possibilidade de inserção de outros elementos entre eles. O elemento aí já não exprime 

referenciação espacial, exercendo papel de afixoide junto ao núcleo calma. À fixação sintática 

vincula-se o significado global abstratizado, não mais voltado a atividades físicas, mais 

concretas, e sim relacionado ao universo psicoemocional do interlocutor. 

            No fragmento (24), a expressão calma aí é flagrada em contexto crítico. A 

ambiguidade desse estágio pode ser observada por meio de, minimamente, duas 

interpretações. Na primeira delas, a expressão pode ser lida como um pedido de abrandamento 

de ânimos. Tal leitura é reforçada por conta do uso subsequente do verbo acalmar: “acalma 

aí”. A segunda interpretação aponta para o uso discursivo da expressão, com o propósito de 

tomada de turno. Concorre para essa perspectiva a cobrança do enunciador ao presidente da 

mesa de que fosse assegurada a sua palavra. Compreendemos que, nessa leitura, haja maior 
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vinculação sintático-semântica entre os elementos da expressão, de modo que se perca o 

apontamento, ainda que abstratizado, para o interlocutor. 

            No exemplo (25), a expressão “calma aí” é empregada em contexto isolado. Assim, 

constata-se integração sintático-semântica, de tal modo que o significado do todo não 

corresponde à soma de significado das partes. No exemplo em questão, seu uso se dá em 

âmbito discursivo, em que o enunciador se posiciona diante da proposição implícita do 

interlocutor de que a diferença de valor do frete ferroviário para o rodoviário é pequena. 

Subsequente ao posicionamento, segue a ponderação argumentativa sobre o tema.  

            Objetivando dar conta das nuances ao longo da trajetória que envolve mudança 

construcional e construcionalização das expressões investigadas, nos dedicamos ao 

refinamento da teoria difundida por Diewald (2002, 2006). Nesse intuito, propomos uma 

reflexão sobre a nitidez categórica nos estágios de mudança linguística, com cada um dos 

quais, comumente, se relaciona uma construção exemplar, conforme fizemos nas linhas 

anteriores. Apresentamos, portanto, no capítulo de metodologia, a proposta da inserção de 

graus intracontextuais, que serão detalhados, mais adiante, no capítulo de análise de dados.  

           Diewald e Smirnova (2012) afirmam que, além das mudanças morfossintáticas e 

semânticas, o fator mais importante da mudança gramatical é o acréscimo da 

paradigmaticidade e – concomitante a ela – o processo de paradigmatização. É o que figura 

proeminentemente nos parâmetros de gramaticalização de Lehmann e tem sido afirmado por 

muitos outros pesquisadores que trabalham com o tema. 

 

A coesão de um signo com outros signos em um paradigma será chamada de 

paradigmaticidade, isto é, o grau em que ele entra em um paradigma, é 

integrado a ele e depende dele. [...] A variabilidade paradigmática de um 

signo é a possibilidade de usar outros signos em seu lugar ou omiti-lo 

completamente. (Lehmann, 2002, p.110). 

 

            Além disso, a organização paradigmática é amplamente aceita como a característica 

essencial de categorias e signos gramaticais. Paradigmas podem ser maiores ou menores que 

outros, eles podem ser construídos de itens formados homogeneamente por uma técnica (ex.: 

apenas flexão) ou por uma mistura de várias técnicas (ex.: flexão e formas perifrásticas; 

flexão e entonação). Ademais, paradigmas podem ter membros centrais e membros periféricos 

(cf. Diewald 2010). Ainda assim, paradigmaticidade é uma característica inevitável das 

categorias gramaticais. Trata-se de estágio de integração paradigmática do novo item 

construcionalizado em um paradigma (relativamente) fechado. 
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Quadro 4: Tipos de contextos em construcionalização gramatical 

Estágio Contexto Características Tipos de construção  

I- Precondições da 

construcionalização 

gramatical  

Contextos 

atípicos 

Implicaturas conversacionais Sem tipo particular 

de construção; 

composicional 

II- Desencadeamento 

da construcionalização 

gramatical 

Contexto 

crítico 

Opacidade múltipla Expressões 

idiomáticas 

extragramaticais 

III- Reorganização e 

diferenciação 

Contextos 

isolados 

Itens polissêmicos/heterossêmicos Expressões 

idiomáticas formal 

ou lexicalmente 

abertas 

IV- Integração 

paradigmática 

Contexto 

paradigmático 

Oposições/distinções 

paradigmáticas com significados 

relacionais reduzidos, isto é, 

significados gramaticais 

Escolhas 

paradigmáticas a 

partir de um 

esquema 

construcional 

abstrato 

Fonte: Adaptado de Diewald; Smirnova, 2012. 

 

            Em contraste com os estágios I, II e III, que usam o eixo sintagmático como contexto, 

o estágio IV usa o eixo paradigmático. As autoras entendem por integração paradigmática o 

processo de estabilização de um novo signo gramatical que o transforma em parte integral de 

um paradigma. Nos três primeiros estágios desse modelo, um novo significado se desenvolve 

e se estabelece como uma variante relativamente independente do signo em questão, 

associado a propriedades semânticas, funcionais e estruturais particulares. No quarto estágio, 

esse novo significado associado a uma forma particular, isto é, um novo signo, se integra a 

um paradigma. Isso significa que, enquanto os três primeiros estágios descrevem a separação 

do novo significado da sua fonte, o último estágio refere-se a um processo em que o novo 

signo perde o seu status independente (sua autonomia) à medida que se associa a outros 

membros do paradigma, assim como com a categoria paradigmática/gramatical como um 

todo. Por um lado, o novo signo construcionalizado passa a ser confrontado com membros em 

oposição/distinção do mesmo paradigma e, por outro lado, é gradualmente associado com um 

significado gramatical mais abstrato que serve como um denominador comum para todo o 

paradigma. A estrutura resultante é um paradigma fortemente integrado, conforme é descrito 

por Lehmann: 

 

Da parte semântica, os membros de um paradigma têm uma base semântica 

comum com variação de diferenças específicas. Isso seria apresentado por 

uma análise componencial e se reflete na terminologia tradicional pelo fato 

de que há um nome genérico da categoria para todo o paradigma e nomes de 

oposição para as subcategorias específicas. Essa paradigmaticidade é 

gradualmente alcançada no processo de gramaticalização. Categorias muito 
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pouco gramaticalizadas não constituem paradigmas tão fortemente 

integrados. (LEHMANN, 2002, P.120). 

 

            Segundo Diewald e Smirnova (2012), no quarto estágio da construcionalização 

gramatical, o novo significado gramatical torna-se dependente (ou não autônomo) do 

significado do paradigma (como um todo) a que pertence e, ao mesmo tempo, do significado 

dos outros membros paradigmáticos.  

            As pesquisadoras tratam a estreita organização semântica de um paradigma gramatical 

como sua propriedade mais relevante. No que se refere às características formais, os membros 

de um paradigma podem mostrar variação (e é o que geralmente acontece). Contudo, pode-se 

admitir que quanto mais desenvolvido (antigo) for um paradigma gramatical, mais 

homogêneas serão as características formais de seus membros. Por essa razão, ao descreverem 

“tipos de construção” no quarto estágio, as autoras tratam de “esquema construcional 

abstrato”. Assim, se referem a um conjunto de construções: por um lado, a rede construcional 

constrói o paradigma e, por outro, constrói cada construção individual dentro dele. Um 

esquema construcional abstrato consiste em bases semânticas comuns de um paradigma e em 

propriedades estruturais abstratas de suas construções participantes, representando, então, o 

tipo de associação não redutível de forma e conteúdo crucial para a classificação de uma dada 

entidade linguística como uma construção.  

            Acrescentam ainda que, se já existir um paradigma gramatical, que funciona como 

categoria alvo do processo, esse paradigma serve como contexto paradigmático no processo 

de construcionalização gramatical. Se não existir tal paradigma, isto é, se uma categoria 

completamente nova é desenvolvida em uma língua, seus futuros membros formam um 

paradigma entre si, com os membros diacronicamente mais antigos servindo, geralmente, 

como modelo para um desenvolvimento análogo (formação padrão) dos novos membros.  

            As pesquisadoras enfatizam, ainda, que o estágio de integração paradigmática não é 

um período cronológico bem delimitado, mas sim um processo contínuo que é em si um 

desenvolvimento gradual. No começo de um processo de integração paradigmática, há 

paradigmas tipicamente não homogêneos com números relativamente altos de membros e 

características semânticas relativamente ricas, sobrepostas, não distintivas. Direcionando-se 

ao fim, os membros tornam-se formalmente mais homogêneos e ao mesmo tempo mais 

distintivos semanticamente. Quanto menor o paradigma, mais distinto será o contraste 

semântico entre os seus membros e mais dominante será a função gramatical. Isso, 

obviamente, pode ser testemunhado em todos os paradigmas flexionais diacronicamente 
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antigos, que têm apenas poucos membros que, no entanto, têm um maior impacto distintivo 

do que os membros de paradigmas maiores, mais vagamente estruturados. 

            O quarto estágio da construcionalização gramatical por elas proposto não trata de 

construções individuais ou tipos de construções, isto é, não trata de operações no eixo 

sintagmático. Em vez disso, sua essência é a noção de um paradigma como um tipo de 

construção particular, isto é, a conceptualização de oposições/distinções paradigmáticas 

construindo uma categoria gramatical como um tipo específico de pareamento forma-função 

e, portanto, um tipo específico de construção. Isso representa o processo de integração de 

construções existentes – que foram estabelecidas durante os três estágios precedentes – em 

uma rede estreitamente inter-relacionada. O que ocorre nesse estágio é o processo de 

consolidação em um paradigma, o estabelecimento de relações paradigmáticas entre 

construções com o resultado de um novo paradigma (um novo tipo de construção).  

             É importante mencionar que não consideramos a integração paradigmática como um 

tipo de contexto no processo de construcionalização gramatical, e sim como um modo de 

organização ou conceptualização de oposições/distinções paradigmáticas, subordinadas a uma 

categoria gramatical específica, isto é, a um paradigma maior. Sendo assim, compreendemos 

que as microconstruções alto lá, calma aí, calma lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, 

aguenta aí, aguenta lá e para aí pertencem ao paradigma da mesoconstrução marcadora 

discursiva refreador-argumentativa formada por elementos indutor-refreadores e afixoides 

locativos. A mesoconstrução MD refreador-argumentativa distingue-se de outros paradigmas, 

tais como os MD exortativos, os MD de chamamento de atenção, entre outros, todos 

pertencentes ao paradigma maior dos marcadores discursivos formados por elementos 

indutores e afixoides [Indut Afix]MD.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

             

            Este capítulo está dividido em duas seções. Na primeira, expomos como foi realizada a 

coleta de dados para a composição dos corpora, constituído pelas expressões formadas por 

termo indutor-refreador seguido de pronome locativo/afixoide. Na segunda seção, indicamos 

os procedimentos de análise em caráter quantitativo e qualitativo, incluindo a proposta de 

gradualidade intracontextual, também chamada de mudança em nanopassos. 

 

3.1 Composição dos corpora 

 

            No intuito de ampliar o corpus formado para a pesquisa realizada em nível de 

mestrado, nossos esforços iniciais, já em nível de doutorado, ocorreram no sentido de dar 

continuidade à coleta de dados no acervo digital atualizado da revista Veja e na Veja on-line. 

No entanto, a diversidade de gêneros textuais da revista impressa digitalizada não nos 

permitia sistematizar as análises com foco em modo argumentativo de organização discursiva, 

conforme pretendíamos. Além disso, na revista on-line, os dados obtidos, quase 

exclusivamente, de comentários bastante informais de leitores não estavam acompanhados de 

material linguístico suficiente para a realização de análises mais aprofundadas. Por essa razão, 

decidimos substituir a fonte de dados para garantir o rigor da investigação. A mudança, no 

que se refere à busca de dados da sincronia atual, proporcionou análises ricas e mais 

criteriosas do que as anteriores, além de mais adequadas à observação da função 

argumentativa dos marcadores. Em se tratando da busca de dados para o estudo diacrônico, a 

escassez de material não nos permitiu eleger gêneros ou modos de organização textual, logo, a 

investigação permeou todos os textos disponíveis. 

            A pesquisa no recorte sincrônico contemporâneo, referente aos séculos XX e XXI até 

o ano corrente, foi realizada por meio da coleta de dados no acervo digital de publicações dos 

diários do Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal. Os corpora para o estudo diacrônico, envolvendo textos dos séculos XIII ao XX, 

foram formados por meio da coleta de dados nos acervos do Corpus do Português e do 

Corpus Histórico do Português Tycho Brahe. O Corpus do Português é constituído de mais de 

45 milhões de palavras provenientes de aproximadamente 57.000 textos. São contabilizadas 

20 milhões de palavras do século XX, 10 milhões do século XIX, e 15 milhões de palavras 

dos séculos XIII-XVIII. No século XX, o corpus contém seis milhões de palavras de ficção, 
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seis milhões de jornais e revistas, seis milhões de textos acadêmicos e dois milhões de textos 

orais. Para cada um desses quatro gêneros e, portanto, na sua totalidade, os textos do século 

XX estão igualmente divididos entre textos de Portugal e do Brasil. Com uma composição 

mais modesta, quando comparado ao anteriormente citado, o Corpus Tycho Brahe apresenta 

76 textos, em que se encontram 3.302.666 palavras.  

            Para a realização da coleta dos dados no acervo do Congresso Nacional, seguimos o 

seguinte passo a passo: (i) Menu; (ii) Legislação e publicações; (iii) Diário do Congresso 

Nacional; (iv) Diário: optar por Congresso Nacional; (v) Busca: inserir expressão entre aspas 

e pesquisar.  Efetuamos a busca das expressões no Corpus do Português seguindo a seguinte 

sequência: (i) Gênero histórico; (ii) Pesquisar; (iii) optar por Gráfico; (iv) inserir expressão 

sem aspas e pesquisar. Em relação ao Corpus Tycho Brahe, procedemos à busca direta em 

cada um dos textos fornecidos, diferentemente dos métodos anteriores, em que a inserção da 

expressão no campo de busca gerava resultados provenientes de todo o acervo ou de toda a 

seção selecionada. Seguimos, então, a seguinte conduta sequencial: (i) Acesso aos textos; (ii) 

Catálogo de listas ordenadas; (iii) Lista cronológica; (iv) inserir o comando de pesquisa em 

PDF e buscar as expressões. Apesar de o procedimento demandar mais tempo de pesquisa, a 

busca particularizada proporcionou a observação de expressões próximas (de mesmo radical)  

àquelas investigadas, ampliando a ótica sobre o estágio da língua em sincronias específicas e 

algumas mudanças linguísticas de modo global. A ordem cronológica das listas de textos 

nesse corpus tem como referência o ano de nascimento dos autores. Procedemos, então, a 

reordená-los de acordo com o ano de produção dos textos. Na ausência de tal informação no 

corpus, relacionamos o texto em questão ao ano de sua primeira edição, consultada em fontes 

diversas. 

            Em cada um dos acervos, inserimos no campo de busca e procedemos à pesquisa de 

todos os possíveis arranjos combinatórios que preenchessem a estrutura IndutR Loc, na 

sequência em que se apresenta, envolvendo os seguintes termos indutor-refreadores (IndutR): 

as frases nominais alto e calma e os verbos espera, segura, aguenta e para; e os seguintes 

pronomes locativos (Loc): aqui, aí, ali, cá, lá e acolá.  

            No intuito de averiguar as diferentes grafias dos arranjos mencionados, hipotetizando 

flagrar reduções, justaposições ou aglutinações das construções em foco, nos preocupamos em 

inserir no campo de busca as variações descritas a seguir: 

(i) Elemento indutor-refreador seguido de locativo, separados por espaço (2 

vocábulos mórficos). 
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(ii)  Elemento indutor-refreador unido ao locativo, sem separação por espaço, 

observando os fenômenos de assimilação ou crase (1 vocábulo mórfico). 

(iii) Elemento indutor-refreador reduzido seguido de locativo, separados por espaço 

(2 vocábulos mórficos). 

(iv)  Elemento indutor-refreador reduzido unido ao locativo, sem separação por 

espaço, observando os fenômenos de assimilação ou crase (1 vocábulo mórfico). 

 

            Cada um dos arranjos considerados válidos, pertencentes a quaisquer dos contextos de 

mudança difundidos por Diewald (2002, 2006), foram arquivados em documentos digitais, 

organizados por cruzamento temporal, contextual e intracontextual, conforme quadro a seguir. 

É válido esclarecer que o quantitativo total de graus por contexto e o apontamento numérico 

dos arranjos apresentados no Quadro 5 são meramente ilustrativos para imprimir a ideia de 

sequência e continuidade. Em havendo ausência de dados correspondentes ao primeiro ou 

único grau do contexto fonte e ao último ou único grau do contexto isolado, recorremos a 

corpus complementar, pesquisado na Web, de modo a exemplificar, no capítulo de análise de 

dados, a origem e o resultado da trajetória de mudança. A decisão de nos valermos de 

pesquisas na Web apenas para complementação analítica e ilustrativa dos polos extremos dos 

contextos objetiva não enviesar o mapeamento da trajetória de mudança. 

 
                    Quadro 5: Modelo de organização de dados coletados nos corpora 

Contextos: Fonte Atípico Crítico Isolado 

Graus: F1 F2 F3 A1 A2 A3 I1 I2 I3 

 
Arranjo 1 
IndutR Loc 

Século XIX 

          

Século XX 

          

Século XXI 

          

Graus: F1 F2 F3 A1 A2 A3  I1 I2 I3 

 
Arranjo 2 
IndutR Loc 

Século XIX 

          

Século XX 

          
                       Fonte: Autoral. 

 

       Os descartes ocorreram a partir dos critérios a seguir: 

(A) Termo nuclear da expressão separado de pronome locativo por pontuação. Exemplos: 

“ele não aguenta. Aí, [...]”; “o coração não aguenta, aí começa [...]”.  

(B) Termo nuclear da expressão em uso não interativo, mais especificamente, não 

direcionado a 2ª pessoa do singular no discurso (tu) ou a 3ª pessoa do singular no 
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discurso (você). Exemplo: “Ele não aguenta lá no monte” Eventualmente, foram 

considerados usos dirigidos às pessoas do plural a título de investigação diacrônica 

para chegarmos à construção atual. Exemplo: “Esperai lá” > “Espera lá”.  

(C) Fragmentos repetidos em publicações complementares, já contabilizados e analisados 

anteriormente. 

(D) Identificação equivocada pelo leitor de busca, fornecendo parônimos do termo 

inserido (geralmente devido à digitalização de páginas antigas, sem a nitidez ideal). 

(E) Termo homônimo de alto (= comando de interrupção da marcha), que forma 

expressão com elemento subsequente, de significado global oposto a ideia de 

refreamento. Exemplos: Alto sus = eia age (latim), ânimo, avante (português) = 

excitação, exortação; Alto-frente = avançar. 

 

3.2 Procedimentos de análise 

 

            Traugott e Trousdale (2013) consideram que as abordagens qualitativa e quantitativa 

são complementares no trabalho em linguística histórica. Lacerda (2016) acredita que aliar a 

análise qualitativa à quantitativa, isto é, utilizar o chamado método misto, pode fornecer 

evidências empíricas sobre a ocorrência de processos de construcionalização. De modo 

semelhante ao exposto por esses autores, conduzimos nossa investigação com vistas à 

aplicação de ambas as análises, embora, nesta tese, prevaleça o exame qualitativo, conforme 

descrição a seguir: 

 

 Análise quantitativa 

            A contagem de dados, exposta no capítulo de análise, foi feita de modo integral nos 

corpora destinados ao estudo diacrônico do século XIII ao século XX (Corpus do Português e  

Corpus Tycho Brahe), isto é, a partir da verificação de todos os registros encontrados nos 

moldes especificados na seção anterior. A quantificação dos dados dos diários do Congresso 

Nacional foi limitada a 200 ocorrências para cada sequência IndutR Loc pelos seguintes 

motivos: (i) Não se trata de corpus finito, havendo inserção constante de novos textos para o 

acervo à medida que ocorrem as sessões do parlamento; (ii) o motivo anterior dificulta, e 

muito, a noção global de contagem de textos e palavras, conforme relatado sobre os corpora 

do Português e Tycho Brahe; (iii) na presente data, apenas a busca da sequência “espera aí”, 

por exemplo, gera quase 1.000 resultados, o que inviabilizaria dar conta de modo acurado das 

10 expressões que nos propusemos a investigar; (iv) nosso principal objetivo ao olhar para a 
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sincronia contemporânea é a análise qualitativa, verificando se as microconstruções que 

surgiram nos séculos XX e XXI permanecem em uso e em que condições esse uso se dá no 

evento comunicativo. Os dados de corpus complementar não foram contabilizados, por se 

tratar apenas de ilustrações para as explicações analíticas dos contextos fonte e isolado. 

            Ao lidarmos com algumas particularidades a respeito da contagem dos dados, 

procedemos do seguinte modo. As microconstruções repetidas por um mesmo enunciador na 

mesma enunciação, seja em sequência, como em (26), seja em intercalação por meio de 

rubricas ou narrativas, como em (27), foram contabilizadas como uma (1) ocorrência. A 

decisão se deu por verificarmos que as microconstruções repetidas nessas condições refreiam 

a mesma atividade/prática do mundo biossocial ou  refreiam uma única proposição e apoiam 

um único mecanismo argumentativo subsequente (refutação, justificação ou ponderação), 

num mesmo contexto. Logo, a nosso ver, a repetição – uma estratégia de persuasão aplicada 

na enunciação de modo geral, sobretudo na argumentação – não constitui nova produção de 

construto/token, conforme observamos nos seguintes exemplos: 

 

(26) [...] berrando e brandindo ameaçadoramente paus, fouces e chuços e todas as peças do 

extravagante arsenal a que o homem do povo recorre sempre, ao chamamento da arruaça ou da 

sedição. Era o bando dos influentes da taberna do Canada, de cujo propósito estávamos 

prevenidos; agora, porém, já engrossado, como a corrente a que no caminho se encorporam as 

águas dos algares. Entre os primeiros vinha o Sr. Joãozinho das Perdizes e ao seu lado o seu 

factotum Cosme. Estes enraivados correram para o lugar onde parara o enterro, bradando em 

confusão: - Alto lá! Alto lá! Ninguém se enterra aqui! - Esperem! Isso não vai assim! - Não 

façam a festa sem nós! - Fora com os do cemitério! - Morram os pedreiros-livres! #344 - Para 

a igreja! - Enterre-se na igreja! - Olá, Sr. abade, espere por nós! - Aqui vamos para abençoar a 

cova! E num momento o cortejo fúnebre viu-se rodeado de figuras avinhadas, gesticulando e 

vociferando pouco tranquilizadoramente. (A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Dinis, 

1868). 

 

(27) Mas para tirar toda a dúvida, só resta examinar se ela tem o tal sinal de queimadura acima do 

seio, e é coisa que desde já se pode averiguar com licença da senhora. Dizendo isto, Martinho 

com impudente desembaraço se encaminhava para Isaura. - Alto lá, vil esbirro... bradou 

Álvaro com força, e agarrando o Martinho pelo braço, o arrojou para longe de Isaura, e o teria 

lançado em terra, se ele não fosse esbarrar de encontro ao grupo, que cada vez mais se 

apertava em torno deles. - Alto lá! nem tanto desembaraço! escrava, ou não, tu não lhe 

deitarás as mãos imundas. Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, 

que até ali tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para os 

circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta agitação: - Não é 

preciso que me toquem, - exclamou com voz angustiada. - Meus senhores, e senhoras, perdão! 

cometi uma infâmia, uma indignidade imperdoável... (A Escrava Isaura, de Bernardo 

Guimarães, 1875). 
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 Análise qualitativa 

 Critérios de análise das propriedades de forma e conteúdo das construções: 

            Nesta pesquisa, assumimos que a construção é um pareamento de forma e conteúdo. 

Para a dedicação à análise desses pareamentos, adotamos o modelo de representação 

construcional de Croft (2001), em que são relacionadas propriedades da forma: sintática, 

morfológica e fonológica, e do conteúdo: semântico, pragmático e discursivo. No quadro a 

seguir, relatamos os critérios utilizados para a descrição sintética de cada uma dessas 

propriedades. Embora Traugott e Trousdale (2013) tratem do nível de preenchimento dos 

esquemas construcionais a partir da propriedade da forma fonológica, consideramos ser um 

atributo misto, morfofonêmico, levando em conta as produções comunicativas orais e escritas. 

Por termos lidado com material gráfico, nas análises desta tese, realizamos os apontamentos 

sobre nível de preenchimento de esquemas relacionados à propriedade morfológica. Tais 

escolhas tem caráter didático, contudo, não se pode perder de vista as fortes vinculações 

existentes entre as propriedades apresentadas:  

 

Quadro 6: Critérios de análise das propriedades de forma e conteúdo das construções 

FORMA Sintática 

 

(morfossintática) 

Apontamento das relações de contiguidade ou não entre 

elementos (Traugott e Trousdale, 2013, p. 13): 

- atômica: elemento individualizado sem relação de 

contiguidade; 

- complexa: elementos individualizados com relação de 

contiguidade; 

- intermediária: elementos justapostos ou aglutinados. 

Morfológica 

 

(morfofonêmica) 

Especificação do nível de preenchimento dos esquemas 

(Traugott e Trousdale, 2013, p. 13): 

- substancial (preenchida); 

- esquemática; 

- parcialmente esquemática. 

Destaque de formas reduzidas por aférese, crase etc. 

Fonológica Indicação da quantidade de vocábulos fonológicos, segundo 

Câmara Jr (1985). Para apresentar tal análise, nos valemos do 

Alfabeto Fonético Internacional, com base na variedade do 

português falado no Rio de janeiro. 

CONTEÚDO Semântico 

(semântico-

pragmático) 

Referência ao significado, no nível microconstrucional, e/ou ao 

sentido, no nível do construto. Também pode ser sinteticamente 

expresso pela subfunção mesoconstrucional. 

Pragmático 

(pragmático-

discursivo) 

Alusão à relação entre os entes envolvidos no evento discursivo 

interativo. 

Discursivo Descrição do modo de organização discursiva, também 

relacionado ao gênero textual, com base em Charaudeau (1992), 

a serviço da função macroconstrucional. 

Fonte: Autoral, com base em Croft, 2001. 
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 Português brasileiro x português europeu 

          Embora nosso objetivo central seja a constatação, no português do Brasil, do uso dos 

marcadores discursivos refreador-argumentativos formados por elementos indutor-refreadores 

e afixoides, faz-se necessária a investigação, também, no português europeu. Considerando (i) 

o propósito de realizar esta pesquisa em viés diacrônico, (ii) o fato de a origem fundamental 

do português brasileiro ser o português europeu e (iii) as fases em que, ao longo da história, 

não se pode distinguir com precisão o PE e o PB, dedicamo-nos a análise da trajetória de 

mudança das sequências IndutR Loc em ambas as variedades, averiguando se os resultados 

obtidos na construcionalização gramatical enquadram-se no uso corrente do português do 

Brasil .  

  

 Conteúdo semântico da subparte nuclear da construção 

            Tendo em conta a importância das acepções basilares dos termos indutor-refreadores 

para os contextos de mudança, interessou-nos trabalhar com o dicionário Vocabulário 

Português e Latino para tentarmos chegar às bases semânticas mais originais da subparte 

nuclear de cada construção. Esse foi o primeiro dicionário da língua portuguesa, publicado 

entre 1712 e 1728 por Raphael Bluteau, um padre da Ordem de São Caetano, que produziu a 

obra ao longo de nove anos: os volumes I e II em 1712, o III e o IV em 1713, o V em 1716, o 

VI e o VII em 1720 e o VIII em 1721, num total de 43.600 entradas. A esses volumes Bluteau 

acrescentou, entre 1727 e 1728, dois suplementos com mais de 5.000 vocábulos não antes 

constantes do dicionário. Posteriormente, a obra foi recompilada e acrescentada, em 1789, por 

Antonio de Moraes Silva. 

 

   Evidências no entorno dos arranjos IndutR Loc/Afix: 

            Expomos aqui, alguns dos elementos linguísticos que contribuíram para as análises 

dos arranjos IndutR Loc/Afix no continuum entre os polos do léxico e da gramática/discurso. 

Junto às sequências lexicais, destacamos a presença de locuções adverbiais, algumas vezes 

formando adjuntos com o próprio locativo. Referente às expressões em trânsito categorial, 

percebemos a existência, em seu entorno linguístico, de locuções adverbiais e outros 

vocábulos relacionados à quantificação de tempo, além de termos que sugerem abrandamento 

de ações em geral e, até mesmo, dos ânimos. Em associação às expressões gramaticais, 

abundaram, na maioria dos casos, conjunções adversativas, concessivas, conclusivas etc., 

advérbios de negação, perguntas retóricas, elaborações hipotéticas, entre outros, que são 

elementos recorrentes na organização do texto argumentativo. 
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   Mudanças intracontextuais: os nanopassos 

            De modo geral, é praxe, em exposições de pesquisa científica, apresentar os dados 

prototípicos, aqueles que se enquadram de forma mais evidente à teoria. No entanto, devido à 

necessidade de lidar com dados não exemplares (periféricos ou em transição intracontextual), 

decidimos aplicar uma divisão de graus internos aos contextos de mudança propostos por 

Diewald (2002, 2006). Ao observarmos em nossos dados características marcantes que 

diferenciavam tipos de arranjos linguísticos ou de microconstruções, em fases mais ou menos 

avançadas em um mesmo contexto, constatamos a necessidade desse esquadrinhamento, em 

conformidade com a ideia de continuum. Sendo assim, sob a alcunha de nanopassos, tratamos 

da gradualidade presente em um mesmo contexto de mudança, seja ele fonte, atípico ou 

isolado. Em nosso entendimento, os graus, em termos quantitativos e qualitativos, podem ser 

descritos pelo analista de acordo com a observação de seus dados. Logo, em princípio, não há 

critérios universais pré-definidos para sua classificação. No entanto, o estabelecimento de 

graus intracontextuais deve ser motivado pela necessidade de apontar nuances de mudança 

que diferenciem arranjos linguísticos ou microconstruções enquadrados num mesmo contexto, 

definido nos moldes de Diewald (2002, 2006). Tais nuances podem estar relacionadas à 

diminuição da composicionalidade, aumento de complexidade sintática, diminuição de 

vocábulos fonológicos, aumento da abstratização semântico-pragmática, entre outros. Para 

ilustrar o exposto, retomamos o exemplo (23) e apresentamos outros tipos de construtos 

também flagrados na análise de calma aí em contexto atípico:  

 

(23) [...] O que houve? Nós fomos dispensados da função. Talvez você tenha pedido para 

substituir o adjunto, o Presidente não gostou e substituiu a nós quatro. Estamos indo embora. 

Fomos mandados de volta para casa. De volta. Dispensa da função. Nenhuma irregularidade 

nenhum problema, nenhuma apuração, nenhum processo. Eu tenho aqui as portarias. Então 

devolve fulano, fulano, fulano, fulano de volta para casa. Tem calma aí, que eu vou procurar 

saber o que se passa. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 18 jul. 2006). 

 

(28) [...] no correr da conversa, em trabalhadores e salários, Silvestre deixou cair que, no seu 

entender, dada a carestia da vida, o trabalho de um homem de enxada não era de forma alguma 

bem pago. Mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma 

fatalidade clara de quem inspira e expira. Todavia, o Ramos, ferido de espora, atacou de 

cabeça baixa: - Que autoridade tem você para falar? Quem lhe encomendou o sermão? - 

Homem! clamava o Silvestre, de mão pacífica no ar. - Calma aí, se faz favor. Falei por falar. - 

E a dar-lhe. Burro sou eu em ligar-lhe importância. Sabe lá você o que é a vida, sabe lá nada. 

Não tem filhos em casa, não tem quebreiras de cabeça. Assim, tambêm eu. - Faço o que posso 

desabafou o outro. - E eu a ligar-lhe. Realmente você ê um pobre diabo, Silvestre. Quem ê 

parvo ê quem o ouve. Você é um bom, afinal. (Corpus do Português: A Palavra Mágica, de 

Vergílio Ferreira, 1998).  
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(29) Gleyb: então vai conectando e poe eles para ir para lá. Qual que você achar melhor, menos 

horário de vôo e poe eles, né. (conversa de fundo de Gleyb com Baltazar através de outro 

telefone). Rosalia: pode ser no vôo da manhã? (Gleyb telefone: eles estão indo amanhã.) 

Rosalia: pode ser no vôo de manhã? Gleyb: no vôo da manhã, eles chegam que horas? (Gley 

telefone: Balta eles chegam que horas? Eu acho que eles chegam... Balta só um minutinho que 

eu te ligo, que eu estou em outro telefone... calma aí). Gleyb: oi, como é que é Rosalia? 

(Diário do Senado Federal – Suplemento, 21 dez 2012). 

 

(30) “Olha”, diria o Ministro, “demos aqui uma analisada com calma e descobrimos que aqueles 

números estão ultrapassados, a realidade mudou, a safra expandiu-se, a pecuária renovou-se, o 

Lula está gostando, divisas entram no país, os empregos, pelo menos no campo, se expandem, 

por isso, calma aí companheiro, chega de invasão, vocês estão atrapalhando o país. Entendeu 

Stédile?!”. (Diário do Senado Federal: Vendeta na reforma agrária, de Xico Graziano, 14 abr. 

2004). 

 

 

            O estágio atípico é marcado pelo uso de construções existentes em combinações 

incomuns e, ao mesmo tempo, fáceis de serem interpretadas, devido à sua estrutura 

composicional (seja parcial ou total). Os quatro exemplos anteriores enquadram-se no modelo 

contextual proposto por Diewald (2002, 2006), no entanto, apresentam distinções sutis, de 

modo que podem ser classificadas em graus intracontextuais. No exemplo (23), aqui 

retomado, verificamos uso de expressão perifrástica de indução de abrandamento de 

ânimos/práticas do mundo biossocial (IABP) no primeiro grau do contexto atípico. No 

exemplo (28), no segundo grau do contexto atípico, conferimos o emprego de 

microconstrução indutora de abrandamento de ânimos/práticas do mundo biossocial (IAB). 

No fragmento (29), no terceiro grau do contexto atípico, identificamos uso de 

microconstrução indutora de expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB). Por fim, 

no trecho (30), no quarto grau do contexto atípico, observamos o emprego de microconstrução 

indutora de refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB). Todas as características 

dessas e de outras nano mudanças são detalhadas em cada uma das subseções do capítulo de 

análise de dados. 
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4 ANÁLISE DE DADOS  

 

            Neste capítulo, apresentamos a análise relativa ao surgimento, à composição e ao uso 

das microconstruções em foco nesta pesquisa. Nesse intuito, dividimos o capítulo nas 

seguintes seções e subseções: 4.1 As microconstruções de base nominal: 4.1.1 Alto lá; 4.1.2 

Calma aí e calma lá e 4.2 As microconstruções de base verbal: 4.2.1 Espera aí e espera lá; 

4.2.2 Segura aí e segura lá; 4.2.3 Aguenta aí e aguenta lá; 4.2.4 Para aí. 

 

4.1 As microconstruções de base nominal  

 

            Nesta seção, nos detemos na análise das seguintes sequências/microconstruções 

constituídas por frases nominais indutor-refreadoras e pronomes locativos/afixoides: 4.1.1 

Alto lá; 4.1.2 Calma aí e calma lá. 

 

4.1.1 Alto lá  

 

            Para que se entenda a origem, a composição e o emprego da microconstrução alto lá, 

faz-se necessária, primeiramente, a compreensão do significado de seu elemento nuclear: alto, 

um comando utilizado em exercícios e combates de infantaria. Perseguindo esse escopo, 

vejamos a descrição encontrada no Dicionário Português e Latino, de Raphael Bluteau, 

publicado entre 1712 e 1721, também registrada no Corpus do Português: 

  

§ P# Alto (Termo militar.) Fazer alto, he parar em hum lugar, porque quando 

a astea do estendarte, ou bandeira, se levanta, & se finca no chaõ, ficando 

alta, pàra todo o exercito. Querem alguns, que neste sentido Alto se derive 

do Imperativo do Verbo C# Halten, P# que em Alemaõ val o mesmo, que 

parar Fazer alto suspender a marcha Parar, quando o Capitaõ o manda [L# 

Subsistere. Cic. Iter supprimere. Caesar. Sustinere signa. Caesar. P# Mandar 

fazer alto L# Sistere P# com accusativo. L# Tit. Liv. Aciem Sistere, P# ou 

L# Subsistere. Jubere gradum supprimi. Caesar. P# No apparato do P. 

Delbrum se acha, L# Jubere moram, & substentationem. P# Em outro 

diccionario se acha, L# conclamare moram in agmine. Suppressionem 

gradijs edicere in agmine. [A. 302] O General, mandou fazer alto L# Ducis 

imperio totus exercitus substitit. P# Descobertas as ciladas, o exercito fez 

alto por algum espaço de tempo L# Cognitis insidijs paulisper agmen 

constitit. Sallust. P# AltoL# Gradùs supressio. Incessus euntes agminis 

suppressio. § P# Marcharaõ as tropas atè fazerem Alto à vista de 

Guimaraens. (Corpus do Português: Vocabulario Portuguez e Latino, de 

Raphael Bluteau, 1712-1721). 
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            Conforme a descrição de Bluteau, há duas hipóteses para a origem da expressão alto, 

no sentido de parar. Na primeira, faz-se relação do termo com o ato de fincar a bandeira ou o 

estandarte em posição elevada diante de uma tropa sinalizando o comando de interrupção da 

marcha. Nesse caso, o vocábulo seria resultado de extensão metonímica do adjetivo alto, em 

que, grosso modo, se toma a causa (fincar o estandarte de modo que fique alto) pela 

consequência/efeito (cessação da marcha da tropa). Na segunda, entende-se que se trata de 

adaptação em português da forma halt, correspondente ao imperativo do verbo alemão halten 

(parar). Tendo em conta que, nos demais dicionários28 consultados, dentre eles os 

etimológicos da língua portuguesa de Antenor Nascentes (1955) e de Antônio Geraldo da 

Cunha (1997), há registro apenas da última explicação sobre a origem do termo, consideramos 

tratar-se de um homônimo do adjetivo alto, oriundo de vocábulo estrangeiro. Embora a 

pronúncia alemã do termo halt apresente o fonema inicial aspirado, cremos, contudo sem 

comprovação, que, no português, o vocábulo tenha sido lido com o h mudo, bastante comum 

em palavras do nosso idioma. Tal condição somada à tendência de estruturação consoante-

vogal podem ter promovido a pronúncia [‘awtu], que, provavelmente, por repetição, acabou 

se estabilizando na língua.  

            Ainda que seja proveniente de um verbo na língua alemã, o termo entra no português 

sem características inerentes à classe verbal, isto é, sem flexões relativas às pessoas 

gramaticais. O fato de o termo alto exercer função interjetiva tampouco define seu 

enquadramento categorial, pois as interjeições não constituem propriamente uma classe 

gramatical do português, e sim exprimem uma função que pode, de modo geral, ser exercida 

por membros de muitas classes, como, por exemplo, substantivos (calma!), adjetivos (quieto!) 

e advérbios (alerta!). A fim de determinar o enquadramento categorial desse vocábulo na 

língua portuguesa, nos questionamos se a presença do termo invariável na expressão fazer 

alto garantiria seu pertencimento à classe dos substantivos. Para responder a essa questão, nos 

propusemos a i) verificar se o termo alto é empregado fora da expressão fazer alto, em caso 

positivo, ii) averiguar se o termo alto pode ser acompanhado de elementos 

determinantes/subordinados, como artigos, pronomes, adjetivos e iii) aferir se  o termo alto 

pode sofrer flexão de número.  

            Considerando não terem sido encontradas as mencionadas flexões nos corpora de 

pesquisa, nos valemos de buscas em documentos específicos do âmbito militar. No Manual de 

                                                             
28 Foram encontradas menções sobre a origem do termo alto nas seguintes obras: Dicionário etimológico Nova 
Fronteira da língua portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha (1997); Dicionário etimológico da língua 
portuguesa, de Antenor Nascentes (1955). Dicionário da língua portuguesa contemporânea da Academia das 

Ciências de Lisboa (2001); Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2009). 
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Campanha: Marchas a Pé (2019), do Ministério da Defesa, flagramos usos como os 

exemplificados a seguir: “indicar os locais favoráveis aos altos e às refeições”; “Quando uma 

fração fizer um alto não previsto, o comandante da tropa avança à frente para se informar do 

motivo e tomar providência”; “Os altos são realizados, periodicamente e em intervalos 

regulares, para proporcionar descanso à tropa”; “o primeiro alto é feito 45 minutos após o 

início da marcha e tem a duração de 15 minutos”; “Outros altos se sucedem, após cada 50 

minutos de marcha, com a duração de 10 minutos”; “Esses altos denominam-se ‘alto 

horário’''. Tendo em vista i) que o termo alto dá nome a uma ação = parada da marcha, ii) a 

identificação de elementos determinantes/subordinados associados ao termo alto, como 

artigos definidos e indefinidos, numerais e pronomes adjetivos, iii) a flexão de número do 

termo alto, apresentando singular e plural, concluímos que, ao menos na sincronia atual,  alto 

enquadra-se na classe dos substantivos. Nos comandos militares, alto é empregado como 

interjeição, assumindo características de frase nominal (FN).    

             

 Conjuntura histórica 

            Tendo em vista que o termo é detectado nos corpora, na acepção anteriormente 

apresentada, a partir do século XVII, fazemos um breve comentário acerca do universo militar 

português durante a Idade Moderna. É importante destacar que as ações de guerra lusitanas, 

devido ao lançamento e manutenção do império no Brasil, causaram impacto de diversas 

naturezas na região, inclusive cultural e linguístico.  

            Segundo o historiador e professor da Universidade de Coimbra Rui Bebiano (1999), 

entre os séculos XVI e XVIII, Portugal foi fortemente marcado pela dedicação a constantes 

batalhas. Nesse período, além das campanhas travadas com regularidade, ocorreram 

mudanças fundamentais no que se refere à organização militar, aos processos técnicos e 

táticos e à própria forma de interpretar e de sentir o fenômeno bélico. Em se tratando da 

questão cultural, Bebiano declara que, ao longo desses três séculos, houve uma profusão 

literária em torno do tema. Tal bibliografia versava sobre o direito da guerra, a memória dos 

fatos marciais, a forma de dirigir operações, de treinar as tropas ou de construir mecanismos 

ofensivos e defensivos. No século XVI, havia a preocupação em justificar e registrar as ações 

de guerra e, a partir de meados do século XVII, as obras passaram a assumir a elaboração de 

uma arte da guerra autóctone. O investigador de história afirma que, no extenso sermonário29 

de temática guerreira, difundido ao longo do século XVII, os fragmentos memorialistas, a 

                                                             
29 Segundo Bebiano (1999), os sermões de temática guerreira foram difundidos sobretudo por Antônio Vieira. 

Não por acaso, encontramos, no texto do jesuíta, um dos primeiros registros da expressão fazer alto. 
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poesia e a literatura de cordel testemunham a intensão de situar a guerra como manifestação 

atrelada ao centro da vida e às preocupações dos portugueses da época.    

           A partir do exposto, vislumbram-se os caminhos pelos quais alguns termos, 

inicialmente circunscritos às situações de treinamento e prática de guerra, tenham se 

descentralizado, passando a ser empregados em contextos mais variados, como é o caso de 

alto. Destacamos, portanto, que o recrutamento do termo alto se dá por motivação sócio-

histórica, o que, para os pesquisadores da Linguística Funcional Centrada no Uso, representa 

um dos principais gatilhos para a mudança linguística.  

 

 Análise diacrônica dos corpora  

            A partir da assunção de que o uso do termo na língua portuguesa iniciou-se em âmbito 

militar com o sentido de realização de parada da marcha da tropa, é possível analisar os 

fragmentos de texto dos corpora. É importante ter em vista que, quando se fala a respeito 

dessa ação em modo de organização discursiva (MOD) narrativo ou descritivo, a expressão 

utilizada é fazer alto (alto = substantivo), com as devidas variações flexionais do verbo fazer 

de acordo com o tempo e modo empregados, conforme o exemplo (31). No entanto, quando 

há interação dialógica, em que o locutor comunica-se com seu(s) interlocutor(es) ou consigo 

mesmo, valendo-se de MOD enunciativo ou argumentativo, a expressão usada é alto! (alto = 

frase nominal interjetiva), como consta no exemplo (32). Ambos os fragmentos estão 

disponibilizados no Corpus do Português: 

 

(31) Armado de Iesvs em o peito, e gola, /Alto fará, com sua infanteria, /No meyo da Cidade o 

graõ Loyola /Num Templo, que do Céo tem a Armaria, /O Guiaõ que da Fée nelle tremola 

/Descobre, de Iesvs a Companhia, /Onde com clara lux de entendimento /Fará Ignaçio, hum 

firme alojamento. (Corpus do Português: Insulana, de Manoel Thomas, 1625). 
 

(32) Quando dá a voz de fogo é sempre contra o palácio! Apertou-me com mais violência a mão, 

e, colocando a sua boca muito perto do meu ouvido, murmurou: - A mim ninguém me tira da 

cabeça que é o do Cercal! E, afastando-se, olhou-me fixamente para melhor descobrir o efeito 

da confidência. Nisto, do fundo do largo, elevou-se uma voz aguda e estridente, gritando: - Às 

armas! Era o João da tropa. Marchou em passo acelerado até defronte do palácio, onde estacou 

à voz de - alto! - Depois, com grandes gestos, ia executando sucessivamente as vozes que 

berrava - carregar! apontar! fogo! - Vestido com uma velha fardeta de soldado, esfrangalhada 

e a cair aos farrapos, com uma calça remendada listrada de trapos vermelhos e com um chapéu 

armado de papel na cabeça, segurava na mão uma cana, trazendo outra mais pequena pendente 

da cinta à laia de baioneta. Com a sua comprida barba e o olhar incerto de doido, tinha um ar 

estranhamente fantástico! (Corpus do Português: O segredo da minha cadeirinha, de Conde 

de Arnoso, 1886). 
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          No intuito de mapearmos esses usos ao longo dos séculos, apresentamos as tabelas a 

seguir com o quantitativo30 de alguns arranjos formados com o termo alto, seja como 

substantivo, associado a flexões do verbo fazer, seja como frase nominal interjetiva, seguida 

por pronome locativo/afixoide locativo. Ao observar os dados, é possível perceber a 

concentração de registros no século XIX, época subsequente ao boom literário com temática 

de guerra ocorrido nos quase 300 anos anteriores. No que diz respeito à expressão fazer alto, 

os números referentes ao seu emprego nos tempos do pretérito do indicativo (30/53) e no 

infinitivo (14/53) conformam-se aos modos de organização textual narrativo e descritivo. Não 

por acaso, esses modos de organização textual são característicos, respectivamente, de obras 

memoriais e instrucionais, preponderantes na produção literária bélica.  

 

                          Tabela 1: Quantitativo de expressões envolvendo o termo alto nos corpora 

Categorias 
da língua 

Arranjos 
 

Séc. 
XVII 

Séc. 
XVIII 

Séc. 
XIX 

Séc. 
XX 

Séc. 
XXI 

Total 

alto como  

substantivo: 

fazer alto 

fazer alto 02 *01 08 02 - 13 

fazerem alto - *01 - - - 01 

fazendo alto - - 02 - - 02 

feito alto 02 - - - - 02 

fazem alto - - 01 - - 01 

fazia alto - - - 01 - 01 

faziam alto 01 - - - - 01 

fez alto 01 *01 09 05 - 16 

fizemos alto - - 01 01 - 02 

fizeram alto 02 01 01 03 - 07 

fizera alto - - - 03 - 03 

faça alto - - 01 - - 01 

fizéssemos alto - - 01 - - 01 

fizessem alto - - - 01 - 01 

alto fará 01 - - - - 01 

Subtotal 09 04 24 16 - 53 

alto como 

frase nominal  

interjetiva: alto! 

alto aqui - - 01 - - 01 

alto aí - - 02 02 - 04 

alto lá - - 46 20 99 165 

Subtotal - - 49 22 99 170 

Total 09 04 73 38 99 223 

                          Fonte de dados: Corpora de pesquisa.*: Registros de uso exemplificados em dicionários. 
 

                                                             
30 Não foram encontrados registros das expressões alto e fazer alto do século XIII ao XVI no Corpus do 

Português e do XIV ao XVIII no Corpus Tycho Brahe. 
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            Nossas análises concentram-se nos fragmentos em que se caracteriza o MOD 

enunciativo de modalidade indutora e, posteriormente, o argumentativo. Isto é, nosso olhar 

volta-se para a frase nominal alto, seguida de locativos/afixoides locativos, utilizada em 

interações comunicativas. Para observarmos a mudança da expressão alto até o uso discursivo 

de alto lá no PB, já integrado ao afixoide locativo, lançamos mão da abordagem de Diewald 

(2002, 2006) e Diewald e Smirnova (2012) sobre os tipos de contexto da mudança gramatical: 

atípico, crítico, isolado e o estágio de paradigmatização. É relevante destacar que, nos 

corpora, a expressão fazer alto tem seu primeiro registro no século XVII, no entanto, a 

construção marcadora discursiva alto lá só é encontrada no século XIX, provavelmente, 

porque, nesses séculos iniciais de sua adoção, o termo estivesse muito (talvez exclusivamente) 

atrelado à sua gênese histórico-social: o cenário militar. A partir desse período, são 

observadas sequências lexicais composicionais, formadas pela frase nominal seguida de 

pronome locativo, padrões construcionais ambíguos, entre o léxico e gramática, e construções 

marcadoras discursivas, conforme veremos adiante.   

            De acordo com os dicionaristas etimológicos e conforme a observação das ocorrências 

encontradas em nossas investigações, concluímos que a adoção do termo alto e, 

consequentemente, o emprego de fazer alto tenham ocorrido na língua portuguesa a partir do 

século XVII. Contudo, nos corpora utilizados nesta pesquisa, não há registros da frase 

nominal alto, em MOD enunciativo ou argumentativo, nos séculos XVII e XVIII. Sendo 

assim, por associação aos usos da expressão fazer alto e levando em consideração as 

circunstâncias linguístico-culturais do período, entendemos que, até o século XVIII, a frase 

nominal alto era utilizada apenas em contextos fonte ou atípico. Logo, para tratarmos da 

frequência de ocorrências em cada um dos contextos, apresentamos a tabela a seguir, 

segmentada em informações pertinentes aos séculos XIX e XX. Os comentários sobre a 

produtividade dos arranjos detectados em diferentes níveis de vinculação dispõem-se ao longo 

dos itens que se seguem: 

 

            Tabela 2: Quantitativo de alto Loc/Afix nos contextos de mudança 

Contextos Fonte Atípico Crítico Isolado Subtotal Total 

Séculos XIX XX XIX XX XIX XX XXI XIX XX XXI 

alto aí - 01 - - 02 01 - - 02 02 - 04 

alto aqui - 01 - - - - - - 01 - - 01 

alto lá - 05 02 09 - 32 18 99 46 20 99 165 

Subtotal - 07 02 09 02 33 18 99 49 22 99  

Total - 09 11 150  170 

            Fonte de dados: Corpora de pesquisa 
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 Contexto fonte 

            No exemplo (32), anteriormente apresentado, merece destaque o seguinte trecho: 

“Nisto, do fundo do largo, elevou-se uma voz aguda e estridente, gritando: - Às armas! Era o 

João da tropa. Marchou em passo acelerado até defronte do palácio, onde estacou à voz de - 

alto! - Depois, com grandes gestos, ia executando sucessivamente as vozes que berrava - 

carregar! apontar! fogo!”. Nesse fragmento, verificamos o uso de alto em contexto fonte, isto 

é, em âmbito militar, exprimindo o sentido de comandar a interrupção da marcha da tropa. É 

importante ter ciência de que o vocábulo alto foi importado do léxico alemão e introduzido na 

língua portuguesa expressando esse sentido específico. Sendo assim, a expansão semântica do 

termo que passa a abranger a interrupção de outras atividades, em conjunturas diferentes 

daquelas em que se inserem as práticas de guerra, deve ser avaliada como fenômeno do 

contexto atípico, conforme consta no próximo tópico.  

            Deve-se, também, atentar para o fato de que, nessa circunstância do contexto fonte, 

não há registro nos corpora, nem no exemplo exposto nem nos demais investigados, do uso 

de pronomes locativos, na função própria de referenciação espacial, pospostos à frase nominal 

alto. Esse fato pode ser explicado pela rigidez formal dos comandos militares, conforme 

constatamos no Regulamento para os exercícios e o combate da Infantaria, aprovado pelo 

então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, por meio do Decreto nº 14.543, de 16 de 

Dezembro de 1920:  

 

Capitulo I 

Objectivo e principios geraes da instrucção 

1. O unico objecto da instrucção da tropa é a preparação para a guerra. [...].  

8. A instrucção da tropa exige frequente repetição de actos identicos 

provocados por commandos identicos. E' esta repetição que origina e 

desenvolve nos soldados os reflexos da obediencia. O commandante, 

portanto, deve exigir a estricta applicação das prescripções deste 

regulamento e prohibir o emprego de movimentos e commandos que não 

sejam regulamentares. [...]. (destaques nossos). 

 

            A partir do exposto, é possível concluir que a estratégia de repetição de comandos 

idênticos e sem viabilidade de sofrer alteração, praticamente, impossibilitaria qualquer tipo de 

mudança construcional efetuada por essa comunidade linguística no exercício de suas 

atividades. Desse modo, afastamos a ideia de que relações metonímicas de contiguidade 

travadas no contexto fonte pudessem ter contribuído para a dependência sintático-semântica 

de alto lá, já presente no contexto atípico como observamos adiante.   
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            Por meio da análise do contexto fonte, concluímos: 

 A expressão alto é substancial (preenchida). 

 A partir do século XIX, foram detectados registros31 da frase nominal alto em âmbito 

militar, contudo, sem a presença de pronomes locativos.  

 A expressão alto é empregada em modo composicional, isto é, há transparência entre a 

forma e o conteúdo lexical.  

 

 Contexto atípico 

            Diewald (2002, 2006) declara que a unidade lexical mostra uma expansão inespecífica 

de sua distribuição nos contextos em que não havia sido usada anteriormente, isto é, em 

contextos atípicos. Ainda acrescenta que, nesses contextos, faz-se uso de expressões 

existentes que – por meio de implicaturas conversacionais – aparecem em combinações 

incomuns e, ao mesmo tempo, podem ser facilmente interpretadas devido à estrutura 

composicional dessas formas. Observemos alguns exemplos: 

 

(33) Vamos embora daqui... Este não esperou convencer o companheiro: desceu a ribanceira do 

cascalho. O mais intrépido teve também a prudência de todos os assassinos assalariados: 

seguiu o assustadiço, e deu-lhe razão, quando ouviu após de si os passos velozes dos 

perseguidores. Saiu-lhes o amo de frente, quando dobravam a esquina do quintal, e disse-lhes: 

- Vocês a que fogem, seu poltrões? Os homens pararam de envergonhados, aperrando os 

bacamartes. João da Cruz e o arrieiro apareceram, e Baltasar caminhou para eles, bradando: - 

Alto aí! O ferrador disse ao cunhado: - Fala-lhe tu, que eu não quero que ele me conheça. - 

Quem manda fazer alto? - disse o arrieiro. - São três clavinas - respondeu Baltasar. - Olha se 

os demoras a dar tempo que o doutor saia - disse João da Cruz ao ouvido do arrieiro. - Pois 

nós cá estamos parados - replicou o criado de Simão. - Que nos querem vocês? - Quero saber 

o que têm que fazer neste sítio. (Corpus do Português: Amor de perdição, de Camilo Castelo 

Branco, 1862). 

 

            Depreendemos que a propagação de obras literárias sobre guerra, evidenciada por 

Bebiano (1999), tenha propiciado o acesso aos termos fazer alto e alto a usuários da língua 

em diferentes cenários, que passaram a usar esses vocábulos em situações cotidianas. No 

exemplo (33), é descrita uma cena de fuga e perseguição entre civis. Na ocasião, Baltasar, um 

dos perseguidores, aproxima-se dos fugitivos gritando “alto aí”. A pergunta “quem manda 

fazer alto?”, feita pelo arrieiro, contribui para o entendimento do sentido da ordem: 

parar/interromper a atividade de fuga. Tendo em vista que, no contexto fonte, o comando alto 

expressava o sentido restrito de cessação da marcha da tropa, observamos certa expansão 

semântica no estágio posterior. Ocorre o estabelecimento do significado, mais amplo, de 

                                                             
31 O quantitativo referente às ocorrências da frase nominal alto sem contiguidade a pronomes locativos não 

consta da Tabela 2, pois seu preenchimento destina-se às sequências ou construções alto Loc/Afix. 



90 
 

interrupção/refreamento de atividade ou prática de modo geral, com ampliação de sentidos 

específicos de acordo com cada circunstância. Consideramos, portanto, que o exemplo (33) 

está inserido em contexto atípico. 

            No trecho em análise, observamos a posposição do pronome locativo aí ao termo alto, 

fenômeno inusitado quando se pensa nas condições originais do contexto fonte. Assim, sem a 

rigidez inerente à aplicação das instruções militares, acreditamos ter sido viabilizado o 

emprego de outros elementos linguísticos no entorno da frase nominal a serviço das 

implicaturas discursivas. No exemplo em questão, o sentido de alto aí pode ser parafraseado 

do seguinte modo: “parem aí onde vocês estão”. Essa leitura torna-se possível por conta i) da  

transparência parcial da frase nominal alto, que sofreu expansão de sentidos específicos, 

porém conservando o significado mais amplo a partir da semântica original: ordem de 

interrupção/refreamento de atividade/prática e ii) da transparência total do pronome locativo 

aí: referenciador do local em que se encontram os enunciatários. Concorre para essa análise a 

distinção espacial entre aí e cá e a declaração, por parte de um dos oponentes, da ausência de 

movimento: “Pois nós cá estamos parados”. 

            Por outro lado, observamos mais uma possibilidade de interpretação, em que as 

formas alto e aí são lidas de modo mais vinculado e a segunda subparte exerce o papel de 

afixoide, deixando de apontar um lugar no espaço para somar-se a um todo sintático-

semântico. A partir do postulado da estratificação ou das camadas32 de Hopper (1991), 

entendemos que, em contextos como esse, o significado de alto aí, como um todo, pode 

corresponder, grosso modo, ao significado de alto: ordem de refreamento de atividade/prática. 

Contudo, nesse caso, o uso de alto aí exprime a propriedade pragmática de apontamento para 

o interlocutor, ausente na forma atômica alto. No Dicionário da língua portuguesa 

contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa (2001), encontramos uma definição que 

corrobora a nossa análise: “alto aí33, o mesmo que alto. Alto aí que esse carro é meu!”. Em 

seus artigos, Diewald (2002, 2006) refere-se à composicionalidade das expressões do contexto 

atípico. Embora não tenhamos detectado total composicionalidade, percebemos haver, nesta 

outra interpretação, a formação de uma unidade parcialmente composicional.  

                                                             
32 O princípio da estratificação ou das camadas refere-se ao fato de que as línguas frequentemente possuem mais 
de uma forma para desempenhar funções correspondentes. É válido ressaltar que a relação se dá pela similitude 
das funções, mas não pela total igualdade delas, visto que, para o funcionalismo, não existe sinonímia perfeita. 
33 Não há registro da expressão alto aí em textos do português brasileiro no Corpus do Português e no Corpus 

Tycho Brahe. 
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            Tendo em conta a escassez34 de registros (uma (1) ocorrência de alto aqui e uma (1) 

ocorrência de alto aí) da sequência alto Loc, sob possível leitura composicional em contexto 

atípico, concluímos que o chunking dificilmente tenha se dado por repetição e alta frequência 

desses elementos em contiguidade. O fenômeno, então, pode ser explicado pela possibilidade 

de que, nesse estágio, em convergência com os micropassos da construcionalização 

gramatical de alto, tenha havido pensamento analógico do ouvinte e posterior analogização 

com uma macroconstrução já presente na língua, [V AfixLoc]MD
35

, proposta por Teixeira 

(2015). Segundo Torrent (2015), analogia seguida de chunking e construcionalização 

gramatical não são processos mutuamente excludentes, e a convergência desses processos tem 

sido considerada em muitos outros estudos, como apontado por Bybee (2010). Traugott e 

Trousdale (2013), inclusive, afirmam que analogização implica necessariamente mudança em 

micropassos, ou seja, neoanálise. E concluem: “analogização é neoanálise”. 

             Sendo assim, acreditamos que, por se tratar de um enunciado ambíguo, o ouvinte 

possa ter relacionado o input com um nó diferente daquele pretendido pelo falante. Ainda que 

o enunciador tencionasse exprimir em “alto aí!” o sentido comentado na primeira 

interpretação: “parem aí onde vocês estão”, o enunciatário pode ter realizado uma leitura 

menos composicional das formas, considerando o construto como uma unidade mais 

vinculada. Entendemos que, por não haver, até o século XIX, registro de macro ou 

mesoconstrução formada por frase nominal seguida de afixoide que sancionasse o construto 

percebido, o ouvinte deva ter realizado o que Traugott e Trousdale (2013) chamam de o 

melhor encaixe com um nó existente ou característica de um nó. Consideramos, portanto, que 

o ouvinte tenha encontrado propriedades formais e de conteúdo na macroconstrução verbal 

marcadora discursiva [V AfixLoc]MD, que instancia, por exemplo, as microconstruções vem cá 

e vê lá, encontradas em contexto isolado, respectivamente, nos séculos XVI e XVIII. Logo, a 

associação por meio do melhor encaixe pode ter ocorrido pelas seguintes razões:  

 

A) A questão pragmática da subparte nuclear V: todos os verbos tratados por Teixeira 

(2015) que preenchem o slot V na formação de marcadores discursivos atuantes 

nas relações interpessoais36 do ato comunicativo são elementos indutores (Vindut), 

                                                             
34 A escassez de registro está relacionada à dificuldade de se obter dados de fala nos séculos anteriores. 
35 A pesquisadora, em 2015, utilizou a notação [V Loc]MD, no entanto, como, nessa macroconstrução, o slot 

pronome locativo (Loc) é preenchido por termos que se enquadram em nossa definição de afixoide locativo 
(AfixLoc), que difere do primeiro, preferimos padronizar o registro para não confundir o leitor. 
36 Consideramos que dez dentre as onze microconstruções tratadas por Teixeira (2015) são formadas por 
elementos nucleares indutores e exercem função de marcadores discursivos atuantes nas relações interpessoais 

do ato comunicativo. Apenas uma (está aí) não veicula a ideia de indução e apresenta papel de articulador 
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conforme proposto no 1º capítulo. Isto é, são verbos (no imperativo ou 

substitutivos do imperativo) cujo emprego – em contextos fonte, atípico ou até 

mesmo crítico – permite ao locutor envolver o interlocutor em seu ato de 

enunciação e submeter a ele o conteúdo de sua proposição, provocando ou 

favorecendo a ocorrência de algo. Sendo assim, a característica indutora do slot 

Vindut parece se sobrepor ao enquadramento formal da categoria verbal propiciando 

nele o melhor encaixe do elemento alto, também considerado indutor.  

 

B) A questão sintática da subparte nuclear Vindut: o slot Vindut, preenchido por verbos 

de conteúdo pragmático indutor, ocupa obrigatoriamente na macroconstrução 

[Vindut AfixLoc]MD posição fixa antecedendo o afixoide locativo. Logo, o termo 

indutor alto, que, nas ocorrências dos corpora, foi empregado sempre em 

posicionamento anterior ao pronome locativo, parece ter sido associado a esse slot 

também devido à sua ordenação. 

 

C) A questão morfológica da subparte nuclear: os verbos que preenchem o slot Vindut 

apresentam formas, quase sempre, fixas, sendo raras as variações flexionais. Desse 

modo, a propriedade de invariabilidade da frase nominal interjetiva alto, 

assemelha-se, grosso modo, às características de cristalização das subpartes 

nucleares da macroconstrução [Vindut AfixLoc]MD.  

 

D) A questão morfofonêmica da subparte periférica AfixLoc: O pronome locativo aí, 

ainda que tenha sido empregado pelo enunciador em sua função própria de 

referenciar uma entidade no espaço, pode ter sido lido como um elemento 

vinculado ao termo alto, exercendo o papel de afixoide. Essa leitura só é possível 

por já haver na língua uma macroconstrução formada por elemento nuclear de 

característica indutora seguido de afixoide, em que os candidatos a preenchimento 

do slot AfixLoc possuem as mesmas características morfofonêmicas dos pronomes 

locativos que lhes deram origem.  

 

E) A questão sintática da subparte periférica AfixLoc: em complementação ao item 

(B), entendemos que o slot AfixLoc, preenchido por afixoides de origem locativa, 

                                                                                                                                                                                              
textual. Logo, em nossa proposta de análise, essa microconstrução estaria relacionada a outra meso ou 

macroconstrução.  
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ocupa obrigatoriamente na macroconstrução [Vindut AfixLoc]MD posição fixa 

subsequente ao elemento de característica indutora. Logo, o pronome locativo, 

que, nas ocorrências dos corpora, foi empregado sempre em posicionamento 

posterior ao termo indutor alto, parece ter sido associado a esse slot também 

devido à sua ordenação. 

 

F) A questão discursiva das sequências Vindut Loc e Vindut AfixLoc: no trabalho de 

Teixeira (2015), constata-se, no século XIX, a convivência da mesma sequência de 

formas (subparte nuclear verbal indutora seguida de subparte periférica locativa ou 

afixoide), em diferentes graus de vinculação, representando diferentes contextos: 

fonte, atípico, crítico e isolado. Ao menos nos três primeiros contextos (no 

terceiro, em leitura ambígua), verifica-se o MOD enunciativo alocutivo de 

modalidade indutora, em que as sequências Vindut Loc e Vindut AfixLoc, em variados 

níveis de vinculação, exercem função lexical, isto é, relacionam-se ao mundo 

biossocial. Já no contexto isolado, é possível encontrar os MOD enunciativo 

alocutivo, enunciativo elocutivo e argumentativo, em que as microconstruções 

licenciadas por [Vindut AfixLoc]MD exercem função de marcação discursiva.  Assim, 

construtos como alto aí (registrado no séc XIX, em contexto atípico), empregados 

em MOD enunciativo de modalidade indutora em função lexical, relacionada ao 

mundo biossocial, podem ter sido associados a características sintáticas, 

morfofonêmicas e pragmáticas das subpartes da macroconstrução [Vindut 

AfixLoc]MD em estágio de paradigmatização, mas também ao modo de organização 

discursiva de estágios anteriores, devido à coexistência de microconstruções 

representantes dos contextos atípico, crítico e isolado, com as mesmas 

características formais, numa mesma sincronia. O que pode ter provocado uma 

espécie de mescla analógica, isto é, pensamento analógico por aplicação do 

melhor encaixe, em que a coexistência de formas semelhantes, representantes de 

diferentes contextos numa mesma sincronia, propicia a associação da unidade 

emergente a características desses variados contextos da construcionalização da 

unidade antiga. 

 

            A partir da analogização de alto aí com propriedades formais e de conteúdo da 

macroconstrução [Vindut AfixLoc]MD, torna-se possível atualizar a expressão com novos 

preenchimentos de afixoides locativos. Ocorre, então, esquematização parcial da 
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microconstrução (Traugott e Trousdale, 2013, p. 147) relacionada à indução de refreamento 

de atividade do mundo biossocial: [Alto AfixLoc]IRB, que licencia alto aí e alto lá. Vejamos 

um exemplo desta última expressão: 

 

(34) Nada... nada de reflexões, continuou sorrindo-se; mãe Sara (permita que lhe chame assim), 

dê-me uma xícara do seu café e metade do seu pão... eu já estou bom... completamente bom... 

e sinto uma fome terrível... ah... então parece que duvidam... pois, meus bons amigos, eu não 

faço cerimônia... com licença. E dizendo isto o moço serviu-se de café e pão, e começou a 

fazer boa companhia aos seus hóspedes; já se dispunha a repetir segunda dose de café, quando 

a velha o suspendeu. - Alto lá, senhor! Não se come tanto de uma vez ao entrar em 

convalescença.. - Também acho-lhe razão, mãe Sara, e sujeito-me agora a suas determinações; 

porém, ali pelo correr das duas horas há de fazer-me o favor de servir-me com uma... está 

bem, não vamos tão depressa; com metade de uma galinha ensopada, guisada, assada, ou 

como lhe parecer. É certo que agora não tenho dinheiro, porém amanhã, mãe Sara, eu lhe 

prometo que há de ser paga [...]. (Corpus do Português: O moço loiro, de Joaquim Manuel de 

Macedo, 1845). 

 

             

          Em (34), observamos que o termo alto, que aparece vinculado ao afixoide lá, é 

empregado em âmbito civil, num episódio em que pessoas tomam café da manhã num 

determinado estabelecimento. O protagonista da cena, que já havia se servido de café e pão, é 

interrompido ao tentar repetir a dose da bebida: “Alto lá, senhor! Não se come tanto de uma 

vez ao entrar em convalescença”. Visto que se trata de um contexto diferente do original, o 

consideramos contexto atípico.  

            No fragmento, constatamos o uso da expressão já existente, alto, em combinação 

incomum, alto lá, quando comparada ao contexto fonte. Apesar do surgimento da nova forma, 

o significado mais amplo de refreamento de uma atividade desenvolve-se a partir do contexto 

de origem, não mais restrito ao sentido de suspensão da marcha da tropa, mas expandido à 

cessação de outras práticas para além do cenário militar. Em se tratando da 

composicionalidade de alto lá, ainda que haja transparência parcial no significado do 

elemento nuclear, alto, advindo da permanência das relações biossociais, é possível perceber 

que não há referência espacial por meio do lá, que constitui uma subparte da expressão 

dependente sintática e semanticamente do núcleo, caracterizando-se como afixoide. 

Comparada à forma do estágio anterior, alto lá é considerada menos composicional, devido à 

transparência parcial do núcleo e à vinculação da subparte afixoide. Acreditamos que a 

emergência da unidade sintático-semântica alto lá tenha sido licenciada pela esquematização 

de alto aí [Alto AfixLoc]IRB, em analogia à macroconstrução [Vindut AfixLoc]MD. Com 

surgimento de forma nova e estabelecimento do significado mais amplo a partir do original – 
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o que constitui certa permanência semântica –, entendemos ter havido, do primeiro ao 

segundo estágio, mudança construcional, nas definições de Traugott e Trousdale (2013).      

            Também encontramos registro (1 ocorrência) do pronome locativo aqui, posposto ao 

termo alto, em contexto atípico, exercendo a usual função de referenciar o espaço em que se 

encontra o enunciador, ainda que se trate de uma representação de fala. Vejamos a única 

ocorrência encontrada tanto no Corpus do Português quanto no Tycho Brahe: 

 

(35) 15 dias e tem inteiramente o carácter das nossas antigas feiras de Belém e do Campo Grande. 

Com a única diferença de ocupar num imenso prado uma superfície muito mais vasta e ter 

muito maior animação e alegria. Há umas barracas que pomposamente se intitulam salões de 

descanso e dentro das quais o povo não faz mais do que dançar ou valsar ao som de pianos ou 

de simples guitarradas. Enquanto ao mais o mesmo que em Lisboa e em nada se conhece mais 

as homogeneidades de raça. Até os letreiros das barracas se parecem. Muitas têm literalmente 

estas palavras Alto aqui: exactamente como em Portugal. As legítimas queijadas da Lapa são 

substituídas pelas legitimas rosquillas de la tia Javiera. As invenções da arte popular são as 

mesmas. Lembras-te dos famosos pastéis pelo sistema da praia de belem [sic]? Pois aqui uma 

engraçada porcaria análoga. É uma bonifrate de cartão a que se dá movimento com um cordel. 

O boneco representa uma mulher muito gorda acocorada e intitula-se legitimas rosquillas de la 

tia Javiera, fabricación a vapôr. Puxa-se por um cordel e aparecem nuas as nádegas [...]. 

(Corpus do Português/Tycho Brahe: Cartas a Emília, de Ramalho Ortigao, 1888). 

 

            Embora o enunciado seja veiculado num letreiro, o posicionamento da placa, junto à 

barraca (posição de um emissor virtual), corresponde justamente ao local onde se quer que as 

pessoas parem: “alto aqui”. Devido à composicionalidade da sequência, à baixíssima 

frequência de ocorrência e à ausência de anotação no Dicionário da Academia das Ciências de 

Lisboa, a exemplo de alto, alto aí e alto lá, consideramos que o pronome locativo aqui não 

constitui afixoide instanciado pela esquematização [Alto AfixLoc]IRB. Além disso, há um fator 

semântico-pragmático que deve ser destacado. Embora o termo alto encerre significado de 

suspensão de movimento, sua vinculação sintática com o pronome locativo aqui, no contexto 

anteriormente descrito, produz a ideia de convite, de chamamento para o local em que se 

encontra o enunciador: “Venha a esta barraca”. Esse sentido peculiar, certamente, não 

contribuiria para os micropassos da construcionalização de alto em direção ao uso discursivo 

como refreador-argumentativo.  

 

            No contexto atípico, pudemos observar: 

 Analogização a partir da macroconstrução [Vindut AfixLoc]MD, envolvendo associação 

com características sintáticas, morfofonêmicas e pragmáticas de suas subpartes e 

aspectos discursivos das sequências Vindut Loc e Vindut AfixLoc em diferentes graus 

de vinculação na mesma sincronia.  
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 Mudança construcional, com certa permanência semântica: refreamento de 

atividade/prática e mudança da forma: alto > alto aí, alto lá. 

 Esquematização parcial da microconstrução indutora de refreamento de atividade 

do mundo biossocial: [Alto AfixLoc]IRB, que instancia alto aí e alto lá.  

 Frequência token de nove registros, sendo um (1) referente a alto aí, um (1) a alto 

aqui e sete a alto lá. 

 Composicionalidade parcial das microconstruções: em alto Ø, ainda que não haja 

vinculação com afixoide, o termo, nesse contexto, já não encerra exatamente o 

sentido restrito do contexto fonte, que sofreu expansão, desenvolvendo, a partir 

daquele, um significado mais amplo, e acarretando, em contextos atípicos, menos 

transparência entre a forma e o sentido específico original. Em alto aí e alto lá, por 

conta da mencionada expansão semântica do termo alto e de sua vinculação aos 

afixoides, verifica-se, também, composicionalidade parcial, pois apesar de os 

afixoides já não indicarem posição no espaço, o significado amplo de alto ainda 

evidencia sua decorrência do sentido específico mais original. 

 Que, embora alto Ø, alto aí e alto lá tenham sido igualmente classificadas como 

parcialmente composicionais, é válido ponderar que, de acordo com o subprincípio 

icônico da quantidade (GIVÓN, 1995), a maior quantidade de forma nas duas 

últimas expressões estaria associada à maior quantidade de informação. Isto é, ao 

empregar uma delas, o enunciador, teoricamente, revelaria mais propósitos 

semântico-pragmáticos do que ao eleger a primeira. Nessa direção, Haspelmath 

(1999) acredita que o uso de formulações incomuns, como, por exemplo, perífrases 

em detrimento de expressões antigas não perifrásticas – conforme ocorre com 

nossos dados –, é motivado pelo desejo do enunciador de ser “expressivo” 

(Lehmann, 1985), atrair atenção e ser socialmente bem-sucedido. Contudo, o 

pesquisador enfatiza a necessidade de que tais expressões “extravagantes” 

(Haspelmath, 1999, p. 1043) sejam discerníveis (não surpreendentes), o que é 

possibilitado pela composicionalidade parcial observada nesse estágio de 

investigação.  

 Que, no contexto atípico, o pensamento analógico relacionado à macroconstrução 

[Vindut AfixLoc]MD, gerando – pela repetição de tokens/construtos – analogização, 

possa estar associado à aplicação do princípio da extravagância (Haspelmath, 

1999).  
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 Contexto crítico 

            Diewald (2002, 2006) declara que o contexto crítico deflagra o efetivo 

desencadeamento do processo de construcionalização, é marcado por ambiguidade e que entre 

as possibilidades de interpretação está o novo significado. Segundo a autora, nesse estágio, 

surgem novas construções que não podem ser reduzidas a uma combinação de expressões 

conhecidas sem perda de informação. A partir dessa noção, analisemos os exemplos a seguir:  

 

(36) Alfredo: E assim está tudo explicado... Salasar: N’esse caso, visto estar tudo explicado, 

retiro-me. (Vae a levantar-se). Alfredo (irónico): Ainda não. Agora falta ajustar as contas. 

Com o senhor é que eu me entendo. O cavalheiro vem comigo... Salasar: Aonde?Alfredo: A’ 

rua. Salasar: Sei muito bem ir sósinho. Não sou nenhum cãosinho de estimação. (A’ parte) Ora 

a minha vida! (Limpa o suór ao guardanapo. Sentindo a cara pegajosa). Que é isto? Ah! é da 

marmelada. Alfredo: Na rua nos entenderêmos. Ha de levar duas bofetadas... Salasar: 

Agradeço como se aceitasse; mas ha de me dar licença... Alfredo: (Dando-lhe a direita): Saia 

lá adeante de mim... Salasar: (Esquivando-se): Por quem é... Não senhor. Queira ter a bondade 

de passar. Albertina: Valha-me nossa senhora! D. Isaura: Alto! (a Albertina) tive uma idéa... 

(a Alfredo) Ó senhor Alfredo! Aqui ha um equivoco... Salasar: (Descendo): Pois ha... dís 

muito bem, D. Isaura... D. Isaura: Eu vou explicar tudo [...]. (Corpus Tycho Brahe: Código 

penal, art.***, de Andre Brun, 1916). 
 

            No fragmento (36), o emprego da expressão alto implica, minimamente, duas 

possibilidades de leitura. Na primeira delas, a ordem de interrupção de atividade pode estar 

ligada à movimentação que precedia um iminente confronto físico, explicitado verbalmente 

em ameaças como “Há de levar duas bofetadas” e corporificado por atos narrados nas 

rubricas, tais como “Limpa o suor ao guardanapo”, “Dando-lhe a direita” e “Esquivando-se”. 

Nesse caso, a ordem de cessação estaria relacionada a essa movimentação, gestualmente 

evidenciada, integrante do mundo biossocial. Na segunda alternativa, a frase nominal 

interjetiva pode ser lida como um marcador refreador-argumentativo, vinculado ao âmbito 

discursivo. Tal leitura sustenta-se, pois o uso de alto por D. Isaura pode ser entendido como 

refreamento da série de enunciados que denunciam o desentendimento entre dois 

personagens, precedendo seu posicionamento “Aqui há um equivoco”, seguido de 

justificação: “Eu vou explicar tudo [...]”. Nessa interpretação, o foco estaria na proposição 

discursiva. 

            Sendo assim, compreendemos que o construto alto em (35) foi empregado em 

contexto crítico por haver ambiguidade, isto é, possibilidades de sentidos relacionados tanto à 

cessação da movimentação que culminaria em confronto físico quanto ao refreamento da 

sequência de enunciados que expunham desacordo entre duas partes. E, sobretudo, porque, 
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entre as interpretações possíveis, está o novo significado de refreamento-argumentativo da 

construção, associado ao discurso. Tratemos de outro fragmento: 

 

(37) Devemos ter vergonha de trautear canções pimba? As vezes apanho-me a cantarolar 

qualquer farrapo de canção pimba de qualquer jingle publicitário da TV sem que o espírito 

consiga seguir o mesmo ritmo e dizer "Alto aí, tu não gostas disso". O recuo surge quando 

começamos a pensar que a imagem pimba é muito mais que um refrão popular em melodia 

fácil e que é também a exploração da brejeirice baixa ou alusiva, da artista a explorar o 

erotismo de " perna, bota, liga e rendas ", da voz trinada com arremedos de fado. Dentro de 

cada um de nós há, mais ou menos desenvolvida, uma abertura ao novo e, para compensar, o 

gosto por reconhecer e confirmar aquilo. (Corpus do Português: Perguntas musicais, 27 ago. 

1997). 
 

            O uso de alto aí no fragmento (37) também pode suscitar não menos que duas 

interpretações. Numa delas, é possível compreender o emprego da expressão com o intuito de 

interromper o canto do próprio enunciador. Nesse caso, a ordem dada a si mesmo refere-se à 

determinação de cessação de uma atividade/prática do mundo biossocial: cantar, evidenciada 

no trecho: “Às vezes apanho-me a cantarolar qualquer farrapo de canção pimba37 de qualquer 

jingle publicitário da TV”. Desse modo, a enunciação “alto aí” poderia ser assim 

parafraseada: “pare de cantar essa canção!”. A segunda alternativa de interpretação está 

atrelada ao âmbito discursivo. Apesar de não haver proposição explícita, a conjuntura 

conversacional aponta para uma asserção velada: “se você canta uma canção pimba, é porque 

gosta desse tipo de música”. Por conseguinte, o enunciador emprega a expressão alto aí para 

se posicionar a respeito da proposição implícita: “Tu não gostas disso” e, então, expor sua 

justificação: “a imagem pimba é muito mais que um refrão popular em melodia fácil e que é 

também a exploração da brejeirice baixa ou alusiva, da artista a explorar o erotismo de ‘perna, 

bota, liga e rendas’, da voz trinada com arremedos de fado. Dentro de cada um de nós há, 

mais ou menos desenvolvida, uma abertura ao novo e, para compensar, o gosto por 

reconhecer e confirmar aquilo”. 

            Por identificarmos ambiguidade no uso de alto aí no exemplo (36) – numa ótica 

relacionada ao mundo biossocial: interrupção do ato de cantar e outra associada à aplicação 

no discurso: refreamento-argumentativo – e, dentre essas possibilidades de leitura, o 

surgimento de nova construção discursiva, consideramos o construto inserido em contexto 

crítico. Passemos ao último exemplo desse contexto com alto lá: 

                                                             
37 Em Portugal, além do emprego interjetivo como no Brasil, a expressão “pimba” também apresenta uso 
adjetivo em conotação pejorativa: “Relativo à música de melodia fácil ou pouco elaborada, com estruturas 
musicais básicas e letras superficiais ou de cariz brejeiro (ex.: cantor pimba; bandas pimbas); Que revela mau 
gosto ou fraca qualidade (ex.: a televisão tem muitos programas pimbas; que roupa tão pimba!)”. Dicionário 

Priberam da língua portuguesa. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/pimba. Acesso em: 28 jan. 2019.  

https://dicionario.priberam.org/pimba
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(38) Era ali o sumptuoso gabinete de leitura e música de D. Ifigénia. Ornavam as paredes dois 

retratos a corpo inteiro: Calisto Elói com a farda de fidalgo cavaleiro, e Ifigénia trajada de 

amazona... - Olha o meu marido! - clamou Teodora. - Aquela é a tal mulher? - perguntou à 

espantada Tomásia. - Aquela é a Sr.a D. Ifigénia. - Vou rasgar aquele diabo! - berrou a 

morgada, arrastando uma cadeira para trepar. - Isso alto lá, minha senhora! - acudiu irada a 

despenseira. - V. Ex.a não estraga coisa nenhuma. E, se continua nesse disparate, eu mando 

chamar o cabo da rua para a pôr lá fora. - Pôr-me a mim lá fora! - bradou Teodora. - Sim, 

minha senhora, que isto não são termos. Nem me parece senhora! Cá em Lisboa acções destas 

só as praticam as peixeiras. (Corpus do Português: A queda dum anjo, de Camilo Castelo 

Branco, 1866).   

 

            No exemplo (38), o emprego da expressão alto lá apresenta, ao menos, duas 

possibilidades de interpretação. Na primeira delas, captamos o significado desenvolvido no 

contexto atípico: interrupção de atividade. O narrador da história explica que, ao anunciar que 

rasgaria o mencionado retrato, Teodora arrasta uma cadeira para nela subir e concretizar o ato. 

Logo, o uso de alto lá pela despenseira pode apresentar o sentido de suspender o movimento 

de sua interlocutora de subir na cadeira para alcançar o retrato e então rasgá-lo. O que permite 

essa leitura é o conhecimento da conjuntura conversacional, nesse caso específico, a 

informação dada pelo autor de que Teodora estava “arrastando uma cadeira para trepar”. Sob 

essa ótica, o uso de alto lá estaria relacionado a cessar uma atividade relacionada ao mundo 

biossocial, conforme foi observado nos contextos anteriores. 

            Entretanto, é possível realizar uma análise diferente. Uma segunda interpretação 

fornece a ideia de que o emprego de alto lá pode estar associado não à ação de Teodora, mas 

ao seu enunciado “Vou rasgar aquele diabo!”. Assim, o significado da construção não mais 

expressaria interrupção de atividade/prática do mundo biossocial, passando a exprimir o 

refreamento de uma proposição, que antecede sua refutação “V. Ex.a não estraga coisa 

nenhuma. E, se continua nesse disparate, eu mando chamar o cabo da rua para a pôr lá fora”. 

Desse modo, a atuação da microconstrução estaria relacionada ao âmbito discursivo. A 

anteposição do pronome demonstrativo “isso” à expressão alto lá parece favorecer tal 

interpretação, por assemelhar-se a características de construções mais cristalizadas como “isso 

é o que veremos” e afins, em que “isso” aponta para o enunciado anteriormente produzido. No 

entanto, se ainda há possibilidade de leitura semelhante ao contexto anterior, ou seja, 

relacionada à interrupção de atividade do mundo biossocial, em que “isso” refere-se ao 

movimento direcionado à destruição do retrato, então, o contexto em questão não pode ser 

considerado único, isolado.   

             Logo, entendemos que o construto em foco pertence a contexto crítico pelos seguintes 

motivos: observamos haver ambiguidade no uso de “alto lá” em (38), pois o sentido parece se 

relacionar tanto ao refreamento da ação de arrastar uma cadeira para nela subir e estragar o 
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retrato quanto ao refreamento da afirmação “Vou rasgar aquele diabo!”; além disso, a segunda 

leitura fornece o novo significado de refreamento-argumentativo da construção, estritamente 

ligado ao discurso, que será tratado adiante no contexto isolado.  

 

             No contexto crítico, observamos: 

  Esquematicidade parcial da microconstrução indutota de refreamento de atividade do 

mundo biossocial [Alto AfixLoc]IRB ou esquematicidade parcial da microconstrução 

refreador-argumentativa [Alto AfixLoc]RA, ambas instanciam alto aí e alto lá.  

 Frequência token de 11 ocorrências, sendo duas referentes a alto aí e nove a alto lá. 

 Diminuição da composicionalidade em transição, visto que há possibilidades de 

leituras mais ou menos transparentes, e, entre essas possibilidades, está a nova 

microconstrução ainda menos composicional do que a do estágio anterior. 

 

 Contexto isolado 

            Diewald (2002, 2006) afirma que esse contexto mostra a consolidação do processo de 

mudança em que o novo sentido gramatical é isolado, como um sentido separado do mais 

antigo, que é mais lexical. De acordo com a pesquisadora, as construções em contextos 

isolados assemelham-se apenas parcialmente a outras construções existentes e apresentam 

uma correspondência forma-significado única. Analisemos o pertencimento de alguns 

construtos a esse contexto: 

 

(39) [...] o abade, ninguém se atrevia a contrariá-lo, desde que um jovem deputado, que lhe 

observou o arcaísmo do trajo, perguntou se ele era o alfaiate da Câmara, ou se as modas 

tinham fiscal subsidiado no Parlamento. Aconteceu ainda que outro deputado lhe analisasse 

galhofeiramente as botas aguçadas no bico. Sabia Calisto Elói que este deputado era filho de 

um sujeito de Esposende que começara sua vida fazendo botas. Assim, pois, que o chocarreio 

subiu da análise das botas para a das polainas da calça, teve mão dele, dizendo-lhe: «Agora, 

alto aí! Enquanto o senhor escarneceu o feitio das minhas botas, estava no seu ofício e no seu 

direito. Das botas acima, não. É o caso de eu lhe dizer como Apeles ao sapateiro que lhe 

censurava a pintura: ne sutor ultra crepidam; o que em linguagem quer dizer: ‘Não analise o 

sapateiro da chinela’ [...]. (Corpus do Português: A Queda dum Anjo, de Camilo Castelo 

Branco). 
 

            Em (39), o uso de alto aí se dá a serviço do discurso. O enunciador vale-se do termo 

para refrear a proposição contada pelo narrador: a análise depreciativa de suas polainas e para 

apoiar sua ponderação: “Enquanto o senhor escarneceu o feitio das minhas botas, estava no 

seu ofício e no seu direito. Das botas acima, não”.  Nesse exemplo, a nova microconstrução 

mostra-se menos composicional do que as expressões dos estágios antecedentes, exprimindo, 
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em contexto isolado, o sentido de refreamento argumentativo. Vejamos o próximo fragmento 

em que consta a expressão alto lá. 

 

(40) [...] salvou galhardamente a vida das garras de uma onça e é motivo de sobra para que eu lhe 

seja eternamente agradecida, e creio que também para que o primo não abocanhe e não 

despreze assim um homem, que não lhe fez mal algum. - Nenhum mal.. eu sei. e também que 

me importa a mim esse homem. Ou por sim, ou por não, amanhã ou depois, logo que ele possa 

montar a cavalo, hei de levá-lo para minha casa, porque é nosso hóspede, e meu tio nenhuma 

obrigação tem de agüentá-lo. - Alto lá, primo! - atalhou Paulina com vivacidade; - menos 

essa.. temos muito mais obrigação do que o senhor, e havemos de agüentá-lo com muito 

prazer. Enquanto não sarar de todo, ele é nosso, e não arreda pé daqui. - Isso era bem belo. e a 

mulada dele que lá fica à toa.. não hei de ser eu que hei de tomar conta dela. (Corpus do 

Português: Histórias e tradições da província de Minas Gerais, de Bernardo Guimarães, 

1872). 

 

            No fragmento (40), o emprego de alto lá exprime, de forma isolada (sem 

ambiguidade), o sentido de refrear a proposição enunciada pelo primo de Paulina: “logo que 

ele possa montar a cavalo, hei de levá-lo para minha casa, porque é nosso hóspede, e meu tio 

nenhuma obrigação tem de agüentá-lo”. Paulina, então, utiliza a construção refreadora para 

introduzir a sua posição contrária ao que foi dito “menos essa” e, em seguida, apresentar sua 

refutação “temos muito mais obrigação do que o senhor, e havemos de agüentá-lo com muito 

prazer. Enquanto não sarar de todo, ele é nosso, e não arreda pé daqui”.  

           Nesse exemplo, a construção alto lá mostra-se ainda menos composicional do que nos 

contextos anteriores, pois a subparte nuclear alto, fortemente vinculada ao afixoide lá, já não 

expressa referência ao mundo biossocial, integrando uma unidade, em pareamento de forma e 

conteúdo, que aponta exclusivamente para o âmbito discursivo. 

          Entendemos que construtos como o apresentado em (40) são empregados em contexto 

isolado. De fato, conforme declara Diewald (2002, 2006), há semelhança formal desta 

construção exemplificada com aquelas de contextos anteriores, porém, comparando-se a 

expressão do contexto fonte com a deste estágio, é possível afirmar que houve pareamento 

convencional de uma nova forma e de um significado novo a serviço do uso discursivo, isto é, 

houve construcionalização gramatical.  

            Consideramos necessário salientar que o fato de não termos constatado, em nossos 

corpora, outras funções discursivas para as microconstruções em análise, senão a refreador-

argumentativa, não desabona a possibilidade de existência de outros usos. Por outro lado, a 

averiguação de que todos os nossos dados em contexto isolado servem à função descrita 

credita-nos a considerá-la preponderante na marcação discursiva exercida por alto, alto aí e 

alto lá. Tal observação vale para todas as demais análises realizadas neste trabalho.  
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             No contexto isolado, pudemos verificar:  

 Surgimento de novas microconstruções, alto aí e alto lá, com o pareamento de forma 

nova (quando comparada ao contexto fonte) e significado novo (refreador-

argumentativo), conferindo construcionalização gramatical. 

 Esquematização parcial da microconstrução refreador-argumentativa, [Alto AfixLoc]RA, 

instanciando alto aí e alto lá.  

 Frequência token de 150 registros, sendo um (1) referente a alto aí e 149 a alto lá. No 

português brasileiro, não há qualquer registro de alto aí ao longo dos séculos. A 

investigação no corpus do Diário do Congresso brasileiro aponta que, no século XXI, 

registra-se estabelecimento da microconstrução alto lá em contexto isolado.  

 Perda da composicionalidade: a soma dos conteúdos veiculados pelas subpartes de 

modo individual não corresponde ao conteúdo da nova unidade sintático-semântica. 

 O resultado dos mecanismos de mudança representados na figura a seguir: 

 

 

             Figura 3: Micropassos e analogização na trajetória de alto a alto AfixLoc 

 

FONTE Micropassos ATÍPICO Micropassos ISOLADO 

 

alto! 

  

IRB 

 

Instanciação de 

[Indut AfixLoc]MD 

 

RA 

   

Analogização com 

[Indut AfixLoc]MD 

  

            Fonte: Autoral. 

 

 

 Propriedades de forma e conteúdo do contexto fonte ao isolado 

            A partir do exame dos contextos fonte, atípico, crítico e isolado, apresentamos a 

seguir um quadro sinóptico das análises das construções em cada um desses estágios. 

Tomamos como base a representação de construção de Croft (2001), em que a observação 

do pareamento de forma e conteúdo subdivide-se em análises sintáticas, morfológicas, 

fonológicas, semânticas, pragmáticas e discursivas: 
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Quadro 7: Propriedades de forma e conteúdo nos contextos de mudança de alto a [alto AfixLoc]RA 

  Fonte Atípico Crítico Isolado 

Forma sintática atômica: alto - complexa: 

[alto aí]IRB; 

[alto lá]IRB;  

- complexa:  

[alto aí]IRB; [alto 

lá]IRB ou [alto aí]RA;  

[alto lá]RA 

- complexa:  

[alto aí]RA;  

[alto lá]RA 

morfológica plena: alto parcialmente 

esquemática: 

[alto 

AfixLoc]IRB, 

instanciando 

alto aí; alto lá 

parcialmente 

esquemática: [alto 

AfixLoc]IRB ou [alto 

AfixLoc]RA, 

instanciando alto aí; 

alto lá 

parcialmente 

esquemática: [alto 

AfixLoc]RA, 

instanciando alto 

aí; alto lá 

fonológica um vocábulo 

fonológico: 

[‘awtu] 

um vocábulo 

fonológico: 

[awtwa’i]; 

[awtu’la] 

um vocábulo 

fonológico: 

[awtwa’i]; [awtu’la] 

um vocábulo 

fonológico: 

[awtwa’i]; 

[awtu’la] 

Conteúdo semântico comando de 

interrupção 

da marcha da 

tropa 

indução de 

refreamento de 

atividades do 

mundo 

biossocial  

 

ambiguidade entre 

indução de 

refreamento de 

atividades do 

mundo biossocial e 

refreamento da 

proposição do 

interlocutor  

refreamento 

argumentativo 

pragmático relação 

assimétrica 

entre 

comandante e 

comandado 

relação entre o 

ser indutor e o 

ser passível de 

indução 

relação entre o ser 

indutor e o ser 

passível de indução 

ou ato de 

posicionamento 

diante da proposição 

alheia 

ato de 

posicionamento 

diante da 

proposição do 

interlocutor 

discursivo enunciação 

alocutiva 

injuntiva 

enunciação 

alocutiva 

injuntiva 

enunciação 

alocutiva injuntiva 

ou marcação 

discursiva refreador-

argumentativa 

marcação 

discursiva 

refreador-

argumentativa 

Fonte: Autoral com base em Croft (2001). 

 

            É preciso ter clareza de que, no PE, alto e alto aí, assim como alto lá, exercem, 

também, a função refreador-argumentativa em contextos isolados, conforme o postulado 

das camadas de Hopper (1991). No Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa 

(2001, p. 191), encontramos como uma das acepções do termo alto: “usa-se para 

manifestar desacordo com o que acaba de ser dito e para interromper o discurso; alto aí, o 

mesmo que alto [...]; alto lá, o mesmo que alto [...]”. Primeiramente, é preciso realizar 

dois comentários acerca da definição anterior: (i) Os marcadores discursivos refreador-

argumentativos não são empregados apenas para refutar uma proposição, pois se associam 

também a outros elementos do mecanismo da argumentação, como a ponderação e, até 



104 
 

mesmo, a justificação. (ii) Os marcadores discursivos refreador-argumentativos nem 

sempre atuam na interrupção da enunciação, visto que ocorrem em variadas posições da 

argumentação, seja inicial, medial ou final. Ainda quando ocorrem em posicionamento 

inicial não são necessariamente interruptivos, pois podem ser empregados após a 

conclusão da fala do interlocutor. Dito isso, apesar da definição pouco abrangente (ao 

menos no que se refere aos usos do PB), é de grande relevância constar a função 

discursivo-pragmática em dicionários da tradição gramatical, que privilegiam informações 

sobre a classe a que pertence o termo e seu significado lexical.     

 

 Estágio de paradigmatização no PB 

            Diewald e Smirnova (2012) entendem por integração paradigmática o processo de 

estabilização de um novo signo construcionalizado que o transforma em parte integral de um 

paradigma. A nova construção passa a ser confrontada com membros em oposição do mesmo 

padrão, sendo gradualmente associada com um significado gramatical mais abstrato, que 

serve como um denominador comum para todo o paradigma. A partir da construcionalização 

de alto lá, isto é, do pareamento da nova forma e do novo significado, há estabilização da 

construção no paradigma dos marcadores discursivos no PB, mais precisamente, formados 

por elementos indutores e afixoides. Nessa relação, há oposições/distinções paradigmáticas, 

isto é, variabilidade de significados gramaticais (neste caso específico, discursivo-funcionais), 

que podem ser selecionados, um em detrimento de outros, a partir de uma macroconstrução.     

            Segundo as autoras, no que se refere às características formais, os membros de um 

paradigma podem mostrar variação. Alto lá entra no paradigma como um membro marginal, 

com preenchimento não verbal, mas nominal, da subparte nuclear da construção. Contudo, as 

subpartes verbais dos membros mais centrais do paradigma apresentam formas, quase sempre, 

fixas, sendo mais raras as construções propensas a variações fonológicas ou flexionais, como 

por exemplo, olha aí e olhe aí. Sendo assim, a propriedade invariável da frase nominal 

interjetiva alto, enquadra-se, grosso modo, com certa homogeneidade, a características 

formais do paradigma.  

            As pesquisadoras sugerem que uma convenção de notação de macroconstruções inclua 

as seguintes informações: o rótulo da categoria/paradigma; a característica formal abstrata dos 

membros da categoria; o traço semântico comum que constitui o significado/função geral do 

paradigma como um todo. Em adaptação ao quadro por elas elaborado, apresentamos a 

inserção da microconstrução alto lá, de função refreador-argumentativa, no paradigma dos 

marcadores discursivos formados por elementos indutores e afixoides, em distinção a 
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microconstruções com função de exortação e chamamento de atenção. É importante ressaltar 

que, devido à amplitude do paradigma, optamos por selecionar duas distinções discursivo-

funcionais dentro desse padrão, contudo, deve-se esclarecer que as subfunções dos 

marcadores discursivos formados por elementos indutores e afixoides não se limitam as aqui 

exemplificadas. 

 

Quadro 8: Integração paradigmática da microconstrução alto lá 

Rótulo da categoria: Marcadores discursivos 

Características formais: Formados por elementos indutores seguidos de afixoides 

Função:  Marcação discursiva 

Exemplos de distinções  

discursivo-funcionais: 

Refreamento-Argumentativo Exortação Chamamento de atenção38 

Exemplos de membros: alto lá vamos lá escuta aqui, olha aí, vê lá 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura adaptada de Diewald e Smirnova (2012, p. 128).  

 

 Característica cognitivo-cultural              

            Em face do uso discursivo em MOD argumentativo da frase nominal interjetiva alto, 

originalmente empregada em cenários de combate, vale a menção ao que Lakoff e Johnson 

(2003) denominam de metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA. Embora não esteja no 

cerne deste trabalho, é interessante constatar que o uso das expressões alto e alto lá faz parte 

de uma conceptualização cultural, em que um fenômeno, a discussão, é praticado, 

compreendido e descrito em termos de outro, a guerra. Segundo Lakoff e Johnson (2003), 

numa discussão, apesar de não haver batalha física, há uma batalha verbal. No português do 

Brasil, o termo discussão apresenta, basicamente, três acepções diferenciadas e 

metonimicamente relacionadas: bate-boca, debate e polêmica. O modo argumentativo de 

organização discursiva está intimamente associado à acepção de debate: “Discussão em que 

se apresentam argumentos a favor ou contra alguma coisa (um argumento, uma proposta, uma 

ação etc.), visando a uma conclusão (debates parlamentares/judiciários)” (AULETE, 2019). O 

debate também pode ser permeado por controvérsia (polêmica) e até mesmo resultar em 

altercação (bate-boca). Sob um olhar mais específico, com foco na argumentação, constituinte 

dos debates, constatamos haver paralelismo entre os mecanismos argumentativos e as 

investidas entre os beligerantes: proposição (ataque), justificação (defesa), refutação (contra-

ataque), ponderação (espécie de trégua). A metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA, 

                                                             
38 Teixeira (2015) apresentou funções específicas para cada uma das microconstruções desse subgrupo. Aqui, 

optamos por reuni-las, pois entendemos que compartilham um traço formal comum, constituição da subparte 

nuclear por verbos perceptivos, e uma função mais abrangente, o chamamento de atenção. 
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vivenciada em tantas culturas como a nossa, é espelhada na linguagem cotidiana por uma 

ampla variedade de expressões, como, por exemplo: 

 

- Suas reivindicações são indefensáveis.  

- Ele atacou todos os pontos fracos do meu argumento.  

- Suas críticas foram certeiras.  

- Eu destruí o argumento dele.  

- Eu nunca ganhei uma discussão com ele.  

- Você discorda? Então, manda bala!  

- Se você usar essa estratégia, ele vai acabar com você.  

- Ele derrubou todos os meus argumentos.  
                                      (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 5. Tradução nossa). 

 

            Para os autores, é importante observar que não apenas falamos de discussão em termos 

de guerra, mas também entendemos que realmente ganhamos ou perdemos discussões; vemos 

a pessoa com quem estamos discutindo como um oponente; atacamos suas posições e 

defendemos as nossas; planejamos e usamos estratégias; abandonamos posições indefensáveis 

e tomamos nova linha de ataque etc. Discussões e guerras são tipos diferentes de eventos –

discurso verbal interativo e conflito armado – e as ações praticadas são diferentes em cada um 

deles. No entanto, a primeira é parcialmente compreendida, executada e abordada em termos 

da segunda, ou seja, o conceito, a atividade e, consequentemente, a linguagem referentes à 

discussão são metaforicamente estruturados por meio da noção de guerra. Vejamos um 

exemplo de nosso corpus, cujas expressões destacadas e numeradas são referidas na Figura 4. 

As relações metafóricas, metonímicas ou analógicas específicas das expressões em destaque 

não serão aqui desenvolvidas em prol da observação maior sobre a metáfora conceptual  em 

foco e o englobamento da expressão alto: 

 

(41) - Nego! exclamou formidavelmente o cônego que em sua casa, à sua mesa, punha de alto as 

suas opiniões. - E nego com os meus autores. Eles aí vão! E deixou-lhe cair em cima, como 

penedos(1) de autoridade, os nomes venerados de Laboranti, Baldeschi, Merati, Turrino e 

Pavônio. Amaro afastara a cadeira, pusera-se em atitude de controvérsia, contente de poder, 

diante de Amélia, "enterrar"(2) o cônego, mestre de teologia moral e um colosso de liturgia 

prática. - Sustento, exclamou, sustento com Castaldus... - Alto(3), ladrão(4), bramiu o 

cônego. Castaldus é meu! - Castaldus é meu, padre-mestre! E encarniçaram-se(5), puxando 

cada um para si(6) o venerável Castaldus e a autoridade da sua facúndia. D. Josefa pulava de 

gozo na cadeira, murmurando para Amélia com a cara franzida de riso: - Ai, que gostinho vê-

los! Ai, que santos! (Corpus do Português: O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queirós, 

1875). 
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Figura 4: Domínios fonte e alvo na metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA 

 

Fonte: Autoral. 

 

            O uso de alto no exemplo (41) retrata o emprego do que, originalmente, seria o 

comando de interrupção de marcha da tropa, atividade situada no mundo biossocial. Essa 

referência, mais concreta, serve, por meio de mecanismos metafóricos, a uma prática mais 

abstrata, situada no campo discursivo: o refreamento – no exemplo, trata-se de interrupção 

propriamente dita –, da justificação do locutor. É preciso atentar para o fato de que, ao 

proferir a palavra de ordem alto, o enunciador não só se vale da linguagem metafórica como 

também executa uma ação metaforicamente estruturada. Ele apropria-se da autoridade de um 

comandante para determinar a cessação da alegação alheia, munindo-se de uma espécie de 

patente habilitada pela detenção e convicção da verdade. Portanto, entendemos que a metáfora 

conceptual DISCUSSÃO É GUERRA licencia o uso do comando alto, e, por conseguinte, 

alto lá, no domínio discursivo.   

 

            Em suma, nesta subseção, concluímos que os seguintes fatores contribuíram para a 

integração da microconstrução alto lá ao paradigma dos marcadores discursivos formados por 

elementos indutores e afixoides no PB: 

 a conjuntura histórica: nos séculos XVI a XVIII, Portugal dedica-se fortemente às 

guerras, havendo grande difusão da literatura de temática bélica e, consequentemente, 

dos termos a ela intrínsecos; 

 as neoanálises por meio de micropassos ao longo dos contextos de mudanças; 

 a analogização com características formais e de conteúdo da família [Vindut AfixLoc]MD; 

 o compartilhamento sociocultural da metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA. 

GUERRA

(+ concreto)

- contra-ataque (1)
- enterro: consequência
da morte em guerra

(2)
-interrupção da marcha
(3)
- Inimigo (4)

-encarniçamento (5)
- disputa (6)

DISCUSSÃO

(+ abstrato)

- refutação (1)
-completa desqualificação
da proposição, sem

possibilidadede réplica (2)
-refreamento da alegação
(3)
- interlocutor (4)

-persuasão provocativa (5)
-sucessão de justificações
(6)
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4.1.2 Calma aí e calma lá 

            Nesta subseção, nos detemos na análise das expressões constituídas, em seu núcleo, 

pela frase nominal calma: calma aí e calma lá. Observamos, conforme consta no Quadro 9, 

que as acepções da subparte nuclear dessas microconstruções, retiradas de três dos mais 

antigos dicionários da língua portuguesa, relacionam-se a fenômenos da natureza. No intuito 

de mapear a origem dos significados de uso contemporâneo da frase nominal calma, foram 

pesquisados também outros termos da mesma família: calmaria (substantivo), calmo 

(adjetivo) e acalmar (verbo).  

  

Quadro 9: Acepções comparadas dos termos calmaria, calma, calmo e acalmar  

 Substantivo calmaria  Substantivo calma Adjetivo calmo Verbo acalmar 

Raphael 

Bluteau 

(1728) 

“Tranquillidade das 

águas do mar.” 

“He como Calmaria do 

Ar, quando o Sol é 

muito quente, & nam 

corre Ar; ou se deriva 

Calma do Grego 

Cauma, que he grande 

calor, ou do Dorico 

Caleos, que quer dizer 

quente fervendo.” 

 

NÃO CONSTA 

             

 

            

“Cessar a 

tormenta. 

Acalmar o vento. 

Acalma o mar. 

Acalmar. 

Abrandar, 

moderarse. 

Acalmou a ira do 

Princepe.” 

Antonio 

de 

Moraes 

Silva 

(1789) 

“Tempo de calma no 

mar em que o navio 

não surde. Fig.: ‘dar na 

calmaria da própria 

afeição; de sorte que 

por caridade do 

próximo não dão hum 

passo’: parar nella.” 

“O mar está em calma; 

sem ondas, sereno, 

lançado. Calma, entre 

os Nautas, falta de 

vento, calmaria. “Cahir 

em calma”; ficar em 

calmaria. Tornar em 

calma huma furia de 

tempo tão desesperada; 

serenar: e fig. 

tranquilizar.” 

“Que está em 

calmaria: v.g. o 

calmo mar. Sem 

movimento: v. 

g. ‘o ar calmo’.” 

“Fazer brando, 

abonançar: v. g. – 

o vento, o tempo, 

a tormenta. 

Abonançar-se o 

vento, abater. 

Acalmar a ira, 

moderar ou 

moderar-se.” 

Luiz 

Maria da 

Silva 

Pinto 

(1832) 

“Falta de vento” “Calor causado pelo 

Sol. Falta de vento.” 

 “Que está em 

calmaria. Que 

está sem 

movimento.” 

“O mesmo que 

abonançar. 

Moderar ou 

moderar-se.” 

Fonte: Bluteau (1728); Silva (1789); Pinto (1832). 

 

            As definições apresentadas no Quadro 9 dos termos nominais calmaria, calma e 

calmo referem-se, quase exclusivamente, a fenômenos da natureza: marítimos e 

meteorológicos. No entanto, para o verbo acalmar, já se encontram, nos três dicionários, 

acepções direcionadas a ações humanas, como observamos, por exemplo, em: “Acalmou a ira 

do príncipe”. Acreditamos assim que, dentre os membros da família do substantivo calma 
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(séc. XIV)39, o uso verbal (séc. XV) tenha sido pioneiro na metaforização que relaciona a falta 

de movimento/serenidade do mar e do vento com a falta de movimento/serenidade dos seres 

humanos. 

            Com foco na investigação de expressões indutoras envolvendo o termo calma, 

verificamos em nossos corpora, a partir do século XIX, o uso da perífrase tenha calma em 

concorrência com as formas verbais do imperativo acalma-te (2ª pessoa do singular) e 

acalme-se (3ª pessoa do singular), conforme a tabela a seguir:  

 

                                 Tabela 3: Formas indutoras da família de calma    

Séculos: XIX XX XXI Total 

acalma-te 06 11 02 19 

acalme-se 05 05 19 29 

tenha calma 02 08 108 118 

                                    Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

            No século XIX, inclusive num mesmo texto literário, foram verificados registros da 

forma perifrástica tenha calma e da forma elíptica calma. A segunda forma, que passa a 

constituir uma frase nominal, também induz o interlocutor a abrandar os ânimos, a moderar-

se. Vejamos os dois exemplos a seguir, coletados do Corpus do Português:  

 

(42) (Ouve-se rumor de fora) Jesus! Aí vem papai! Ele é que não está nada satisfeito com estas 

reservas! Carlos - É teu pai? Aí vem ele deitar a casa abaixo! E todo mundo vai ouvi-lo! Cena 

VI: Os mesmos e Castelo Branco. Castelo Branco (Entrando de muito mau humor) Palavra d' 

honra! Isto não se comenta! (Vendo Carlos) Ah! é Vossa Mercê, Monsiu? Quisera vê-lo no 

inferno, e ao seu casamento absurdo! Carlos - Então! tenha calma, senhor meu sogro. 

Gabriela - O que é papai? o que é? Castelo Branco - O que é? O que é? Não é nada! (Com 

toda a calma) Ah! falta-me um botão. (Zangado) Quando digo que tudo me chega! Gabriela - 

É só isso? Descanse: hei de pregá-lo, papai. Castelo Branco - Pois bem, pois bem. Mas não me 

posso conter! Quero desabafar! (Corpus do Português: A Casadinha de Fresco, de Artur 

Azevedo, 1876).  

 

(43) Ninguém os viu entrar nem sair.. Muito bem! (ao público) Se eu disser que estes dois 

indivíduos, que assim envolvo no mais tenebroso mistério, são simplesmente.. Qual! Ninguém 

acredita! São simplesmente um alfaiate e uma costureira que trazem a roupa de noivado de 

meu futuro sogro e de minha futura mulher.. (Com terror) Ó céus! falei tão alto! Creio que 

ninguém me ouviu! (Olhando em volta de si) Não.. Ninguém.. Respiro! (A porta de Gabriela 

abre-se lentamente) Vem alguém! Calma, sangue frio! Gabriela (Entrando) - Aqui estou, meu 

queridinho! Carlos (À parte) - Gabriela! E como vem vestida! Dueto Gabriela - Eis-me afinal, 

ó meu marido! Carlos (À parte) - Ó céus! já seu marido.. Gabriela - Querido amor! Carlos - 

Anjo querido! Gabriela - Vem para mais perto de mi... (Corpus do Português: A Casadinha de 

Fresco, de Artur Azevedo, 1876).  

 

 

                                                             
39 Os primeiros registros do substantivo calma foram encontrados no século XIV, do verbo acalmar, no século 

XV e, do substantivo calmaria e do adjetivo calmo, no século XVI. (HOUAISS, 2009). 
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            Nosso olhar volta-se, em especial, para o uso elíptico da perífrase tenha calma, 

transformado na frase nominal calma!, conforme observamos no exemplo (43). Mais 

especificamente, atentamo-nos para a contiguidade de pronomes locativos/afixoides com essa 

frase nominal (conforme veremos nos exemplos adiante), que, por processos de mudança 

linguística, resulta nas microconstruções calma aí e calma lá. Para a verificação de tais 

mudanças, apresentamos o enquadramento dos dados nos contextos propostos por Diewald 

(2002, 2006), quantificados na tabela a seguir: 

 

      Tabela 4: Quantitativo de calma Loc/Afix nos contextos de mudança 

Contextos: Fonte Atípico Crítico Isolado Subtotal Total 

Séculos: XX XXI XX XXI XX XXI XX XXI XX XXI 

calma aí 01 - 01 14 - 01 - 35 02 50 52 

calma lá - - - 03 - - 02 20 02 23 25 

Subtotal 01 - 01 17 - 01 02 55 04 74  

Total 01 18 01 57  77 

      Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto fonte de grau um 

            Como não foi encontrado registro em contexto fonte de grau um nos corpora 

investigados, recorremos a Web para apresentar exemplos que possam ser comparados aos 

demais graus dos contextos de mudança. No primeiro grau do contexto fonte, verificamos 

perífrases oracionais indutoras envolvendo o substantivo calma e os pronomes locativos aí e 

lá. Para a análise deste e de outros graus contextuais, retomamos alguns exemplos 

anteriormente expostos para fins ilustrativos no capítulo de fundamentação teórica:  

 

(22) Vai com calma aí nessa bicicletinha sem freio ôh... (Instagram. Disponível em: 

https://sometag.org/account/sil_cma/1925340443/). 
 

            No dado (22), a expressão “vai com calma” exprime indução de abrandamento ou 

moderação na atividade de pedalar euforicamente, que, em se tratando de bicicleta sem freio, 

representa um risco. O pronome locativo aí, contíguo ao elemento calma, faz referência 

catafórica a “nessa bicicletinha sem freio”. Os elementos sequenciais calma e aí apresentam, 

conforme observado no exemplo, independência semântica e sintática e são empregados em 

referência ao mundo biossocial. Para que se faça um contraponto aos usos dos estágios 

posteriores, é importante destacar que o locativo aí aponta para um lugar concreto, em que se 

encontra o interlocutor: o meio de transporte bicicleta.   

 

https://sometag.org/account/sil_cma/1925340443/
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(44) [...] agitada. Decidiu que hoje vai sair da agência de publicidade. [...] Eliana ataca. – Já está 

com dois maços por dia? – E você, mãe? Desistiu de desistir de fumar? – Eu vou parar. É que 

estou com problemas no trabalho. Ela dá uma tragada e joga o cigarro fora. – mas não para. – 

Eu preciso de um cigarro. De vez em quando. – Então, não me chateia, mãe: eu também 

preciso. – Você está muito jovem para encher seu pulmão de fumaça. Eu ia dizer, E você está 

muito velha para encher seu pulmão de fumaça, mas preferi ser simpático. – Você também 

está jovem, mãe. Por isso, devia fumar menos. Vai com calma lá na agência. Tenho que ir. 

Beijo. Beija a mãe e some, rápido. Ela acende um cigarro. (O beco do pânico, de Clovis Levi, 

2012). 

 

            No exemplo (44), a expressão “vai com calma” exprime indução de abrandamento ou 

moderação dos ânimos de Eliana diante dos problemas do trabalho. O pronome locativo lá, 

contíguo ao elemento calma, faz referência catafórica a “na agência”, ambiente em que se dá 

a atividade laboral da personagem. Os elementos sequenciais calma e lá apresentam 

independência semântica e sintática, e são empregados em referência ao mundo biossocial.  

 

            No contexto fonte de grau um:  

 As sequências envolvendo o substantivo calma e os pronomes locativos aí e lá são 

plenas (substanciais ou preenchidas). 

 Não foi encontrado registro nos corpora investigados e, por essa razão, foram 

apresentados exemplos retirados da Web. 

 As sequências são composicionais, isto é, o significado do todo corresponde à soma de 

significados das partes. 

 

 Contexto fonte de grau dois 

            No segundo grau do contexto fonte, foi verificado um (1) dado em que o substantivo 

calma é ainda empregado em uma perífrase oracional indutora, no entanto, o pronome 

locativo aí passa a referir-se a um elemento mais abstrato: 

 

(45) O Sr. Roberto Saturnino - Eu espero que V. Exª nos traga esses esclarecimentos. Ouço o 

nobre Senador Virgílio Távora. O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, vamos por um 

pouco de calma aí nesta discussão. Estamos fazendo um convite a V. Exª. Um homem é 

acusado, e V. Exª sabe das ligações de amizade que nos ligam ao Professor Montello. S. Sª é 

acusado justamente de falseamento de dados contra a grande parte, como diz V. Exª, da 

comunidade do IBGE. Vamos à prática? Traga-nos um exemplo desse falseamento de dados. 

(Diário do Congresso Nacional – Seção 11, 12 ago. 1983).  

 

            No exemplo (45), o parlamentar Roberto Saturnino emprega a expressão “vamos por 

um pouco de calma” para exprimir indução de abrandamento ou moderação aos envolvidos no 

debate. O pronome locativo aí faz referência catafórica a “nesta discussão”. Tal referência, 
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diferentemente do que ocorre no grau anterior, não mais aponta para o lugar em que se 

encontra o interlocutor, passando a indicar um elemento mais abstrato: a discussão. 

 

            No contexto fonte de grau dois, verificamos: 

 Abstratização do pronome locativo aí, que não mais indica o lugar em que se encontra 

o interlocutor, passando a referir-se a elemento mais abstrato. 

 A sequência envolvendo o substantivo calma e o pronome locativo aí é plena 

(substancial ou preenchida). 

 Foi encontrado um (1) registro nos corpora investigados. 

 A sequência é composicional, isto é, o significado do todo corresponde à soma de 

significados das partes. 

 

 Contexto atípico de grau um 

            No primeiro grau do contexto atípico, foi encontrado um (1) registro em que ainda 

verificamos perífrase envolvendo o substantivo calma. No entanto, o elemento aí não mais 

desempenha referenciação explícita, passando a exercer o papel de afixoide junto à subparte 

nuclear calma. Retomemos o exemplo (23): 

 

(23) Sr. Waldemir Freire Cardoso: Quando eu retornei das férias, lá no início do mês de agosto de 

2001, eu me deparei então com meus quatro auxiliares, aqueles quatro que haviam sido 

designados, coordenadores da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, uma grande Diretoria 

Regional, importante para o Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, eles 

estavam no aeroporto me esperando dizendo: “Olha, estamos indo embora. O que houve? Nós 

fomos dispensados da função. Talvez você tenha pedido para substituir o adjunto, o Presidente 

não gostou e substituiu a nós quatro. Estamos indo embora. Fomos mandados de volta para 

casa”. De volta. Dispensa da função. Nenhuma irregularidade nenhum problema, nenhuma 

apuração, nenhum processo. Eu tenho aqui as portarias. Então devolve fulano, fulano, fulano, 

fulano de volta para casa. Tem calma aí, que eu vou procurar saber o que se passa. (Diário do 

Senado Federal – Suplemento, 18 jul. 2006). 

 

            No exemplo (23), o diretor regional dos Correios emprega a expressão “tem calma aí” 

para abrandar os ânimos de seus auxiliares, que haviam sido dispensados da função. Nesse 

estágio, observamos a vinculação sintático-semântica das subpartes calma e aí, integrando a 

expressão perifrástica de indução de abrandamento de ânimos/práticas do mundo biossocial 

(IABP). 
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            No contexto atípico de grau um, verificamos que: 

 Ocorre vinculação sintática e fonêmica do pronome locativo aí à subparte nuclear 

calma, deixando de desempenhar qualquer referenciação explícita e passando a 

exercer papel afixoide.  

 A expressão envolvendo as subpartes calma e aí é plena (substancial ou preenchida). 

 Foi encontrado um (1) registro nos corpora investigados. 

 Há perda de composicionalidade, visto que aí não mais é empregado em 

referenciações espaciais nem em apontamentos menos concretos, como os 

situacionais, por exemplo, passando a exercer papel afixoide junto à subparte nuclear 

calma.  

 

 Contexto atípico de grau dois 

            No segundo grau do contexto atípico, já se encontra a forma elíptica, em que o 

substantivo calma é empregado como frase nominal. Nesse estágio, assim como no anterior, a 

subparte periférica aí mostra-se vinculada à subparte nuclear, calma, exercendo papel 

afixoide. Retomemos o exemplo (28): 

 

(28) [...] no correr da conversa, em trabalhadores e salários, Silvestre deixou cair que, no seu 

entender, dada a carestia da vida, o trabalho de um homem de enxada não era de forma alguma 

bem pago. Mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma 

fatalidade clara de quem inspira e expira. Todavia, o Ramos, ferido de espora, atacou de 

cabeça baixa: - Que autoridade tem você para falar? Quem lhe encomendou o sermão? - 

Homem! clamava o Silvestre, de mão pacífica no ar. - Calma aí, se faz favor. Falei por falar. - 

E a dar-lhe. Burro sou eu em ligar-lhe importância. Sabe lá você o que é a vida, sabe lá nada. 

Não tem filhos em casa, não tem quebreiras de cabeça. Assim, tambêm eu. - Faço o que posso 

desabafou o outro. - E eu a ligar-lhe. Realmente você ê um pobre diabo, Silvestre. Quem ê 

parvo ê quem o ouve. Você é um bom, afinal. (Corpus do Português: A Palavra Mágica, de 

Vergílio Ferreira, 1998).  
  

            No exemplo (28), o personagem Silvestre faz uso da expressão calma aí para abrandar 

os ânimos de seu interlocutor, o Ramos. A rubrica “de mão pacífica no ar” contribui para a 

compreensão das intenções de Silvestre: desfazer o mal entendido e acalmar Ramos, que se 

exaltara por conta de um comentário seu. No trecho, calma aí apresenta-se com status 

construcional, isto é, como um pareamento de forma e conteúdo. Assim, consideramos tratar-

se de microconstrução indutora de abrandamento de ânimos/práticas do mundo biossocial 

(IAB). Vejamos um exemplo com calma lá: 

 

(46) Por isso, fascistas e golpistas não passarão. (Palmas). O Sr. Presidente (Paulo Paim. Bloco 

Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Deputada Federal aqui por Brasília. Na sequência, o 
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primeiro suplente do Senador Cristovam Buarque, Wilmar Lacerda. O Sr. Wilmar Lacerda 

(PDT - DF) – Calma lá, gente. Vamos com paz aí. O Sr. Presidente (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT - RS) – Vai lá, Wilmar. O Sr. Wilmar Lacerda (PDT - DF) – Senador Paim e toda 

esta Mesa maravilhosa de centrais sindicais, de representantes dos trabalhadores, eu quero 

saudar todos vocês, mulheres e homens. Mas eu queria primeiro, Senador Paim, parabenizar a 

sua atitude nesta Comissão de fazer este debate. Eu acho você merece uma salva de todo esse 

plenário. Não só por esta, mas por todos os seus atos aqui nesta Comissão. (Palmas.) (Diário 

do Senado Federal – Suplemento, 2 ago 2016). 

 

            No exemplo (46), embora não haja rubricas descrevendo o comportamento nem da 

enunciadora anterior nem do público, a frase “Vamos com paz aí” nos dá indícios de que o 

propósito comunicativo do Senador Wilmar Lacerda era o abrandamento de ânimos de 

indivíduos presentes no local. Logo, a expressão “Calma lá, gente” é empregada nesse 

sentido. Não havendo qualquer referenciação concreta ou abstrata por parte do elemento lá, 

constatamos tratar-se de subparte periférica, em papel de afixoide junto à subparte nuclear 

calma. Consideramos, portanto, que calma lá constitui microconstrução indutora de 

abrandamento biossocial (IAB). 

 

            No contexto atípico de grau dois, constatamos: 

 mudança construcional a partir do contexto atípico de grau um, havendo permanência 

da base semântica: indução de abrandamento de ânimos ou práticas, e alteração na 

forma: perífrase > frase nominal, constituída pelo substantivo calma.  

 Esquematicidade parcial da microconstrução [calma AfixLoc]IAB, instanciando calma aí 

e calma lá. 

 Maior produtividade do que o grau anterior, com sete registros de calma aí e um (1) 

registro de calma lá, conforme a Tabela 5 adiante. 

 Menor composicionalidade em relação aos graus anteriores, visto que o significado do 

todo não representa a soma de significados das partes. 

 

 Contexto atípico de grau três 

            No terceiro grau do contexto atípico, observamos mudança semântica em relação ao 

estágio anterior, de modo que a microconstrução não mais exprime indução de abrandamento 

de ânimos ou práticas, e sim indução de expectativa sobre atividade do mundo biossocial 

(IEB). Retomemos o exemplo (29): 

 

(29) Gleyb: então vai conectando e poe eles para ir para lá. Qual que você achar melhor, menos 

horário de vôo e poe eles, né. (conversa de fundo de Gleyb com Baltazar através de outro 

telefone). Rosalia: pode ser no vôo da manhã? (Gleyb telefone: eles estão indo amanhã.) 
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Rosalia: pode ser no vôo de manhã? Gleyb: no vôo da manhã, eles chegam que horas? (Gley 

telefone: Balta eles chegam que horas? Eu acho que eles chegam... Balta só um minutinho que 

eu te ligo, que eu estou em outro telefone... calma aí). Gleyb: oi, como é que é Rosalia? 

(Diário do Senado Federal – Suplemento, 21 dez 2012). 
 

            No exemplo (29), Gleyb tenta administrar duas conversas em telefonemas diferentes. 

Num deles, dialoga com Rosália, no outro, com Baltazar. Em certo momento, Gleyb desiste 

de manter a simultaneidade das conversas e pede que um de seus interlocutores espere pelo 

seu retorno: “Balta só um minutinho que eu te ligo, que eu estou em outro telefone... calma 

aí”. No trecho, o enunciador declara que ligará de volta para Baltazar em pouco tempo: “só 

um minutinho que eu te ligo” e emprega o construto calma aí para induzi-lo a aguardar seu 

telefonema. A expressão, portanto, se caracteriza como microconstrução indutora de 

expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB). 

 

(47) Dr. Julier Sebastião da Silva – Eu gostaria de relatar no processo 2003 360098/09-5, “Ação 

Penal Pública, autor Ministério Público Federal, réu: João Arcanjo Ribeiro”. Decisão do juiz a 

partir de parecer do Ministério Público Federal nos autos. Leio. “O relator da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito”... Senador Antero Paes de Barros (PSDBMT) – Nós vamos 

falar disso depois, calma lá. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 9 ago 2006).  

 

 

            No exemplo (47), Julier Sebastião da Silva inicia seu relato a respeito do processo 

citado e é interrompido por Antero Paes de Barros. O Senador, então, afirma que o tratamento 

do tema se dará em momento posterior àquele:  “Nós vamos falar disso depois, calma lá”. A 

expressão calma lá é empregada para induzir o interlocutor a esperar pelo momento adequado 

a se tratar do tema, de acordo com a agenda pré-estabelecida. O construto, portanto, se 

caracteriza como microconstrução indutora de expectativa sobre atividade do mundo 

biossocial (IEB). 

 

            No contexto atípico de grau três, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto atípico de grau dois, havendo permanência 

da forma: subparte nuclear, calma, vinculada a afixoide locativo e mudança semântica: 

indução de abrandamento de ânimos ou práticas do mundo biossocial (IAB) > indução 

de expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB).  

 Construcionalização lexical a partir do contexto fonte, havendo alteração de forma: 

perífrase envolvendo o substantivo calma e pronome locativo > expressão formada 

pela frase nominal calma vinculada a afixoide locativo e alteração de conteúdo: 
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indução de abrandamento de ânimos ou práticas do interlocutor que se encontra em 

determinado lugar > indução de expectativa sobre atividade do mundo biossocial. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução [calma AfixLoc]IEB, instanciando calma aí 

e calma lá. 

 Produtividade praticamente equivalente ao grau anterior, conforme consta na Tabela 5 

adiante: seis registros de calma aí e um (1) de calma lá no século XXI, não havendo 

ocorrência no século XX nos corpora. 

 Menor composicionalidade em relação ao grau anterior, visto que o significado do 

todo (diferente da soma dos significados das partes) diferencia-se da base semântica 

de abrandamento de ânimos ou práticas, conforme observado do contexto fonte de 

grau um até o contexto atípico de grau dois. 

 

 Contexto atípico de grau quatro 

            No quarto grau do contexto atípico, observamos mudança semântica em relação ao 

estágio anterior, em que a microconstrução passa a exprimir indução de refreamento de 

atividade do mundo biossocial (IRB). Isto é, o propósito comunicativo do enunciador é 

impedir, interromper ou cessar uma atividade ou prática realizada pelo enunciatário.  

Retomemos o exemplo (30): 

 

(30) “Olha”, diria o Ministro, “demos aqui uma analisada com calma e descobrimos que aqueles 

números estão ultrapassados, a realidade mudou, a safra expandiu-se, a pecuária renovou-se, o 

Lula está gostando, divisas entram no país, os empregos, pelo menos no campo, se expandem, 

por isso, calma aí companheiro, chega de invasão, vocês estão atrapalhando o país. Entendeu 

Stédile?!”. (Diário do Senado Federal: Vendeta na reforma agrária, de Xico Graziano, 14 abr. 

2004). 
 

            No exemplo (30), o articulista Xico Graziano reproduz uma fala hipotética de um 

ministro se reportando a invasores de terras. No trecho, a expressão calma aí é empregada 

para convencer o interlocutor a cessar a prática da invasão, exprimindo indução de 

refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB). Contribui para essa leitura o apelo 

“chega de invasão”. É valido mencionar a pertinência da microconstrução ao âmbito lexical 

não só por atuar no plano do conteúdo enunciativo (indução de cessação de atividade do 

mundo biossocial) como também por sua integração sintática à estrutura oracional, sendo, 

inclusive, articulada à porção textual precedente pela conjunção “por isso”.   

 

(48) Se formos pegar qualquer indicador de número de carros por habitante por renda, o Brasil 

está muito abaixo. Não estou falando dos Estados Unidos ou de países mais desenvolvidos; 
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estou falando de países da América Latina. Se pegarmos o número de veículos por habitante, a 

diferença é muito grande. Estamos em um momento em que uma parte importante da 

população – essa questão era menos sentida porque tínhamos uma massa enorme da população 

à margem do consumo, que não consumia – está tendo a renda aumentada, está sendo 

resgatada da pobreza, virando consumidores, virando uma nova classe média. É muito difícil, 

na hora em que essas pessoas vão chegando a esse mercado, você dizer: “não, espere aí, calma 

lá, você agora não, espere aí, já há muitos carros, não faça isso”. Quer dizer, é muito difícil 

não dar esse direito que todos tivemos e temos, negar a essas pessoas o direito de terem o seu 

carro. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 4 jun 2013). 

  

            No exemplo (48), em uma fala hipotética do governo com consumidores em 

emergência financeira, o construto calma lá é empregado no intuito de impedir o interlocutor 

de adquirir um veículo. No trecho, uma sequência bastante significativa de expressões 

contribui para a leitura do refreamento da compra: “não”, “espere aí”, “Você agora não”, “não 

faça isso”. A repetição do construto cuja subparte nuclear é constituída pelo verbo esperar40 

reforça o propósito impeditivo. Sendo assim, consideramos calma lá uma microconstrução 

indutora de refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB). 

 

            No contexto atípico de grau quatro, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto atípico de grau três, havendo permanência 

da forma: subparte nuclear, calma, vinculada a afixoide locativo; e mudança 

semântica: indução de expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB) > 

indução de refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB).  

 Construcionalização lexical a partir do contexto fonte, havendo alteração de forma: 

perífrase envolvendo o substantivo calma e pronome locativo > subparte nuclear, 

calma, vinculada a afixoide locativo; e alteração de conteúdo: indução de 

abrandamento de ânimos ou práticas do interlocutor que se encontra em determinado 

lugar > indução de refreamento de atividade do mundo biossocial. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução [calma AfixLoc]IRB, instanciando calma aí 

e calma lá. 

 Produtividade praticamente equivalente ao grau anterior, conforme consta na Tabela 5 

adiante: seis registros de calma aí e um (1) de calma lá no século XXI, não havendo 

ocorrência no século XX nos corpora. 

                                                             
40 A microconstrução espere aí, constituída pelo verbo esperar na 3ª pessoa do singular do imperativo afirmativo, 
não integrou o conjunto dos objetos de pesquisa desta tese. Conforme explicado na seção 4.2.1, embora 
constatemos a existência de variação formal da subparte nuclear da construção, decidimos investigar a forma 
mais usual no português brasileiro, com o verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo ou na 2ª 

pessoa do singular do imperativo afirmativo: espera aí.  
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 Menor composicionalidade em relação ao grau anterior, visto que o significado do 

todo (diferente da soma dos significados das partes) diferencia-se ainda mais da base 

semântica de abrandamento de ânimos/práticas, conforme observado do contexto fonte 

de grau um até o contexto atípico de grau dois. No contexto atípico de grau três, ainda 

é possível, por relações metonímicas mais diretas, relacionar a indução de expectação 

à indução de abrandamento, no entanto, no quarto grau, a ideia de refreamento parece 

estar um pouco mais distante da base semântica do contexto fonte, resultando em 

menor transparência.  

 

              Tabela 5: Quantitativo de calma Afix nos graus do contexto atípico 

Contextos: Atípico 

grau um:  

IABP 

Atípico 

grau dois: 

IAB 

Atípico 

grau três: 

IEB 

Atípico 

grau quatro: 

IRB 

Subtotal Total 

Séculos: XX XXI XX XXI XX XXI XX XXI XX XXI 

calma aí - 01 01 06 - 06 - 01 01 14 15 

calma lá - - - 01 - 01 - 01 - 03 03 

Subtotal - 01 01 07 - 07 - 02 01 17  

Total 01 08 07 02  18 

             Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto crítico 

            Em contexto crítico, foi verificado um (1) registro da microconstrução calma aí nos 

corpora investigados. No exemplo (24), retomado a seguir, constata-se ambiguidade, 

propiciando interpretações referentes ao estágio atípico de grau dois: indução de 

abrandamento de ânimos ou práticas do mundo biossocial (IAB) e ao estágio isolado de grau 

um: refreamento enunciativo (RE). 

 

(24) Então, Sr. Presidente, eu entendo que a CPI está no rumo certo, não acabou nada; CPI do 

Cachoeira não acabou; agora nós estamos afunilando. Na hora em que vai dar o bote, aí estão 

querendo agora desviar para a Delta nacional? Que história é essa de Delta nacional? O Sr. 

Rubens Bueno (PPS – PR) – E quem está botando dinheiro? O Sr. Ronaldo Fonseca (PR – 

DF) – Espera aí... Espera um pouquinho... Está colocando dinheiro, espera um pouquinho... 

Está colocando dinheiro, mas vai chegar o momento... Espera um pouquinho... Por que 

desviar? Calma aí, gente! Acalma aí! Sr. Presidente, o senhor vai assegurar a minha palavra 

ou não? (Soa a campainha.) O Sr. Ronaldo Fonseca (PR – DF) – Porque até o momento eu 

estou sentado nesta CPMI e ouvi a todos os oradores e ouvi calado... O Sr. Presidente (Paulo 

Teixeira. PT – SP) – Eu peço a todos que prestem atenção e permitam que o orador... (Diário 

do Senado Federal – Suplemento, 21 dez 2012). 
 

            Como dito anteriormente, o construto calma aí apresentado no exemplo (24) suscita 

ambiguidade, havendo, minimamente, duas leituras possíveis. A primeira a ser citada refere-

se à indução de abrandamento de ânimos ou práticas do mundo biossocial (IAB), 
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característica do contexto atípico de grau dois41. O uso do verbo acalmar, posposto à 

expressão em foco, “Calma aí, gente! Acalma aí!”, contribui para a interpretação de que o 

propósito comunicativo do parlamentar Ronaldo Fonseca é conter a exaltação de seus 

opositores, induzindo-os a moderar o comportamento. A segunda leitura está relacionada ao 

refreamento enunciativo (RE), característica do contexto isolado de grau um. Os enunciados 

incompletos e o uso reiterado da expressão espera (aí) nos conduzem ao cenário de 

interrupção do pronunciamento do parlamentar, que pode ter empregado o construto calma aí 

para manter seu turno de fala. Contribui para esse entendimento o seu apelo ao dirigente da 

plenária: “Sr. Presidente, o senhor vai assegurar a minha palavra ou não? [...] Porque até o 

momento eu estou sentado nesta CPMI e ouvi a todos os oradores e ouvi calado...”. Desse 

modo, havendo, ao menos, duas interpretações possíveis sobre o uso de calma aí no exemplo 

(24) e sendo uma delas referente ao contexto isolado, concluímos que o construto apresentado 

se encontra em estágio crítico. 

            Ao buscarmos as prováveis motivações para a mudança semântica do contexto fonte 

ao isolado, encontramos relações metonímicas que conduzem ao significado do último 

estágio. Refletindo sobre as gradações do estado de calma de um ser, e valendo-nos da ideia 

de continuum, entendemos que um ser tendendo ao estado “zero” de calma encontra-se 

excessivamente exaltado. Pensando no extremo oposto, um ser que tenda ao estado máximo 

de calma pode chegar à apatia. Essa, por sua vez, pode conduzir à seguinte sequência de 

relações metonímicas: apatia > inércia > não ação > ausência de movimento/atividade > 

interrupção/cessação de movimento/atividade > refreamento de movimento/atividade. No que 

se refere à analogização, a base semântica do contexto fonte de alto lá (refreamento de 

atividade), que permanece nos contextos atípico e isolado, pode também, em harmonia com a 

constituição formal [IndutR AfixLoc], ter servido de protótipo à construcionalização de calma 

aí/lá. Neste ponto, é importante retomar a ideia de que analogização é um tipo de neonálise, 

integrando o conjunto desse mecanismo mais abrangente. 

            O fato de haver apenas uma (1) ocorrência nos corpora em contexto crítico pode 

justificar-se pela baixa frequência comum a esse estágio de mudança. Diewald (2002, 2006) 

destaca que a criticidade contextual é pouco produtiva, uma vez que se constitui em passo 

antecedente à efetiva mudança gramatical. Inferimos que a baixa frequência nesse estágio 

                                                             
41 Embora o contexto atípico de grau um também se caracterize pela indução de abrandamento de ânimos ou 
práticas do mundo biossocial, a forma morfossintática da microconstrução verificada no exemplo (24) é 

equivalente àquela observada no contexto atípico de grau dois. 
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também se explique por conta da analogização à microconstrução alto lá, que pode ter 

produzido instanciações mais imediatas de [IndutR AfixLoc] em contexto isolado. 

 

            No contexto crítico, verificamos: 

 Ambiguidade entre o contexto atípico de grau dois (indução de abrandamento de 

ânimos ou práticas do mundo biossocial - IAB) e o contexto isolado de grau um 

(refreamento enunciativo - RE). 

 Microconstrução plena (substancial ou preenchida): calma aí. 

 Um (1) registro nos corpora investigados, conforme consta na Tabela 4, anteriormente 

apresentada. 

 Composicionalidade variável de acordo com a leitura realizada. Na interpretação RE, 

o construto apresenta menor composicionalidade do que na interpretação IAB. Nessa 

última, a base semântica ainda está relacionada àquela proveniente do contexto fonte 

(abrandamento de ânimos/práticas), ao passo que a leitura RE distancia-se dessa base, 

proporcionando menos transparência.  

 

 Contexto isolado de grau um 

            No primeiro grau do contexto isolado, observamos o emprego das microconstruções 

calma aí e calma lá em âmbito discursivo, exercendo função refreador-enunciativa (RE), mais 

especificamente, em (re)tomada e manutenção de turno, seguidas de comentário, 

questionamento ou retificação.  

 

(49) O Sr. Luiz Carlos Gonçalves – Olha; eu ia propor uma pena em concurso material. Essa pena 

e a do outro crime. Agora, qual seria ela? O Sr. Emanuel Messias Oliveira Cacho – Mas eu 

acho que aí tem que ter uma pena formalizada. Vinte a 30 anos. O Sr. Luiz Carlos Gonçalves 

– Tem que ter uma pena formalizada porque tem uma conduta ali que não tem correspondente 

lá no Código Penal. Eu ia sugerir a pena, eu sugerir aqui de oito doze anos. O Sr. Emanuel 

Messias Oliveira Cacho – Calma aí. Ele vai responder pelo homicídio e pelo genocídio? O Sr. 

Luiz Carlos Gonçalves – Exatamente. (Diário do Senado Federal – Suplemento B, 19 jun. 

2012). 

 

            No exemplo (49), Luiz Carlos Gonçalves analisa a conduta de um réu ao praticar 

certos crimes e sugere o tempo da pena. Emanuel Messias Oliveira Cacho, então, emprega o 

construto calma aí para tomar o turno e realizar um questionamento ao seu interlocutor: 

“Calma aí. Ele vai responder pelo homicídio e pelo genocídio?”. A expressão calma aí, 

portanto, em vinculação sintático-semântica, é usada em função refreador-enunciativa (RE), 
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impedindo o desenvolvimento analítico do enunciatário para que o enunciador fizesse uma 

pergunta pertinente ao caso. 

 

(50) O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB - PA) – Sr. Presidente, o Senador que me 

antecipou, pertencente ao Partido dos Trabalhadores, citou o nome de Aécio. Na relação que 

eu tenho aqui, Presidente, não consta nem o nome de Aécio nem de Aloysio. Como não é 

importante? Como não é tema desta CPI? Há Senadores que pertencem a esta CPI que 

receberam milhões de reais das empreiteiras que estão envolvidas no caso Petrobras. O que 

farão esses Senadores nesta CPI? É uma boa pergunta, Presidente. Já vou encerrar. Enquanto 

outros Senadores, de outros partidos, receberam numa faixa de R$50, R$100 mil, o PT, com 

seus Senadores... Gleisi Hoffmann recebeu R$2,420 milhões. Ah, o Mário Couto com um 

dinheiro desse para fazer campanha, Senador! Ah, o Mário Couto! O Sr. Presidente (Vital do 

Rêgo. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Agradeço a V. Exa. O Sr. Mário couto (Bloco 

Minoria/PSDB - PA) – Calma lá! Humberto Costa, R$1,530 milhão; José Pimentel, R$1 

milhão. Será que esses Senadores não vão fazer aqui um esgotamento físico para poder 

retribuir essa gracinha que foi dada a eles? (Diário do Senado Federal – Suplemento, 17 jun. 

2014).   

 

      No exemplo (50), Mário Couto começa a listar nomes de políticos que receberam milhões 

de reais das empreiteiras envolvidas no caso Petrobras: “Enquanto outros Senadores, de 

outros partidos, receberam numa faixa de R$50, R$100 mil, o PT, com seus Senadores... 

Gleisi Hoffmann recebeu R$2,420 milhões...”. Após Mário Couto fazer uma piada com a 

situação, o presidente da sessão entende que seu discurso está encerrado: “Agradeço a V. 

Exa.”. No entanto, o parlamentar vale-se da expressão calma lá para retomar o turno e dar 

seguimento à sua colocação: “Calma lá! Humberto Costa, R$1,530 milhão; José Pimentel, 

R$1 milhão. Será que esses Senadores não vão fazer aqui um esgotamento físico para poder 

retribuir essa gracinha que foi dada a eles?”. O construto exemplificado exerce, portanto, 

refreamento enunciativo (RE), impedindo o desenvolvimento da fala do enunciatário e 

garantindo a continuidade do pronunciamento do enunciador.  

 

            No contexto isolado de grau um, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto atípico de grau quatro, havendo 

permanência da forma [calma AfixLoc] e alteração do conteúdo pragmático-discursivo: 

indução de refreamento de atividade do mundo biossocial > refreamento-enunciativo. 

No quarto grau do contexto atípico, a microconstrução circunscreve-se ao âmbito 

lexical, havendo ato injuntivo, em que o enunciador induz o enunciatário a cumprir 

sua ordem/pedido. No primeiro grau do contexto isolado, a microconstrução 

circunscreve-se ao âmbito gramatical ou discursivo, havendo marcação discursiva, em 

que se impede momentaneamente a fala do interlocutor. 
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 Construcionalização gramatical a partir do contexto fonte de grau um, havendo 

alteração na forma: perífrase envolvendo o substantivo calma e pronome locativo > 

subparte nuclear, calma, vinculada a afixoide locativo e alteração de conteúdo: 

indução de abrandamento de ânimos do interlocutor que se encontra em determinado 

lugar > refreamento enunciativo. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução [calma AfixLoc]RE, instanciando calma aí 

e calma lá. 

 22 ocorrências nos corpora investigados, sendo 18 referentes a calma aí e quatro 

referentes a calma lá, conforme consta na Tabela 6 adiante. 

 Menor composicionalidade em relação aos graus anteriores, visto que não só se afasta 

da base semântica do contexto fonte de grau um (abrandamento de ânimos) como 

também se diferencia do conteúdo pragmático-discursivo do contexto atípico de grau 

quatro. Tal mudança contribui para a diminuição da transparência da microconstrução. 

 

 Contexto isolado de grau dois 

            No segundo grau do contexto isolado, foram constatados usos das microconstruções 

calma aí e calma lá, também em âmbito discursivo assim como o grau anterior, contudo, 

exercendo função refreador-argumentativa (RA). Nesse estágio, as expressões estão inseridas 

em estruturas discursivas mais complexas, constituídas pelos mecanismos da argumentação. 

Desse modo, o emprego das microconstruções RA está atrelado à existência de uma 

proposição ou tese, de um interlocutor que se posicione diante dessa proposição e do 

desenvolvimento de uma alegação. Observemos os exemplos: 

 

(51) A Sra. Luiza Nagib Eluf – Onde é que está a anuência da vítima? [...] A Sra. Luiza Nagib 

Eluf – Eu acho que a vítima tem que concordar, porque... O Sr. Presidente (Luiz Carlos 

Gonçalves) – Luiza, é porque, como são ações tendencialmente públicas, incondicionadas, 

então, num certo sentido, o Ministério Público é reconhecido como representante legítimo da 

vítima. Tanto que não precisa da sua anuência. A Sra. Luiza Nagib Eluf – Eu sei, mas é uma 

atenção, uma satisfação à pessoa que foi lesada. Eu acho muito desagradável se a vítima sair 

se achando totalmente injustiçada no acordo. [...] O Sr. Emanuel Messias Oliveira Cacho – 

Agora, em algumas coisas desse ponto aí, eu concordo com a Juliana. Eu acho que não pode 

depender da vítima para fechar acordo. É o Ministério. Ela tem que ser ouvida, mas não pode 

depender dela. Nessa fase do processo, não. [...] O Sr. Emanuel Messias Oliveira Cacho – Se o 

réu aceitou fazer o acordo, ele fez uma confissão de que ele praticou o crime. Se ele já fez isso 

e confessou, e a vítima impede o acordo, amigo, ele está assumindo a culpa antecipadamente e 

o juiz tem todo o fundamento para condená-lo. Você está entendendo agora? Se o Ministério 

Público chama e o réu aceita sentar, e ele diz: “Eu sou culpado”, ele confessou, vai depender 

de homologar isso para, depois, o juiz julgar, ele já tendo confessado? Calma aí, é um 

embuste. Aí, é um embuste. O Sr. Presidente (Luiz Carlos Gonçalves) – Entendi. Ô Luiza, eu 

acho que o Emanuel falou uma coisa muito... O Sr. Emanuel Messias Oliveira Cacho – É um 

embuste. Ofende a presunção de inocência. O Sr. Presidente (Luiz Carlos Gonçalves) – O 



123 
 

Emanuel trouxe uma argumentação jurídica muito consistente. Eu concordo com ele. O Sr. 

Emanuel Messias Oliveira Cacho – Porque se ele senta... O Sr. Presidente (Luiz Carlos 

Gonçalves) – Reformando o meu entendimento, o acordo não pode ser uma armadilha. O Sr. 

Emanuel Messias Oliveira cacho – Não pode ser uma armadilha para o réu. O Sr. Presidente 

(Luiz Carlos Gonçalves) – Para nenhuma das partes. Então, o Emanuel trouxe esse... 

Realmente, Luiza, vamos... (Diário do Senado Federal – Suplemento B, 19 jun. 2012). 

 

            No exemplo (51), a colocação de Luiza Nagib Eluf encerra a seguinte tese: é preciso 

que haja anuência da vítima sobre o acordo entre o réu e o Ministério Público para que não se 

sinta injustiçada. Emanuel Messias Oliveira Cacho posiciona-se contrariamente à proposição 

da parlamentar e apresenta sua refutação: não se pode depender da vítima para fechar acordo 

entre o réu e o Ministério Público, pois se o réu confessa o crime em prol de um acordo e a 

vítima impede esse acordo, o juiz terá fundamento para condená-lo em julgamento, o que 

constituiria uma armadilha para o réu. Ao finalizar a alegação, Emanuel emprega a expressão 

calma aí, marcando o posicionamento contrário à tese proposta e apoiando a conclusão de sua 

argumentação: “Calma aí, é um embuste. Aí, é um embuste”. O construto exemplificado, 

portanto, exerce função refreador-argumentativa (RA).  

 

(52) O Sr. Flávio Crocce Caetano Terceiro: Projeto de Lei nº 292/2013. Senadora; essa proposta 

que vem da CPI – e, agora, a senhora faz uma emenda a esse projeto – é fundamental para o 

Estado brasileiro; nós temos que dar resposta. E aí a Profª Silvia Pimentel e a Leila falaram 

muito bem: “Porque alguns dizem que não é o caso de se criar”. “Já temos muitos crimes”, e 

não sei o que mais, e “Se eu for criar contra a mulher, vou ter que começar a criar contra todo 

mundo”. Calma lá. Digam-me todos vocês: alguém me levante aqui uma situação em que o 

homem foi morto por ser homem; deem um exemplo! Não temos um exemplo; não temos. 

Agora, a mulher que é morta, que é violentada por ser mulher, posso dizer-lhes que, desses 

números de feminicídio, são quase todos. Nós temos casos simbólicos que ganharam 

repercussão nacional, recentes, e que mostram exatamente isso. É o caso da Eliza Samudio, 

que foi tão de perto aqui acompanhando pela SPM na campanha Compromisso e Atitude; 

temos o caso da Sandra Gomide, a jornalista que foi violentamente assassinada; da Mércia, em 

São Paulo; o caso lá do estupro coletivo, seguido de morte, em Queimadas, na Paraíba. São 

atuais, de 2010 para cá. Isso mostra que não faltam, infelizmente, exemplos no Brasil das 

mulheres que são violentadas e que são mortas por serem mulheres. Portanto, o Estado 

brasileiro tem que dar resposta a isso, sim; tem que dar resposta legislativa a isso, sim, porque 

é uma situação hoje existente no Brasil. Portanto, a resposta penal é importante. Além do 

mais, o Brasil se comprometeu internacionalmente. Não dá simplesmente para desrespeitar ou 

esquecer os compromissos internacionais que assume. É compromisso internacional do Brasil, 

sim, combater a violência contra a mulher. E a medida legislativa é uma das formas de se 

combater a violência contra a mulher. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 17 out. 2014). 

 

            A ementa do projeto de lei citado no exemplo (52) versa sobre alteração do Código 

Penal para inserção do feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. 

De acordo com o grupo de oposição ao projeto, não seria necessário distinguir crime 

específico como o feminicídio pelo fato de já haver um amplo rol de crimes, dentre os quais 

estaria incluído o assassinato de mulheres. Além disso, a distinção de crime específico para o 
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homicício de pessoas do sexo feminino implicaria a necessidade de outros tipos de distinções 

criminais para todo tipo de vítima. Diante dessa tese, Flávio Crocce Caetano emprega o 

construto calma lá para posicionar-se contrariamente à proposição apresentada e apoiar o 

desenvolvimento da sua refutação: “Calma lá. Digam-me todos vocês: alguém me levante 

aqui uma situação em que o homem foi morto por ser homem; deem um exemplo! Não temos 

um exemplo; não temos. Agora, a mulher que é morta, que é violentada por ser mulher, posso 

dizer-lhes que, desses números de feminicídio, são quase todos”. E como forma de persuasão 

argumentativa, o parlamentar inclui em sua alegação alguns exemplos ocorridos no Brasil e 

ainda cita o compromisso internacional firmado de se combater a violência contra a mulher. A 

expressão calma lá, portanto, é usada em função refreador-argumentativa.  

 

            No contexto isolado de grau dois, constatamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto isolado de grau um, havendo permanência 

da forma [calma AfixLoc] e alteração de conteúdo: refreamento enunciativo > 

refreamento argumentativo. 

 Construcionalização gramatical a partir do contexto fonte de grau um, havendo 

alteração na forma: perífrase envolvendo o substantivo calma e pronome locativo > 

vinculação sintática entre a subparte nuclear calma e a subparte periférica afixoide e 

alteração de conteúdo: indução de abrandamento de ânimos do interlocutor que se 

encontra em determinado lugar > refreamento argumentativo. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução [calma AfixLoc]RA, instanciando calma aí 

e calma lá. 

 17 ocorrências de calma aí e 18 ocorrências de calma lá, num total de 35, conforme 

consta na Tabela 6, o que indica aumento de produtividade em relação ao grau 

anterior, sobretudo da expressão calma lá. 

 Menor composicionalidade em relação aos graus anteriores, pois não só se afasta da 

base semântica do contexto fonte de grau um (abrandamento de ânimos/práticas) como 

também se diferencia do conteúdo pragmático-discursivo do contexto isolado de grau 

um, inclusive em termos de complexidade e nível de abstração. Essa mudança 

contribui para a diminuição da transparência da microconstrução. 

 O resultado dos mecanismos de mudança representados na figura a seguir: 
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  Figura 5: Nanopassos e micropassos na trajetória de mudança de calma Loc/Afix 

 

 FONTE Micropassos ATÍPICO Micropassos ISOLADO 

 Grau 1: 

   calma Loc 

 Grau 1: 

IABP 

Instanciação de  
[Indut Afix]MD 

Grau 1: 

RE 

Nanopassos  

 

    

 Grau 2: 

calma Loc 

 Grau 2: 

IAB 

 Grau 2: 

RA 

Nanopassos    Metonimização  

 

 

   Grau 3: 

IEB 

  

Nanopassos   Analogização 
com alto lá 

  

   Grau 4: 

IRB 

  

       Fonte: Autoral. 

 

 

                   Tabela 6: Quantitativo de calma Afix nos graus do contexto isolado 

Contextos: Isolado 

grau um: RE 

Isolado 

grau dois: RA 

Subtotal Total 

Séculos: XX XXI XX XXI XX XXI 

calma aí - 18 - 17 - 35 35 

calma lá - 04 02 16 02 20 22 

Subtotal - 22 02 33 02 55  

Total 22 35  57 

                     Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 

 Propriedades de forma e conteúdo do contexto fonte ao isolado 

           Com base na análise da trajetória de mudança de calma aí e calma lá, apresentamos a 

seguir um quadro sinóptico das propriedades de forma e conteúdo (CROFT, 2001) das 

construções em cada um dos estágios anteriormente expostos. O contexto crítico não consta 

do quadro a seguir, pois as características a ele referentes são similares – por conta da 

ambiguidade interpretativa – àquelas do contexto atípico de grau dois e do contexto isolado de 

grau um, já incluídas na exposição.  
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Quadro 10: Propriedades de forma e conteúdo nos contextos de mudança de calma Loc a [calma AfixLoc]RA 

  Fonte 

grau um 

Fonte 

grau dois 

Atípico 

grau um 

Atípico 

grau dois 

Atípico 

grau três 

Atípico 

grau quatro 

Isolado 

grau um 

Isolado 

grau dois 

F 

O 

R 

M 

A 

 

 

 

 

S 

elementos 

atômicos: 

calma; aí; lá, 

em arranjos 

perifrásticos 

 

elementos 

atômicos: 

calma; aí; lá, 

em arranjos 

perifrásticos 

 

estrutura 

complexa 

[calma aí] em 

arranjos 

perifrásticos 

complexas: 

[calma aí]IAB; 

[calma lá]IAB 

 

complexas: 

[calma aí]IEB; 

[calma lá]IEB 

 

complexas: 

[calma aí]IRB; 

[calma lá]IRB 

 

complexas: 

[calma aí]RE 

[calma lá]RE 

 

 

complexas: 

[calma aí]RA 

[calma lá]RA 

 

M 

elementos 

plenos: calma; 

aí; lá 

elementos 

plenos: 

calma; aí 

plena: [calma 

aí] 

parcialmente 

esquemática: 

[calma 

AfixLoc]IAB , 

instanciando 

calma aí e 

calma lá 

parcialmente 

esquemática: 

[calma 

AfixLoc]IEB, 

instanciando 

calma aí e 

calma lá 

parcialmente 

esquemática: 

[calma 

AfixLoc]IRB, 

instanciando 

calma aí e 

calma lá 

parcialmente 

esquemática: 

[calma 

AfixLoc]RE, 

instanciando 

calma aí e 

calma lá 

parcialmente 

esquemática: 

[calma 

AfixLoc]RA, 

instanciando 

calma aí e 

calma lá 

 

 

F 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[‘kawma]  

[a’i]; [‘kawma] 

[‘la] 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[‘kawma]  

[a’i] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[kawma’i] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[kawma’i]; 

[kawma’la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[kawma’i]; 

[kawma’la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[kawma’i]; 

[kawma’la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[kawma’i]; 

[kawma’la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[kawma’i]; 

[kawma’la] 

C 

O 

N 

T 

E 

Ú 

D 

O 

 

 

 

 

 

S 

abrandamento 

de 

ânimos/prática

s em lugar 

especificado 

Abrandament

o de 

ânimos/prátic

as em certa 

situação 

abrandamento 

de 

ânimos/práticas 

no mundo 

biossocial 

abrandamento 

de 

ânimos/práticas 

no mundo 

biossocial 

indução de 

expectativa 

sobre atividade 

do mundo 

biossocial 

refreamento 

sobre atividade 

do mundo 

biossocial 

refreamento da 

enunciação 

discursiva 

refreamento da 

argumentação 

discursiva 

 

 

 

P 

ato de 

aconselhament

o, em que o 

emissor induz 

o receptor a 

atuar com 

tranquilidade 

ato de 

aconselhamen

to, em que o 

emissor induz 

o receptor a 

atuar com 

tranquilidade 

ato de 

aconselhamento

, em que o 

emissor induz o 

receptor a atuar 

com 

tranquilidade 

ato de 

aconselhamento

, em que o 

emissor induz o 

receptor a atuar 

com 

tranquilidade 

ato de 

sugestionament

o, em que o 

emissor induz o 

receptor a 

expectar um 

acontecimento 

ato de injunção, 

em que o 

emissor induz o 

receptor a 

conter uma 

atividade 

comunicado ao 

interlocutor de 

suspensão 

momentânea da 

enunciação ou 

de (re)tomada 

de turno 

tomada de 

posição por 

parte de um dos 

atores do 

discurso diante 

da proposição 

do interlocutor 

 

 

D 

ato 

alocutivo da 

modalidade 

aconselhament

o, do MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

da 

modalidade 

aconselhamen

to, do MOD 

enunciativo 

ato alocutivo da 

modalidade 

aconselhamento

, do MOD 

enunciativo 

ato alocutivo da 

modalidade 

aconselhamento

, do MOD 

enunciativo 

ato alocutivo da 

modalidade 

sugestão, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo da 

modalidade 

injunção, do 

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, em 

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, em 

MOD 

argumentativo 

Fonte: conteúdo autoral, estrutura baseada em Croft (2001). Legenda: forma S: sintática; forma M: morfológica; forma F: fonológica; 

conteúdo S: semântico; conteúdo P: pragmático; conteúdo D: discursivo. 

 

 

 Estágio de paradigmatização no PB 

            Apoiados na análise anteriormente exposta, consideramos que, a partir da 

construcionalização de calma aí e calma lá, ocorre estabilização dessas microconstruções no 

paradigma dos marcadores discursivos formados por elementos indutores e afixoides, no 

português brasileiro, conforme o quadro a seguir. 

  

Quadro 11: Integração paradigmática das microconstruções calma aí e calma lá 

Rótulo da categoria: Marcadores discursivos 

Características 
formais: 

Elementos indutores seguidos de afixoides em vinculação sintática 

Função:  Marcação discursiva 

Exemplos de 
distinções  

discursivo-funcionais: 

Refreamento  
enunciativo 

Refreamento  
argumentativo 

Exortação Chamamento de atenção 

Exemplos de 
membros: 

calma aí, calma 

lá 
alto lá, calma aí, calma 

lá 
vamos lá escuta aqui, olha aí, vê 

lá 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura adaptada de Diewald e Smirnova (2012, p. 128).  
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4.2 As microconstruções de base verbal 

           Nesta seção, apresentamos o estudo realizado sobre as seguintes 

sequências/construções formadas por verbos indutor-refreadores e pronomes 

locativos/afixoides: 4.2.1 Espera aí e espera lá; 4.2.2 Segura aí e segura lá; 4.2.3 Aguenta aí e 

aguenta lá; 4.2.4 Para aí. 

 

4.2.1 Espera aí e espera lá 

            A exemplo da seção anterior, iniciamos as análises de espera aí e espera lá 

verificando as acepções da subparte nuclear dessas expressões – verbo esperar – encontradas 

no Dicionário da língua portuguesa Antonio de Moraes Silva (1789)42: 

 

Esperár, v. at. Ter esperança de coisa desejada, ou prometida: v. g. espero 

uma carta, um presente. §. Esperar alguém; estar á espera dele; ou de algum 

sucesso: v. g. esperão a vinda do Messias. §. Estar preparado para receber 

alguém, ou alguma coisa. §. Esperar alguém em algum estado: v. g. espero-

vos cedo em Catão; i. é, que venhais a ser um Catão. Eufr. II. §. A forca te 

espera; i. é, está destinada para teu castigo, segundo o estilo da tua vida. §. 

Aos ociosos, e deleixados lá os espera o Hospital, e a misera pobreza. §. 

Esperar alguém; estar em algum sitio, onde elle há-de vir, até que chegue. §. 

Andasse esperando desde Calicut até Baticalá; i. é, cruzando, pairando em 

certa altura no mar. Cast. L. 2. f. 179. §. Não esperão os tiros uns por outros; 

as desgraças umas por outras; i. é, não medeya espaço, em que não haja tiro, 

em que a desgraça não persiga, mas alcanção-se os tiros, ou os infortunios 

uns aos outros. 

 

            Para tratarmos do contexto que dá origem aos micropassos da construcionalização de 

espera aí e espera lá, lançamos mão da seguinte definição do verbo esperar: “Esperar alguém; 

estar a espera dele ou de algum sucesso43 [...] estar em algum sítio, onde ele há de vir, até que 

chegue”. Na descrição veiculada no Dicionário Moraes, observamos significados mais 

concretos (ou menos abstratos), conforme o supracitado, e outros mais abstratos, relacionados 

à subjetividade do enunciador, como “Ter esperança de coisa desejada, ou prometida”. Tendo 

em conta que o objeto examinado é composto por elemento nuclear indutor seguido de 

afixoide, presume-se que, em circunstâncias prévias à construcionalização, tenham sido 

estabelecidas relações de contiguidade sintática entre verbo e pronome locativo. 

Diferentemente do que verificamos com o termo alto, as circunstâncias discursivas em que o 

                                                             
42 Versão revisada e ampliada da obra de Raphael Bluteau (1712-1721). Optamos por apresentar a versão de 
Moraes (1789) nesta seção, por contemplar as acepções descritas por Bluteau (que se  estendem em três páginas 
do dicionário) de forma mais compacta.  
43 Além de significar êxito, como ocorre no português brasileiro, o termo sucesso, no português europeu, também 

apresenta a acepção de acontecimento, conforme observamos na descrição do dicionário de Moraes.  
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verbo esperar é empregado admitem e favorecem composições sintáticas as mais diversas, 

inclusive a posposição de pronomes locativos. Sendo assim, frisamos que nosso ponto de 

partida analítico refere-se a um contexto em que o verbo esperar é usado com significado 

mais concreto em possibilidade de anteceder locuções adverbiais locativas. A partir desse 

contexto e percorrendo outros subsequentes com base em Diewald (2002, 2006), observamos 

os micropassos da mudança das expressões ao longo do tempo. 

 

 Análise diacrônica dos corpora  

            Para examinar as expressões em MOD enunciativo nos contextos fonte, atípico e 

crítico e MOD argumentativo nos contextos crítico e isolado, coletamos arranjos formados 

pelas formas homônimas do verbo esperar na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo 

(2ª pessoa do discurso: tu) e na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo (2ª pessoa do 

discurso: você). Conforme o exposto no primeiro capítulo, esse último tempo verbal costuma 

também ser empregado no português brasileiro como substituto do imperativo, sendo a forma 

espera (presente do indicativo, 2ª pessoa do discurso: você) preferível à espere44 (imperativo 

afirmativo, 2ª pessoa do discurso: você). Ao coletar dados em que constava a forma espera 

seguida de locativo ou afixoide, levamos em conta as variações morfofonêmicas por meio de 

erosão (pera aí) e erosão e aglutinação (peraí). Na tabela a seguir, apresentamos a frequência 

de cada uma dessas formas nos contextos fonte, atípico, crítico e isolado, nos séculos XVIII, 

XIX e XX, período em que obtivemos registros do objeto em foco nos corpora investigados. 

Nos próximos tópicos, trataremos de cada um desses contextos, por meio de análises 

quantitativas e qualitativas. 

 

Tabela 7: Quantitativo de espera Loc/Afix nos contextos de mudança 
Contextos Fonte Atípico Crítico Isolado Subtotal Total 

Séculos XVIII XIX XX XIX XX XIX XX XIX XX XVIII XIX XX 

espera aí - 10 07 - 05 - - - 18 - 10 30 40  
56 pera aí - - - - - - - - 02 - - 02 02 

peraí - - - - - - - - 14 - - 14 14 

espera 
aqui 

02 04 01 - - - - - - 02 04 01 07 

espera lá - - - 04 05 01 - 03 04 - 08 09 17 

Subtotal 02 14 08 04 10 01 - 03 38 02 22 56  

Total 24 14 01 41  80 

Fonte de dados: Corpora de pesquisa. 

 

 

                                                             
44 Por serem mais raras as ocorrências de espere aí e espere lá na função de marcador discursivo, optamos por 
centralizar nossas investigações na forma mais cristalizada no português brasileiro, observando as variações 

morfofonêmicas: espera aí, pera aí, peraí e espera lá, pera lá, peralá .  
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 Contexto fonte de grau um 

            No século XVIII, encontramos registro da sequência espera Loc exprimindo o 

significado mais concreto do verbo e do pronome locativo: pedido/ordem de que se aguarde 

algo ou alguém em certo período de tempo, em determinado lugar. Analisemos o seguinte 

exemplo extraído dos corpora: 

 

(53) Sahem Xanto, Periandro, e Eſopo, que ficará como eſcondido. /Xanto: Eſopo, eſpera aqui 

detraz deſta cortina. /Eſopo: He muy boa ſala vaga! /Xanto: Amada Euripedes, tardey muito? 

/Euripedes: Iſſo he coſtume antigo: donde vem a estas horas, tamanhaõ? /(Tycho Brahe: Teatro 

cômico português, de António José da Silva, 1759). 

 

            No trecho, o personagem Xanto pede a Esopo que fique escondido atrás da cortina, 

aguardando até segunda ordem: “Eſopo, eſpera aqui detraz deſta cortina”. A continuidade da 

leitura do texto integral permite-nos observar que, de fato, Esopo aguarda durante um tempo a 

nova instrução, no local em que lhe foi indicado. O locativo aqui faz referência catafórica a 

“detrás desta cortina”, apresentando articulação mais estreita com essa locução adverbial de 

lugar do que com o verbo esperar, diferentemente do que observamos nos contextos 

subsequentes com os afixoides aí e lá. Passemos ao próximo exemplo: 

 

(54) (Pegando-lhe no braço) - Não tira as bichas, Lola.. (ao credor) - Seu desgraçado, não tenho 

dois conto aqui no borso, mas me acompanha na casa do meu correspondente, na Rua de São 

Bento.. vem recebê o teu mardito dinheiro! Lourenço (Batendo com a bengala) - Já disse que 

daqui não saio! Lola (Abraçando Eusébio) - Não, Eusébio, meu querido Eusébio! Não.. 

Eusébio (Sem dar ouvidos a Lola) - Pois não sai, não sai, desgraçado! (Desvencilhando-se de 

Lola) Espera aí sentado, que eu vou buscá teu dinheiro! (Sai arrebatadamente. Lola, depois de 

certificar-se de que ele realmente saiu, volta, e desata a rir às gargalhadas. Lourenço levanta-

se, tira os óculos, as barbas e o chapéu, e também ri às gargalhadas) - Cena III - Lola, 

Lourenço Lola - Soberbo! Soberbo! Foi uma bela idéia! Toma um beijo! (Dá-lhe um beijo) 

Lourenço - Aceito o beijo, mas olhe que não dispenso os vinte por cento. (Corpus do 

Português: A Capital Federal, de Artur Azevedo). 
 

            No fragmento (54), primeiramente, Eusébio pede que Lourenço o acompanhe para 

receber a devida quantia. Diante da negativa de seu credor, Eusébio determina: “Espera aí 

sentado, que eu vou buscá teu dinheiro!”. A ordem de que ele aguarde durante período de 

tempo (até a chegada do dinheiro) soma-se à determinação de que permaneça sentado no local 

em que se encontra. Observamos que o pronome locativo aí se relaciona mais nitidamente 

com o estado em que o interlocutor é indicado a permanecer: “sentado”, e dispostos 

sequencialmente, locativo e adjetivo concorrem para a especificação do local: provavelmente 

uma cadeira ou poltrona.  

            Não foi encontrado nos corpora registro de espera lá em contexto fonte, com o verbo 

na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo (2ª pessoa do discurso: tu) ou 3ª na pessoa 
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do singular do presente do indicativo (2ª pessoa do discurso: você).  Nesse contexto, 

expressando pedido/ordem de que se aguarde algo ou alguém em certo período de tempo, em 

determinado lugar, foi verificada apenas a expressão com o verbo esperar na 3ª pessoa do 

singular no imperativo afirmativo, espere lá. Para comprovar e ilustrar o uso da sequência 

espera lá no contexto fonte, embora não conste da análise quantitativa desta tese, 

apresentamos um dado extraído do acervo digital da revista Veja, que compôs nosso corpus 

de investigação em nível de Mestrado. Vale mencionar que esta foi a única ocorrência 

encontrada do arranjo espera lá em sentido lexical, isto é, com referência ao mundo 

biossocial.  

 

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

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

uma cadeia de rádios. Alkmin lhe disse: “Você entra no carro e me espera lá”. O Victor Costa 

entrou, ficou sentado ao meu lado. Depois veio o Alkmin e lhe disse: “O seu problema está 

resolvido. Estou de pleno acordo. Se pudesse, até assinaria a portaria agora mesmo”. (Revista 

Veja, 1992). 
 

            Na fala de Alkmin, reproduzida pelo entrevistado, pode-se verificar o emprego de 

espera posposto ao pronome me, indicando o pedido/ordem de que o enunciatário (Victor 

Costa) aguarde o enunciador (Alkmin) durante período de tempo. O uso do pronome locativo 

lá ratifica, em referência anafórica, o local em que o interlocutor deve esperar: o carro.  

 

             No contexto fonte de grau um: 

 Verbo e locativo são empregados como estruturas plenas (substanciais ou preenchidas) 

e independentes que se organizam em diferentes formações sintáticas, entre elas a 

sequência espera Loc: espera aí, espera aqui, espera lá. É importante ter em vista que 

cada uma dessas formações exprime um significado diferente, sobretudo, por conta 

dos diferentes significados dos pronomes locativos. O que contribui para a 

compreensão de que Loc, na notação espera Loc, não representa um slot construcional 

e, sim, uma posição sintática reiterada, independente e transponível de uma sequência 

linguística. 

 Em relação à produtividade, conforme apresentado na Tabela 8 adiante, foram 

verificadas nove ocorrências de espera aí, seis de espera aqui e nenhuma ocorrência 

de espera lá, num total de 15. A ausência de registro nos corpora de espera lá em 

contexto fonte indica que o verbo esperar seguido de locativo é mais frequentemente 

empregado para ordenar ou pedir que enunciatários aguardem algo ou alguém no local 
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em que se encontram. Mais raramente, conforme observamos no dado único 

encontrado no acervo da Revista Veja, o uso se dá no intuito de ordenar ou pedir que o 

enunciatário aguarde algo ou alguém em local diferente daquele em que se encontra.  

 A sequência espera Loc é totalmente composicional, ou seja, a soma do significado de 

cada elemento decodifica o significado de todo o arranjo sintático: ordem/pedido de 

que se aguarde algo ou alguém durante certo período de tempo em determinado lugar. 

 

 Contexto fonte de grau dois 

            Neste segundo nível do contexto fonte, observamos o frequente emprego de uma 

sequência particular em que constam os seguintes componentes assim ordenados: verbo 

esperar na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo (2ª pessoa do discurso: tu) ou 3ª 

pessoa do singular do presente do indicativo (2ª pessoa do discurso: você), pronome locativo e 

um elemento a que chamamos quantificador de tempo: espera Loc QT. Tais elementos 

quantificadores de tempo são, em geral, representados por advérbios, locuções adverbiais, 

expressões partitivas e até orações que exprimam intervalos temporais. Conforme observamos 

nos exemplos a seguir, ao empregar o arranjo espera Loc QT, o enunciador, de modo geral, 

destaca o curto período de tempo durante o qual o enunciatário deve aguardar.   

 

(56) Escrevia-lhe todos os dias duas cartas em seis folhas de papel - poemas desordenados que ia 

compor para o Marrare: e ninguém lá ignorava o destino daquelas paginas de linhas 

encruzadas que se acumulavam diante dele sobre o tabuleiro da genebra. Se algum amigo 

vinha à porta do café perguntar por Pedro da Maia, os criados já respondiam muito 

naturalmente: - O Sr. D. Pedro? Está a escrever à menina. E ele mesmo, se o amigo se 

acercava, estendia-lhe a mão, exclamava radiante, com o seu belo e franco sorriso: - Espera aí 

um bocado, rapaz, estou a escrever à Maria! Os velhos amigos de Afonso da Maia que 

vinham fazer o seu whist a Benfica, sobretudo o Vilaça, o administrador dos Maias, muito 

zeloso da dignidade da casa, não tardaram em lhe trazer a nova daqueles amores do Pedrinho. 

Afonso já os suspeitava: via todos os dias um criado da quinta partir com um grande ramo das 

melhores camélias do jardim; todas as manhãs cedo encontrava no corredor o escudeiro, 

dirigindo-se ao quarto do menino. (Corpus do Português: Os Maias, de Eça de Queirós). 

 

(57) E a pessoa para quem me chamam está em grande risco de vida.. - Está, sim senhor, se não 

fosse isso, eu não viria incomodar o senhor padre.. - Nesse caso.. não há remédio senão 

acudir-lhe.. Mora muito longe a pessoa, a quem tenho de confessar.. - Não senhor; é mesmo 

na povoação; o senhor padre pode ir a pé; é lá no fim da vila, mas não é muito longe. - Visto 

isso, filho, espera aí um momento para ires comigo, e me guiares até lá. O padre depois de 

desculpar-se para com suas visitas, informando-as do motivo urgente e indeclinável, que o 

obrigava a retirar-se, tomou o seu bastão e o seu chapéu triangular, desceu a escada, e saiu em 

companhia do rapazinho que o viera chamar. Este o foi conduzindo silenciosamente através 

das ruas quase desertas até uma viela quase sem habitações na extremidade da vila. Ali parou 

à entrada de uma casinha. Surgiu à porta uma velhinha. (Corpus do Português: O Seminarista, 

de Bernardo Guimarães). 
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            No contexto fonte de grau um, verificamos ênfases espaciais de modo que os 

pronomes locativos podem ser empregados em referência catafórica ou anafórica, como nos 

fragmentos “espera aqui detrás desta cortina”, “entra no carro e me espera lá”. No contexto 

fonte de grau dois, apesar de os pronomes locativos ainda indicarem o local em que o 

interlocutor deve aguardar, a informação por eles expressa parece estar em segundo plano, ao 

passo que o foco recai sobre a questão temporal. Tal transferência de foco é permitida por 

conta da semântica do verbo, pois a ação de esperar algo ou alguém se dá no espaço e no 

tempo. Em ambos os exemplos (45) e (46), as expressões “Espera aí um bocado” e “espera aí 

um momento” podem ser parafraseadas por “Aguarde onde você se encontra durante breve 

fração de tempo”. Observemos ainda o próximo exemplo, em que o quantificador de tempo é 

representado por uma oração: 

 

(58) Está mesmo indo.. - interveio a tia Brites. - Boa hora é esta para um rapazinho se meter à 

cangosta do Estêvão! - Então que tem? - Que tem! Vai perguntá-lo à Zefa do João da Laje que 

ficou lá tolhida uma noite, e nunca mais teve saúde. - Sim, sim, tia Brites; você lá sabe desses 

tolhiços, e eu também sei como as raparigas se tolhem nas cangostas. Tens medo, rapaz? - 

Tenho, sim, senhor. - Espera aí que eu venho já. E, tangendo os burros que espontavam o 

tojo dos valados, foi descarregá-los, encheu-lhes a manjedoura de erva, gargalaçou da 

borracha uma vez de vinho, e voltou onde o esperava o pastor, a quem a tia Brites contava 

casos vários de almas penadas. - Vamos lá, pequeno - disse o moleiro. - Conheço bem o teu 

amo, e sei que ele à conta da cabra, se tiver meio quartilho de aguardente no bucho, é capaz de 

te quebrar. (Corpus do Português: Maria Moisés, de Camilo Castelo Branco). 

 

            No fragmento (58), é bastante clara a composicionalidade dos elementos da sequência 

“Espera aí que eu venho já”. O pedido/ordem de que o interlocutor aguarde no local em que 

se encontra, por meio de apontamento espacial do pronome locativo posposto à forma espera, 

é confirmado pela narrativa “voltou onde o esperava o pastor”.   

Ainda mais relevante na sequência, posto que apresenta mais material linguístico, é a oração 

quantificadora de tempo de espera “eu venho já”. Por meio dela, o enunciador declara que o 

seu retorno dar-se-á em pouco tempo. Sendo assim, ainda que, nesse exemplo, o quantificador 

de tempo seja representado por uma oração, é possível uma aproximação semântico-

pragmática da sequência examinada à paráfrase “Aguarde onde você se encontra durante 

breve fração de tempo”. 

            Em todos esses casos, o propósito comunicativo é destacar a brevidade do tempo de 

espera do enunciatário até a chegada ou manifestação de algo ou alguém. A importância deste 

segundo grau do contexto fonte está na frequência do arranjo espera Loc QT, mais de 1/3 das 

ocorrências totais do contexto fonte, e em seu conteúdo semântico-pragmático, que 

propiciaram mudança construcional no contexto atípico, conforme veremos no próximo item. 
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Além disso, tal formação marca os primeiros passos da trajetória espaço-tempo-discurso, que 

culminou na construcionalização de espera aí e espera lá.       

 

            Entendemos que a sequência espera Loc QT enquadra-se no contexto fonte, em viés 

amplo, pelos seguintes motivos: 

(A) Questão semântica: o arranjo espera Loc QT é totalmente composicional, isto é, o 

significado de toda a sequência é o somatório do significado das partes: pedido/ordem 

de que se aguarde a chegada ou manifestação de algo ou alguém que se tem por certo 

ou provável, em determinado local, durante breve período de tempo. Logo, a 

expressão faz referência a eventos do mundo biossocial, ou seja, trata-se de uma 

expressão lexical. 

(B) Questão sintática: embora tenhamos constatado a repetição da sequência ordenada 

espera Loc QT nos corpora, não se pode falar em fixação dos itens, visto que as 

posições do pronome locativo e do quantificador de tempo são intercambiáveis e 

passíveis de intercalação de outros elementos. O que verificamos nos corpora é a 

tendência de uso dessa sequência ordenada para exprimir o significado mencionado 

anteriormente.  

(C) Questão morfossintática de QT: não há especificação formal do quantificador de 

tempo, podendo ser representado por advérbios ou locuções adverbiais temporais, 

expressões partitivas com elemento temporal elíptico e até mesmo por orações que 

exprimam semântica temporal. Logo, a sequência espera Loc QT nesse contexto não 

se enquadra em nossa concepção construcional, também, por apresentar instabilidade 

formal, em que o elemento QT é definido meramente pelo conteúdo semântico.  

 

         Compreendemos que o contexto fonte de grau dois diferencia-se do primeiro grau 

devido a: 

(A) Questão pragmática: ao usar a expressão espera Loc QT, o propósito comunicativo já 

não está centrado em especificar o local da espera conforme visto no contexto de grau 

um. O intuito do enunciador ao empregar a sequência do segundo grau é ressaltar a 

brevidade do período de tempo durante o qual o enunciatário deve aguardar.  

(B) Questão sintática associada à frequência: embora o contexto fonte de grau um 

apresente mais ocorrências do que o de grau dois, no primeiro, encontram-se 

formações sintáticas variadas, ao passo que, no segundo, há uma única sequência - 
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espera Loc QT - correspondente a mais de 1/3 dos registros totais do contexto fonte, 

conforme exposto na tabela a seguir. 

 

             Tabela 8: Quantitativo de espera Loc (QT) nos graus do contexto fonte 

Graus Fonte grau 1: 

espera Loc 

Fonte grau 2: 

espera Loc QT 

Subtotal Total 

Séculos XVIII XIX XX XVIII XIX XX XVIII XIX XX 

espera aí - 05 04 - 05 03 - 10 07 17  

17 pera aí - - - - - - - - - - 

peraí - - - - - - - - - - 

espera aqui 02 03 01 - 01 - 02 04 01 07 

espera lá - - - - - - - - - - 

Subtotal 02 08 05 - 06 03 02 14 08  

Total 15 09  24 

            Fonte de dados: Corpora de pesquisa. 

 

 

            No contexto fonte de grau dois, observamos: 

 O emprego do verbo (espera) e dos locativos (aí e aqui) como estruturas plenas 

(substanciais ou preenchidas), exprimindo diferentes significados de acordo com o 

arranjo sintático, espera aí QT ou espera aqui QT, sobretudo devido aos diferentes 

significados dos pronomes locativos. Já a esquematicidade do elemento QT é 

discutível. Tomando a definição de construção como um pareamento de forma e 

conteúdo e tendo em vista que não há especificação formal do quantificador de tempo 

(advérbios ou locuções adverbiais temporais, expressões partitivas com elemento 

temporal elíptico, orações de semântica temporal) não consideramos QT uma 

construção e, portanto, a ideia de esquematicidade construcional45 não seria aplicável. 

Contudo, levando em conta que todo o preenchimento do quantificador exprime o 

anúncio de brevidade do tempo de espera e entendendo que a propriedade de 

categorização abstrata pode restringir-se à significação dos elementos, podemos dizer 

que se trata de um elemento semanticamente esquemático com instanciação em formas 

variadas.    

 A ausência de registro de espera lá QT pode estar coerentemente relacionada com o 

conteúdo pragmático da sequência de grau dois. Num pedido de deslocamento e 

aguardo em lugar distante do ato enunciativo (lá), o tempo de expectação pode ser 

interpretado pelo enunciatário em proporcionalidade direta à distância, de modo que 

                                                             
45 Traugott e Trousdale (2013) costumam definir domínios ou grupos funcionais como construções, ainda que 
não apresentem especificação formal. Em conversa com Trousdale, no XXII Seminário Nacional e IX Seminário 
Internacional do Grupo de Estudos Discurso & Gramática (UFF, 2017), o pesquisador afirmou-me que tais 

categorias apresentam, sim, formas definidas, porém, são muito complexas para serem representadas. 
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impere a lógica: o que vem para perto chega mais rápido e o que vai para longe 

demora. Assim, haja vista que o uso do QT especifica que o aguardo se dará em breve 

período de tempo, o emprego de espera lá QT poderia inspirar certa contradição. Esse 

entendimento contribui para explicar a maior produtividade de espera aí QT, com oito 

ocorrências num total de nove, já que o pedido de aguardo no local em que o 

enunciatário já se encontra não demanda deslocamento e, por conseguinte, coopera, 

em tese, para o menor tempo de espera. 

 A sequência espera Loc QT é totalmente composicional, isto é, a soma do significado 

de cada item decodifica o significado de todo o arranjo sintático: ordem/pedido de que 

se aguarde algo ou alguém em determinado lugar durante breve período de tempo. 

 

 Contexto atípico de grau um 

            Como já dito anteriormente, em contextos atípicos, faz-se uso de expressões que, por 

meio de implicaturas conversacionais, aparecem em circunstâncias incomuns. Nesse estágio, 

observamos o emprego da sequência espera Loc com maior vinculação sintático-semântica, 

em que o pronome locativo já não exprime referenciação espacial, passando a exercer papel 

afixoide. No contexto atípico de grau um, verificamos ocorrência de uma construção a que 

denominamos indutora de expectativa sobre atividades do mundo biossocial (IEB), pois, ao 

empregá-la, o enunciador induz o enunciatário a aguardar um acontecimento que se tem como 

certo ou provável em tempo não distante. De modo geral, ao empregar [espera aí] IEB, anuncia-

se um evento que ocorrerá consecutivamente à enunciação e, ao usar [espera lá] IEB, indica-se 

que algo ocorrerá em futuro próximo. Consideramos, portanto, que o emprego das 

microconstruções do contexto atípico de grau um incita o interlocutor à expectativa de algum 

acontecimento, isto é, induz à “espera baseada em probabilidade ou promessa de que algo seja 

feito ou aconteça” (AULETE DIGITAL: expectativa, acesso em: 11 mar. 2019). 

            No século XVII, verificamos registro de uma variante da construção em foco, em que 

a forma do verbo esperar encontra-se na 2ª pessoa do plural do imperativo afirmativo (2ª 

pessoa discursiva do plural: vós). Embora o dado apresentado a seguir não conste da análise 

quantitativa por não representar o objeto específico desta investigação - constituído pela 

forma no singular do verbo esperar -, sua verificação mostra-se profícua em termos 

qualitativos. 

 

(59) Tange outra vez, a campainha mais perto. /G: To may lá! que ſerá iſto? | já naõ tenho peis 

nem maõs | eſcutay. /Digaõ dentro em voz muito ſentida. /Voz: Fieis Chriſtaõs | ámigos de Ieſu 

Chriſto. /G: Axopra! que vem jurando! | em Chriſtaõs lhe ouui fallar. | jurará de os acabar, | por 
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mim virá começando | /(Dentro). Voz: Lembraiuos das Almas que eſtaõ no fogo. /G: O que 

jogo! | elle falla em Alma, e fogo | ſem falta demonio he /(Dentro). Voz: Do Purgatorio, e as 

que /eſtaõ | empecado mortal. /G: Ora | eſperay là iſto agora | elle vem co amaldicão | 

/Purgatorio le entendi | ſe dirâ que vem de lá! | mas eyllo que chega já | que farey triſte demi? 

/Saye hum Vulto negro demodo dos que cuſtumaõ en comendar as Almas, tocando, a 

campainha. /(O fidalgo aprendiz, de Francisco Manuel de Melo, 1665). 

 

            Em farsas teatrais, como é o caso de O fidalgo aprendiz, são muito comuns os apartes, 

que são falas de intérpretes direcionadas a si mesmos e/ou à plateia, como se não quisessem 

ser ouvidos por outras personagens. O trecho do exemplo (59) “Ora | eſperay là iſto agora | 

elle vem co amaldicão” parece tratar-se de um aparte em que o enunciador prepara o público 

para um acontecimento, que ele tem como certo ou provável, em um futuro bastante próximo. 

Entendemos que a expressão esperai lá apresenta status construcional, ou seja, é um 

pareamento de forma e significado, em que lá exerce papel de afixoide, vinculado ao termo 

esperai. Tal entendimento se dá por não haver referenciação espacial de pronome locativo. O 

pedido de que os interlocutores aguardem algo que está por vir não indica que a espera deve 

ocorrer em local distante do ato enunciativo. Além de não haver qualquer referência espacial 

nesse sentido, um pedido de deslocamento nem mesmo poderia ser cumprido pelos 

enunciatários, em se tratando de plateia teatral não itinerante. No exemplo em questão, 

concluímos que o afixoide lá em vinculação com o elemento indutor esperar passa, então, a 

contribuir com a ideia de futuridade próxima: “aguardar algo que acontecerá em breve”. 

Vejamos um exemplo do século XIX já com a forma espera lá. 

             

(60) [...] como em um pesadelo, bateu palmas, e deu um grito, antes um uivo horroroso, com os 

braços em tremor convulsivo estendidos para o céu. Quirino assustado olhou rapidamente para 

aquele lado; mas depois que reconheceu Jupira: - Está satisfeita? - bradou de longe mostrando 

a faca ensangüentada, e apontando para o fundo da canoa, onde jazia o cadáver de Carlito 

estrebuchando e vomitando sangue. - Bravo! bravo. muito bem! gritou a cabocla, com um 

sorriso de infernal ironia. - Agora venha! venha depressa receber o prêmio.. - Espera lá ainda, 

minha Jupira; preciso dar sepultura a este desgraçado... Falando assim, Quirino desatava da 

cintura uma forte e comprida cinta de duas voltas, que trazia de propósito, destinada a atar ao 

pescoço de Carlito a pedra, que pusera na canoa, e atirá-lo ao fundo do rio. - Ainda não, 

moço... espera... traze-o cá... quero vê-lo ainda uma vez... coitado... era tão bonitinho... 

Quirino, ainda que um tanto receoso de qualquer fatal contingência, não ousou replicar-lhe 

[...]. (Corpus do Português: Histórias e Tradições da Província de Minas Gerais, de Bernardo 

Guimarães, 1872). 

 

            No fragmento (60), embora “Espera lá ainda” corresponda à mesma sequência 

morfossintática observada no contexto fonte de grau dois – espera Loc QT –, já não há 

referenciação espacial de pronome locativo, conforme observado nesse estágio. A espera da 

personagem Jupira dar-se-ia no lugar em que se encontrava (do ponto de vista do enunciador: 
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aí) e não em local distante de ambos os envolvidos no ato comunicativo (do ponto de vista do 

enunciador: lá). Sendo assim, ao dizer “Espera lá ainda, minha Jupira” após o convite para 

receber sua premiação, o enunciador pede à interlocutora que aguarde mais um pouco para, 

então, lhe dar a recompensa. Lá exerce, portanto, papel de afixoide que, junto ao termo 

nuclear espera, indica futuridade próxima: pedido de breve postergação da prometida 

retribuição. Tal pedido, em viés pragmático, corresponde à indução de expectativa, isto é, à 

indução de espera baseada em pacto implícito de que a devida premiação ocorrerá em breve, 

após o sepultamento do cadáver. 

            Nesse estágio, o arranjo espera lá mostra-se mais vinculado sintática e 

semanticamente, constituindo pareamento de forma e conteúdo. Do contexto fonte ao atípico 

de grau um, verificamos a ocorrência de mudança construcional, pois há alteração de forma, 

com a vinculação e fixação sintática dos afixoides locativos aí e lá à subparte nuclear espera, 

e certa permanência do conteúdo semântico: “pedido de que se aguarde algo”. É mister 

marcar a importância das expressões do contexto fonte de grau dois para a mudança 

construcional observada no contexto atípico de grau um. A contiguidade sintática dos 

quantificadores de tempo à sequência espera Loc e o foco na informação sobre a duração do 

aguardo de algo ou alguém parecem ter propiciado uma espécie de esvaziamento semântico 

locativo e incorporação semântica temporal. No contexto atípico de grau um, os 

quantificadores de tempo empregados após [espera AfixLoc]IEB operam como uma espécie de 

reforço ou especificação da informação de projeção temporal já contida na construção. 

Observemos o exemplo a seguir com a construção espera aí:  

 

(61) [...] resolução de resistir e vender caro a vida, porque compreendia que, sendo a diligência 

guiada por inimigos, entregar-se era morrer, e fugir era apanhar uma descarga pelas costas e 

morrer sempre, tolamente, como um covarde. Além dessas considerações, estava em sua 

dignidade não abandonar seu camarada, e único amigo, como não abandonaria o Amigo, o seu 

cão fiel, que se mantinha em distância, ladrando, à espera de ordem do senhor para agredir. - 

Si não abre, derruba-se, insistia o inspetor na porta da frente. - Ora! espera aí, que essa porta 

não agüenta um coice meu, disse um apenado; e juntando à palavra a ação, "soltou" o pé na 

porta, que tombou fragorosamente. Felipe tinha tomado posição convenientemente, com o 

clavinote engatilhado. Supondo os sitiantes que os dois sitiados não resistiriam, e tomando 

agora o silêncio da casa como covardia, precipitaram-se para a porta em grupo cerrado. Era o 

que Felipe esperava, e descarregou o clavinote. O grupo rareou; ouviu-se um ai! (Corpus do 

Português: Maria Dusá, de Lindolfo Rocha, 1980). 

 

            No trecho (61), o uso de espera aí indica um pedido do locutor ao seu interlocutor de 

que aguarde brevemente e confira a realização da promessa de conseguir derrubar a porta. 

Nesse estágio, o elemento aí não exerce referenciação espacial, não há qualquer indício de 

apontamento locativo e, além disso, o enunciatário já se encontrava “na porta da frente”, exato 
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lugar em que o enunciador realizaria a atividade anunciada. Não haveria afastamento e 

retorno do enunciador de modo que ele necessitasse solicitar a estada do enunciatário no local 

em que se encontrava. O que ocorre, por meio do uso de espera aí, é o pedido de que se 

aguarde uma ação a ser realizada imediatamente após a enunciação, no próprio espaço do ato 

enunciativo: “e juntando à palavra a ação, ‘soltou’ o pé na porta, que tombou 

fragorosamente”. “Espera aí”, portanto, é utilizado como uma construção indutora de 

expectativa, que projeta um acontecimento em tempo bem próximo ao ato enunciativo. Assim 

como observado no uso da microconstrução espera lá, nesse estágio, o emprego de espera aí 

também apresenta valor temporal, porém, projeta, de modo geral, um acontecimento 

consecutivo à enunciação.  

 

            No contexto atípico de grau um, pudemos observar: 

 Mudança construcional: alteração de forma, com a vinculação e fixação sintática dos 

afixoides locativos aí e lá à subparte nuclear espera, e certa permanência do conteúdo 

semântico: “pedido de que se aguarde algo”. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução indutora de expectativa sobre atividades 

do mundo biossocial: [espera AfixLoc]IEB, que instancia espera aí e espera lá. 

 Maior produtividade da microconstrução espera lá, 7/9 ocorrências. O registro, no 

século XVII, da microconstrução esperai lá como indutora de expectativa sobre 

atividades do mundo biossocial aponta para a anterioridade de espera lá em relação a 

espera aí na mencionada função. Concorre para essa conclusão o fato de terem sido 

verificados usos de espera lá, em função IEB, no século XIX (3 ocorrências), ao passo 

que espera aí não é encontrada nesse período, apenas no século XX.   

 Microconstruções parcialmente composicionais, em que a subparte nuclear, espera, 

contribui, basicamente, com o significado observado no contexto fonte: aguardar 

algum acontecimento. Contudo a subparte periférica, representada pelos afixoides 

locativos aí e lá, já não exerce referenciação espacial, passando a contribuir, em 

vinculação sintático-semântica ao verbo esperar, com a ideia de iminência ou 

futuridade próxima. Sendo assim, o significado do todo não corresponde à soma de 

significado das partes. 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 Contexto atípico de grau dois 

 

            No contexto atípico de grau dois, verificamos o emprego da expressão espera Loc, 

também com maior vinculação sintático-semântica quando comparada à sequência observada 

no contexto fonte. Nesse segundo grau do estágio atípico, verificamos o uso da construção a 

que denominamos indutora de refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB), pois, ao 

empregá-la, o enunciador induz seu interlocutor ao refreamento (interrupção, abrandamento, 

impedimento etc.) de uma ação realizada em âmbito biossocial. Vejamos alguns exemplos de 

emprego da construção [espera AfixLoc]IRB:  

 

(62) [...] pôs-lhe a mão no braço por segurança. - Largue-me! Por força ninguém me leva. Era o 

momento em que passavam dois cavaleiros. Um deles ouvindo aquela voz, esbarrou o animal: 

- O que é isto, Sr. Lucas? - Manuel!… Traído, amigo, traído! O gaúcho reservou a explicação 

para mais tarde. - Deixem o homem, disse ele para os dois guardas. - E quem é você? - Eu já 

lhes digo! replicou Manuel passando a mão ao punho da faca. O outro cavaleiro adiantou-se: - 

Espera lá, rapaz. Firmando-se nos estribos e tomando o tom do comando disse para os 

guardas: - Permanentes, este homem está solto. - O coronel! murmuraram os guardas. Era com 

efeito Bento Gonçalves que chegava da sua estância. Os guardas se retiraram cabisbaixos. - 

Não lhe disse, homem, que se deixasse de rusgas? Iam-no filando! exclamou o coronel a rir. O 

furriel guardou nessa ocasião um silêncio eloqüente. (Corpus do Português: O Gaúcho, de 

José de Alencar, 1870).  

 

            Por meio da leitura do fragmento (62), verificamos o emprego da construção espera lá 

para abrandar os ânimos e, até mesmo, impedir que Manuel, de faca em punho, ferisse um dos 

guardas. Conforme já verificado no primeiro grau desse estágio, a sequência analisada no 

contexto fonte apresenta maior vinculação sintático-semântica, consistindo num pareamento 

de forma e conteúdo. É notório, ao se examinar o texto, que a expressão espera lá não 

exprime um pedido de que o interlocutor aguarde em local distante do ato comunicativo, pois 

não há apontamento espacial. A nosso ver, nesse segundo grau, a construção é ainda menos 

transparente que a do primeiro, pois já não expressa pedido de que se aguarde algo em 

determinado período de tempo. O significado do todo passa a ser uma ordem/pedido de 

refreamento, culminando em não ação, de modo que é possível parafrasear o trecho destacado 

por “Não faça nada, rapaz”.  

            É interessante pensarmos que aguardar algo ou alguém pressupõe, grosso modo, certa 

inatividade ou permanência de estado, até a chegada do que se espera. Sendo assim, por 

extensão metonímica, a construção do contexto atípico de grau dois passa a expressar 

refreamento de atividade do mundo biossocial. Acreditamos ainda que o uso de espera lá em 

função IRB possa também ter relação de herança com alto lá em contexto atípico. O exemplo 

anterior, em especial, envolve personagens do âmbito militar, o que favoreceria, por hipótese, 
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o uso de alto lá. No entanto, constata-se o emprego de espera lá para exprimir função 

semelhante à construção de origem bélica em um contexto em que não havia sido usada 

anteriormente. Concluímos, portanto, que concomitantemente à mudança semântica verificada 

em nanopassos, isto é, do primeiro ao segundo grau do contexto atípico, pode ter havido 

pensamento analógico e consequente analogização ao uso de alto lá também em estágio de 

atipicidade. 

             Analisando a passagem do grau um ao dois do contexto atípico, verificamos, então, 

mudança construcional, com permanência de forma e alteração de conteúdo. Contudo, 

pensando na trajetória do contexto fonte ao atípico de grau dois, conferimos 

construcionalização lexical, em que há mudança de forma, com vinculação e fixação sintática 

de afixoides à subparte nuclear, e mudança semântica: pedido para que se aguarde algo > 

pedido/ordem de refreamento de atividade do mundo biossocial. Ocorre, portanto, surgimento 

de unidade formanova-conteúdonovo mais relacionada ao polo lexical da língua. Vejamos o 

próximo exemplo em que é empregada a construção espera aí: 

 

(63) Mas, ato continuo, para evitar mais discussões, cedeu. Deitou o tabaco fora, e bateu com os 

pês no empedrado, num protesto. - Nunca mais saio contigo, dessa podes tu ficar descansada! 

- Então - meteu-se o filho, cordato. A mãe de Manuel Marques andava com dificuldade, em 

virtude dos sapatos altos, que lhe trilhavam um calo, e agarrava-se nervosamente ao braço do 

marido, gemendo, devagarinho: - Espera aí, credo, aí, não vás tão depressa... - Vamos nalgum 

entêrro... A mulher deitou-lhe uns olhos brancos, furibundos, que valiam mais do que tôdas as 

palavras e insultos. Zê Mourinha, aborrecido, aproximou-se da porta e puxou pela aldraba 

niquelada, direito como um prego. De dentro, como se já esperassem há muito tempo as 

visitas, alguém veio abrir. (Corpus do Português: Pedido de Casamento, de Armando Antunes 

da Silva).  

 

            No exemplo (63), o uso de espera aí pela mulher que andava com dificuldade, 

agarrada ao braço do marido por conta de dores nos pés, expressa um pedido de diminuição 

de velocidade das passadas de seu cônjuge. A expressão constitui um pareamento de forma e 

função menos transparente do que a construção do contexto atípico de grau um. Se no 

primeiro grau o afixoide contribui junto à subparte nuclear para indicar iminência ou 

futuridade próxima, no segundo, passa a cooperar com apontamento circunstancial. Ao 

solicitar “não vás tão depressa”, após o emprego de “espera aí”, a mulher pretende desacelerar 

a caminhada do marido, por ela julgada muito veloz. O uso da expressão espera aí, portanto, 

incide sobre a circunstância da rapidez da atividade de andar. A exemplo da análise anterior 

de espera lá, verificamos, portanto, que a expressão em foco já não exprime pedido de 

aguardo com vistas a um acontecimento em tempo próximo e, sim, refreamento de atividade 

do mundo biossocial.  
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            Não há registro de espera aqui em contexto atípico nos corpora investigados. Ao 

empregar espera aqui em contexto fonte, o enunciador se inclui no apontamento espacial: 

“aqui onde nós estamos”, já o uso de espera aí no mesmo contexto indica o foco no 

posicionamento do enunciatário: “aí onde você está”. Em se tratando de espera lá, a 

referência está em local distante de ambos os atores do ato enunciativo. No contexto atípico 

de grau um, embora os afixoides já não exprimam referenciação locativa, passam a contribuir 

com conteúdo temporal. Espera aí: intenção de causar expectativa no interlocutor anunciando 

um acontecimento naquele momento por ele vivido; espera lá: intenção de causar expectativa 

no interlocutor anunciando um acontecimento que está por vir, não raramente, projetando uma 

ameaça. No contexto atípico de grau dois, o refreamento incide sobre a atividade praticada 

pelo interlocutor, em que espera aí aponta para a circunstância dessa atividade e espera lá 

denota o rechaçamento dela. Entendemos que há duas razões principais para que o elemento 

aqui não preencha o slot AfixLoc das construções [espera AfixLoc]IEB e [espera AfixLoc]RB: (i) 

Questão morfofonêmica: a forma aqui, em comparação a aí e lá, é considerada um pouco 

mais pesada e, portanto, menos propícia a justaposições e aglutinações conforme ocorre com 

as formas mais leves. (ii) Questão semântico-pragmática: em ambos os graus do contexto 

atípico e, sobretudo no segundo, a intenção do enunciador é implicar o enunciatário em seu 

propósito comunicativo. Logo, o uso de aqui iria na contramão, envolvendo o enunciador. 

 

            No contexto atípico de grau dois, chegamos às seguintes constatações: 

 Mudança construcional a partir do contexto atípico de grau um, com permanência da 

vinculação e da fixação sintáticas e alteração do conteúdo semântico-pragmático: 

pedido de que se aguarde um acontecimento que se tem como certo ou provável em 

tempo próximo (atípico grau um) > pedido/ordem de refreamento de atividade (atípico 

grau dois). 

 Construcionalização lexical, tendo como ponto de partida o contexto fonte, ocorrendo 

mudança de forma, com vinculação e fixação sintática de afixoides à subparte nuclear 

espera, e mudança semântica: pedido para que se aguarde algo > pedido/ordem de 

refreamento de atividade do mundo biossocial, relacionado ao polo lexical da língua.  

 Concomitantemente à mudança semântica verificada em nanopassos, do primeiro ao 

segundo grau do contexto atípico, pode ter havido pensamento analógico e 

consequente analogização ao uso de alto lá, também em estágio de atipicidade, em que 

é empregada como microconstrução refreadora de atividade do mundo biossocial . 
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 Esquematicidade parcial da microconstrução refreadora de atividade do mundo 

biossocial: [espera AfixLoc]RB, que instancia espera aí e espera lá. 

 Em comparação ao contexto atípico de grau um, há aumento mínimo (1 ocorrência) de 

espera aí, decréscimo de espera lá e decréscimo no quantitativo total, considerando 

ambas as microconstruções, conforme a tabela adiante.  

 Microconstruções menos composicionais, ou seja, menos transparentes. A subparte 

nuclear, espera, já não exprime o pedido de que se aguarde algo em determinado 

período de tempo. A subparte periférica, representada pelos afixoides locativos aí e lá, 

tampouco exerce referenciação espacial ou temporal. Ambos os elementos, em 

vinculação sintático-semântica, cooperam para o refreamento de atividade do mundo 

biossocial. 

 

                   Tabela 9: Quantitativo de espera Loc/Afix nos graus do contexto atípico 

Graus Atípico grau 1: 

IEB 

Atípico grau 2: 

IRB 

Subtotal Total 

Séculos XIX XX XIX XX XIX XX 

espera aí - 02 - 03 - 05 05  

05 pera aí - - - - - - - 

peraí - - - - - - - 

espera lá 03 04 01 01 04 05 09 

Subtotal 03 06 01 04 04 10  

Total 09 05  14 

                 Fonte de dados: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto crítico 

           Como já visto, segundo Diewald (2002, 2006), o contexto crítico é marcado por 

ambiguidade, e entre as possibilidades de interpretação está o novo significado. Ao longo da 

investigação diacrônica, foi encontrada apenas uma (1) ocorrência que, a nosso ver, pode ser 

enquadrada nesse estágio: 

 

(64) Cena XIV Natividade, José, depois Custódio. Natividade (Muito calmo): - Não sejas tolo... 

não te quero mal... (Dando-lhe uma nota) Aqui tens cinco bagarotes. José (Admirado): - Não 

percebo... Natividade: - Solta um grande grito... Assim como se te estivessem matando! José: - 

Está doido? Natividade: - Solta um grito! (Lembrando-se) Ah! espera lá! (Dá-lhe um pontapé. 

José solta um grito e foge pelo fundo) Pronto! Custódio (Entrando com um grande saco às 

costas): - Cá vou deitar no corredor o primeiro saco de rolhas! (Corpus do Português: O Califa 

da Rua do Sabão, de Artur Azevedo, 1880). 

 

            No fragmento (64), Natividade ordena que José grite de forma peculiar: “Solta um 

grande grito... Assim como se te estivessem matando!”. Como seu interlocutor não seguira o 
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comando dado, Natividade tem a ideia de chutá-lo e, assim, alcança seu objetivo. O uso de 

espera lá no trecho pode suscitar minimamente duas interpretações analíticas. Na primeira 

delas, observando que a construção antecede o pontapé aplicado a José, entendemos tratar -se 

de construção indutora de expectativa sobre o mundo biossocial. Sob essa ótica, a expressão 

pode ter sido empregada para anunciar a ação ou movimento que ocorreria em tempo 

próximo: o chute. Nesse caso, a construção é lida com as mesmas características descritas no 

contexto atípico de grau um. Uma segunda leitura possibilita o entendimento de que espera lá 

tenha sido empregada para refrear a própria enunciação: a ordem “Solta um grito!”. Ao dar -se 

conta de que o som pretendido não seria emitido naturalmente por José, Natividade tem uma 

espécie de insight, externado por meio da interjeição Ah!, seguida da construção refreador-

enunciativa espera lá! Essa última interpretação será tratada adiante no contexto isolado.  

            É importante ter-se clareza de que a ambiguidade observada em contexto crítico não 

necessariamente deve ocorrer entre os graus do contexto atípico e isolado em correlação 

semântica. Conforme ocorre no exemplo apresentado, é possível realizar uma leitura que 

envolva indução de expectativa, em que se mantém a ideia de aviso para que se aguarde 

algum acontecimento, e outra que denote refreamento enunciativo. Compreendemos que as 

construções atinentes aos graus do contexto atípico, com conteúdo referente ao mundo 

biossocial, possibilitam a transferência do valor semântico-pragmático a expressões do âmbito 

discursivo, empregadas, porém, com características pragmático-discursivas particulares. 

Contudo, a ambivalência em contexto crítico, uma das marcas para a neoanálise em 

micropassos, não ocorre, obrigatoriamente, entre as construções semanticamente 

correspondentes, como apresentamos no quadro a seguir: 

 

Quadro 12: Correspondência semântica entre construções do contexto atípico e isolado 

Âmbito Biossocial Discursivo 

Delimitação 

linguística 

Lexical Gramatical 

Contexto Atípico Isolado 

 

 

Graus 

1: IEB 

Indutora de expectativa sobre atividade do 

mundo biossocial 

1: IEE 

Indutora de expectativa sobre a 

enunciação 

2: RB 

Refreadora de atividade do mundo 

biossocial 

 

2: RE 

Refreador-enunciativa 

3: RA 

Refreador-argumentativa 
 Fonte: Autoral. 

      

            Considerando a baixíssima frequência de dados em contexto crítico (uma ocorrência), 

inferimos que a construcionalização de espera aí e espera lá não tenha ocorrido unicamente 
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por micropassos. Compreendemos, portanto, que a discrepância quantitativa de ocorrências 

em contexto crítico (um registro) e isolado (46 registros) explique-se, também, pelo 

mecanismo de analogização. 

            Conforme Teixeira (2015), o primeiro registro de expressão construcionalizada (vem 

cá) foi encontrado no século XVI, o segundo (vê lá), no século XVIII, em seguida, seis das 11 

expressões investigadas apresentaram o primeiro registro em contexto isolado no século XIX. 

Esse resultado leva-nos a concluir que nesse período tenha havido intensificação do 

mecanismo de analogização a partir de [V AfixLoc]MD ou [Indut AfixLoc]MD, conforme veremos 

adiante. Em vista disso, concluímos ter havido analogização de espera aí e espera lá à 

construção marcadora discursiva formada por elemento indutor e afixoide locativo. A 

analogização, portanto, justifica a ausência de quantitativo relevante de dados que marquem a 

passagem dessas microconstruções por contexto crítico. É importante ressaltar que a 

ocorrência de analogização não inibe a continuidade das neoanálises contextuais.  

 

 Contexto isolado de grau um 

            No contexto isolado, as construções assemelham-se apenas parcialmente às 

anteriormente apresentadas, exibindo, em cada um dos graus observados, uma 

correspondência forma-conteúdo única. No contexto isolado de grau um, as microconstruções 

exprimem indução de expectativa sobre a enunciação (IEE). Tal significado, agora 

circunscrito ao âmbito discursivo, deriva do contexto atípico de grau um, em que as 

expressões relacionavam-se a atividades do mundo biossocial. Consideremos os exemplos a 

seguir: 

 

(65) Senhora Aida, (..) não esteja aí com dúvidas, que isto não é nada. Eu quero logo falar 

consigo". No dia sete deste mês. No dia sete, veio da guarda, roubou-me - só minhas, da 

minha mulher, do meu rapaz, que é do meu rapaz - vinte garrafas de uísque. À minha filha, 

roubou-lhe noventa garrafas de todas as espécies - de uísque, de brande, de tudo - (..) que 

trazia da França. INF2 (..) Tinha alguma carrinha para levar isso então. INF1 Espera lá. 

Roubou-me uma motosserra de cinquenta contos, aquela grande de gasolina, (..) sem estrear. 

INF2 Isso era para vender, que ele não ia para o monte com ela. INF1 Não, homem! INF2 Não 

era para trabalhar com ela. INF1 Mas houve quem visse! Mas não lhe fadava, não o fadava, 

sabe? A vizinhança viu tudo, (..) uma carrinha amarela. (Corpus do Português). 
 

            No fragmento (65), o informante 2, ao ouvir sobre o roubo de mais de cem garrafas de 

bebida, comenta “Tinha alguma carrinha para levar isso então”. O enunciador, que contava a 

história, emprega a expressão “Espera lá” para incentivar seu interlocutor a aguardar o fim da 

história e, então, obter a informação desejada: “A vizinhança viu tudo, (..) uma carrinha 
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amarela”. Nessa expressão, em que os componentes estão mais vinculados do que nos 

contextos anteriores, o afixoide lá em alta integração à subparte nuclear espera aponta para 

uma parte mais avançada do discurso. Nesse sentido, a expressão espera lá induz o 

interlocutor a manter-se em expectativa para receber a informação que estaria por vir. 

Vejamos um exemplo com espera aí: 

 

(66) [...] alguns ladrõezinhos dos Correios foram apanhados de calça curta. Ladrõezinhos, né? 

Porque o que eu vi ali foram 3.000l reais. Três quilos de abobrinha. Bom, daí o PT tem que 

dar a contrapartida. Não tem CPI pro PTB porque não teve pro PT, é uma troca. Não tem. E o 

que aconteceu com o Roberto Jefferson? Ele começou a ver que estavam batendo muito. E 

estava ficando sozinho. O PT fazendo papel de vestal. Não, não temos que tergiversar, vamos 

duro, e tal. Ah, é assim? Então espera aí! E entregou o esquemão. Agora, se for procurar de 

onde vem o dinheiro... O dinheiro não vem da plantação de amendoim da chácara do Lula. 

Vem dos beneficiários da política econômica. Com o conhecimento do governo federal, são os 

beneficiários. Carlos Azevedo - Quem são os beneficiários? As empresas internacionais, a 

proposta de desnacionalização do Brasil, os banqueiros, os exportadores. (Corpus do 

Português: fala de Roberto Requião). 
 

            No trecho (66), Roberto Requião reproduz uma suposta fala de Roberto Jefferson 

diante de grande pressão política: “Ah, é assim? Então espera aí!”. O emprego da construção 

espera aí no exemplo expressa o intuito de fazer com que o(s) interlocutor(es) se 

preparasse(m) para receber informações importantes naquele instante. O uso da expressão, 

portanto, gera expectativa sobre a enunciação iminente, o que pode ser confirmado pela 

narrativa “E entregou o esquemão” em sequência a expressão espera aí. O afixoide aí em 

cooperação à subparte nuclear espera aponta para um segmento do discurso subsequente à 

construção, e esta, em vinculação de forma e conteúdo, indica indução de expectativa sobre a 

enunciação prestes a ser comunicada. 

            

            No contexto isolado de grau um, observamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto atípico de grau dois, sem comprovação de 

passagem pelo contexto crítico, havendo permanência de forma: subpartes nuclear e 

periférica em vinculação e fixação sintática; alteração de conteúdo semântico-

pragmático: indução de refreamento de atividades do mundo biossocial (IRB) > 

indução de expectativa sobre a enunciação (IEE). 

 Construcionalização gramatical a partir do contexto fonte, ocorrendo mudança de 

forma: sequência espera Loc, com possibilidade de inversão sintática entre os itens e 

intercalações de outros elementos > [espera AfixLoc]IEE, com vinculação e fixação 

sintática; mudança de conteúdo: pedido/ordem de que se aguarde algo ou alguém em 
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determinado lugar > indução de expectativa sobre a enunciação. Consistindo, assim, 

em pareamento de forma nova e conteúdo novo. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução indutora de expectativa sobre a 

enunciação: [espera AfixLoc]IEE, instanciando espera aí e espera lá. 

 Produtividade discreta em relação aos graus dois e três do contexto isolado: quatro 

ocorrências do total de 41.   

 Menor composicionalidade em referência ao contexto atípico de grau um, IEB, pois o 

pedido de aguardo e consequente indução de expectativa se dá em circunstância 

discursiva, sobre ato enunciativo, e não mais sobre atividade do âmbito biossocial. No 

entanto, ousamos dizer que as construções do contexto isolado de grau um, IEE, nos 

parecem mais composicionais do que aquelas do contexto atípico de grau dois, IRB. 

As construções IEE (isolado grau um) conservam a ideia de “pedido de que se aguarde 

algo”, ainda que em âmbito discursivo, enquanto as construções IRB (atípico grau 

dois) distanciam-se dessa semântica original, exprimindo a noção de refreamento 

(abrandamento, interrupção etc.) de atividade. Tal fato, que contraria a tendência de 

composicionalidade decrescente entre os contextos, pode ser explicada pela 

analogização à microconstrução alto lá, tipicamente refreadora, no último grau do 

contexto anterior, ao passo que o primeiro grau do contexto isolado enquadra-se mais 

às mudanças em micropassos a partir da sequência espera Loc, observada em contexto 

fonte. 

 

 

 Contexto isolado de grau dois 

 

 

            No fragmento a seguir, a construção espera lá é empregada para suspender 

momentaneamente o fluxo do discurso de modo que o enunciador possa lembrar-se de um 

acontecimento. Vejamos o exemplo: 

 

(67) Sim.. eu mandei lá a minha caseira.. - Recordo-me, e Josefa respondeu alegremente que 

fugiria para o Enxertado na noite do dia seguinte; mas nesse mesmo dia à noite, 27 de Agosto 

de 1813, suicidou-se. - Ah! Vou-me lembrando.. Esse suicídio é que eu punha em dúvida nas 

minhas cartas que não recebeste. - Porquê? Então mataram-na! - Já não vive há muitos anos o 

cirurgião que a tratou; eu saí daqui há trinta e cinco e nunca mais o vi; se ele vivesse, poderia 

ajudar-me a recordar. Espera lá... Como a velhice nos varre tudo da memória! Ah! Uma 

circunstância... o aparecimento de uma criança no rio... - O quê? - Espera, António, não me 

quebres o fio das recordações. Gonçalves Penha tapou a cara com as mãos, curvou-se 

bamboando a cabeça, ergueu-a com ímpeto, e disse: - Parece que vejo reviver o passado... 

Olha, Queirós, na mesma noite em que essa rapariga apareceu moribunda no rio, um homem 
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que andava à pesca encontrou uma criança. (Corpus do Português: Maria Moisés, de Camilo 

Castelo Branco, 1876). 
 

            No trecho “se ele vivesse, poderia ajudar-me a recordar. Espera lá... Como a velhice 

nos varre tudo da memória! Ah! Uma circunstância... o aparecimento de uma criança no rio...  

- O quê? - Espera, António, não me quebres o fio das recordações.”, as expressões “recordar”, 

“varrer da memória” e “fio das recordações” são a chave para o entendimento. Além disso, a 

interjeição “Ah!”, antecedendo o início de uma narrativa do passado, contribui para a ideia de 

que o propósito do refreamento enunciativo seja a lembrança de um evento. 

            No segundo grau do contexto isolado, a construção mostra-se ainda menos 

composicional do que a do grau anterior, pois não nos parece possível uma leitura bem 

definida a partir do significado das subpartes. A subparte periférica, que, em nossas análises, 

vem desenhando junto à subparte nuclear a trajetória espaço > tempo > discurso, nos parece 

mais abstrata nesse estágio. É natural a associação do conteúdo de refreamento, sobretudo, à 

subparte nuclear, espera, devido ao maior peso semântico. Contudo, não se trata mais da 

significação do verbo unitário, pois sua vinculação sintático-semântica ao afixoide gera um 

pareamento de forma nova e conteúdo novo. Concorre para essa compreensão o uso do verbo 

esperar em “O quê? - Espera, António, não me quebres o fio das recordações”. Nesse trecho, 

o verbo é de fato utilizado para expressar pedido de que o interlocutor aguarde durante um 

período de tempo, isto é, até o fim das recordações do locutor. Já o uso de espera lá não é, ao 

menos diretamente, dirigido ao interlocutor, seu emprego tampouco constitui propriamente 

um pedido ou ordem. A microconstrução espera lá marca a suspensão momentânea do 

discurso, que tem como objetivo, nesse exemplo específico, conseguir resgatar eventos 

armazenados na memória. Denominamos, portanto, a microconstrução de refreador-

enunciativa (RE). Em seguida, apresentamos um exemplo com espera aí: 

 

(68) [...] - porque aí tinha um relacionamento natural - mas quando ela chega pra eles é pra dizer 

que: êh: minha casa não é boa: que não presta que eu não faço as coisas direito pra eles e não 

sei o quê cheia de defeito - vige Maria - a barra é pesada viu? - é uma guerra muito séria - pro 

meus meninos é - problema ((voz baixa)) () Doc. - como vocês vêem o problema da velhice? - 

áh: espera aí - bem: éh: áh: eu não sei eu eu não sei bem não porque - o: tipo de velho que eu 

tô acostumada a conviver é o velho muito dinâmico minha mae por exemplo anda de ônibus 

sozinha tem setente e um anos e: bota / enquanto / outro dia ela foi para uma festa de 

casamento - áh: éh: comigo - enquanto eu tava toda: à vontade ainda estudando sem / em cima 

da hora ela tava fazendo bob se ajeitando [...]. (Corpus do Português: Linguagem Falada, 

Recife: 279). 

 

            No trecho (68), a microconstrução espera aí é utilizada para marcar o refreamento do 

fluxo discursivo, com o objetivo de elaborar resposta ou comentário sobre a pergunta “como 
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vocês vêem o problema da velhice?”. No entorno da microconstrução espera aí, as 

interjeições áh, éh e as frases “eu não sei”, “eu não sei bem não” são pistas que apontam para 

a atividade do pensamento, numa tentativa de elaboração opinativa acerca do tema proposto. 

            Do mesmo modo como foi analisada a microconstrução espera lá no exemplo 

antecedente, verificamos, no último fragmento, menor composicionalidade de espera aí em 

relação ao primeiro grau do contexto isolado. Não há pedido ou ordem dirigida diretamente ao 

interlocutor para que esse aguarde algo, o que ocorre de fato, por meio do uso da 

microconstrução, é a marcação de refreamento enunciativo. Isto é, a sinalização de que o 

fluxo discursivo está sendo refreado, nesse caso específico, para reflexão e elaboração de 

comentário.  

            Por meio da análise dos corpora, detectamos diferentes propósitos46 para o emprego 

das microconstruções espera aí e espera lá em refreamento enunciativo (RE): (i) recordar-se 

de informações armazenadas na memória; (ii) refletir e formular resposta ou comentário; (iii) 

retificar o que foi dito anteriormente; (iv) redirecionar o tópico; (v) (re)tomar o turno.  

 

                         No contexto isolado de grau dois, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto isolado de grau um, com 

permanência de forma: vinculação sintática das subpartes nuclear e periférica; 

alteração de conteúdo: indução de expectativa sobre a enunciação (isolado 

grau um) > refreamento enunciativo (isolado grau dois). 

 Construcionalização a partir do contexto fonte, com mudança de forma: 

sequência de elementos independentes espera Loc (fonte grau um) > subpartes 

em vinculação sintática [espera AfixLoc]RE (isolado grau dois) e mudança de 

conteúdo: pedido/ordem de que se aguarde algo ou alguém em determinado 

lugar (fonte grau um) > sinalização de refreamento da enunciação (isolado 

grau dois). 

 Esquematicidade parcial da microconstrução refreador-enunciativa [espera 

AfixLoc]RE, instanciada por espera aí e espera lá.  

 Considerável aumento de produtividade, com 28 ocorrências do total de 41. 

                                                             
46 Na pesquisa de mestrado, apresentada em Rosa (2012), observamos alguns dos citados propósitos funcionais. 
No entanto, o aprofundamento nas investigações aliado à aplicação da abordagem de Charaudeau (1992) sobre 
modos de organização discursiva conduziram-no ao atual refinamento classificatório. Assim, o uso de espera aí 
e espera lá para realizar atividades de recordação, formulação, retificação, redirecionamento e (re)tomada 
enquadram-se na subfunção de refreamento enunciativo (em MOD enunciativo) ao passo que os fins de 
encadeamento lógico e  contra-argumentação conformam-se à subfunção de refreamento argumentativo (em 

MOD argumentativo). 
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 Diminuição da composicionalidade, pois é menos nítida a colaboração da 

subparte periférica para o conteúdo total e já não há pedido/ordem de aguardo 

diretamente direcionada ao interlocutor como contribuição da subparte 

nuclear.   

 

 Contexto isolado de grau três  

 

            No fragmento a seguir, apresentamos uma ocorrência em que espera lá foi encontrada 

em função marcadora discursiva refreador-argumentativa (RA): 

 

(69) INF1 A cagarra. INF2 (...) INQ1 A cagarra é uma de noite, voa de noite. INF1 Não. A 

cagarra é de dia. A cagarra voa de dia. INQ1 Não, mas no mar. INF2 (..) INF1 (..) INF2 Tem 

umas patas assim grandes. INF1 A cagarra onde é que vai ver o peixe é de dia, não é de noite. 

INQ2 Sim senhora. INQ1 É de dia. Mas é uma que faz pa-pa-pa de noite. INQ2 A cagarra não 

é a mesma coisa. INQ1 Espera lá. INF2 A de noite não é esta. INF3 Gorguja. INQ1 Não... 

INQ2 A cagarra cá não é a mesma coisa. INF3 A gorguja é que é de noite. INF1 A cagarra é 

tudo à mesma. (...) Ela é que faz.. Para ver o peixe é de dia. INF3 A cagarra, a cagarra procura. 

A gorguja, a gorguja é de noite. INQ2 Desculpe, diga-me só uma coisa, esses que estão a voar 

ali por cima, são o quê? (Corpus do Português: Cordial: CLC05).  

 

            No trecho (69), observamos uma discussão sobre algumas características da ave 

marinha cagarra. O pesquisador 1 apresenta uma proposição, declarando que a cagarra é uma 

ave que voa durante a noite: “A cagarra é uma de noite, voa de noite”. Em seguida, o 

informante 1 se posiciona contrariamente, refutando a afirmação: “Não. A cagarra  é de dia. A 

cagarra voa de dia”. O pesquisador 1, então, justifica-se: “Não, mas no mar [...] É de dia. Mas 

é uma que faz pa-pa-pa de noite”. Após a justificação, é o pesquisador 2 que se manifesta em 

desacordo: “A cagarra não é a mesma coisa”. Diante de nova refutação, pesquisador 1 

emprega a construção refreador-argumentativa: “Espera lá” e, posteriormente, discorda da 

afirmação de que se tratava da ave gorguja e não da cagarra. Embora observemos claramente 

dois elementos do mecanismo argumentativo, a proposição (asserção sobre fenômeno do 

mundo) e alegação (discussão a partir da tomada de posição), não verificamos, de forma tão 

desenvolta, a persuasão (raciocínio convincente, por meio do qual se prova a posição adotada 

na alegação). Tal fato pode ser justificado devido à atuação de muitos interlocutores, o que 

propicia interrupção e sobreposição de falas não captadas. Apesar de ser esse um exemplo não 

prototípico, entendemos que a construção espera lá é empregada em posição intra-

argumentativa no intuito de refrear a argumentação do interlocutor, marcando a posição do 

enunciador e apoiando sua alegação. Passemos ao próximo exemplo com espera aí: 

 

(70) - [...] mas desde que esses meios de comunicação sejam po-li-ci-a-dos, policiados pelo 

governo e passem a divulgar coisas válidas, coisas boas, então é muito válido.- áh até onde 
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todo policiamento não seria uma violência? - então você diria você então vai achar que que a 

liberdade absoluta é que é desejável? – não, pelo contrário, se eu tô me queixando de que, de 

que... - áh o excesso de liberdade no mundo tá provocando provocando a difusão de tudo que 

não presta. - peraí isso não é verdade, isso é besteira, isso é besteira. - não, não sei de nada. 

Me perguntando tudo é válido sim, não é válido nada, sobretudo a violência. Violência é você 

fazer comunicar aquilo que não presta. "Olho para o mundo e por isso - isso aí é que é 

violência - cada vez me sinto mais solitário e aflito ". - não, eu cada vez acredito mais. - não 

sei não sei pra onde é que nós vamos. (Corpus do Português: Linguagem Falada, Recife: 5). 

 

                No fragmento (70), o enunciador apresenta uma proposição (tese): “o excesso de 

liberdade no mundo está provocando a difusão de tudo o que não presta”. Seu interlocutor 

emprega a construção refreador-argumentativa “peraí” para refrear a argumentação alheia ao 

mesmo tempo em que marca a sua posição diante da proposição apresentada: “isso não é 

verdade, isso é besteira, isso é besteira”. O expositor da proposição inicia, então, sua 

justificação valendo-se de alguns elementos persuasivos: “Me perguntando tudo é válido, sim, 

não é válido nada, sobretudo a violência. Violência é você fazer comunicar aquilo que não 

presta. ‘Olho para o mundo e por isso - isso aí é que é violência - cada vez me sinto mais 

solitário e aflito’”.   

            Entendemos que nesse último estágio da construcionalização de espera aí e espera lá, 

as microconstruções refreador-argumentativas perdem a composicionalidade original de tal 

modo que ocorre redução morfofonêmica: espera aí > peraí (erosão e aglutinação) e espera 

lá > peralá (erosão e justaposição). Embora não tenhamos encontrado a expressão peralá no 

corpus atual, provamos o emprego dessa forma reduzida no PB valendo-nos de exemplo, 

exposto a seguir, analisado na pesquisa de mestrado, retirado do acervo digital da revista 

Veja. No fragmento, a cantora Rita Lee emprega a construção refreador-argumentativa peralá 

para refutar a proposição implícita, decodificada a partir de ações do diretor, de que ela não 

tinha talento suficiente para ocupar o posto de cantora: 

 

(71) Em toda a preocupação instrumental dos Mutantes, evidentemente, não havia lugar para uma 

cantora. Muito menos para uma que, no máximo, contribuía para o suporte sonoro tocando um 

pandeiro furado. Para Rita, restava a pantomina: mostrar as perninhas, fazer careta, balançar as 

cadeiras. “Eu não aguentei”, desabafa. “Chegou uma hora em que eu disse: ‘Mas peralá 

senhor diretor, eu também tenho talento’.”. (Revista Veja, 1979).  

 

            No contexto isolado de grau três, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto isolado de grau dois, havendo 

permanência de forma: vinculação sintática das subpartes nuclear e periférica, e 

alteração de conteúdo: refreamento enunciativo > refreamento argumentativo. 
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 Construcionalização gramatical a partir do contexto fonte, com mudança de forma: 

sequência espera Loc, com possibilidade de inversão sintática entre os itens e 

intercalações de outros elementos > [espera AfixLoc]RA, com vinculação e fixação 

sintática; mudança de conteúdo: pedido/ordem de que se aguarde algo ou alguém em 

determinado lugar > refreamento argumentativo. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução refreador-argumentativa [espera 

AfixLoc]RA, com instanciação de espera aí e espera lá. 

 Conforme consta na Tabela 10 adiante, praticamente 1/3 da produtividade total do 

contexto isolado refreador (formado pelos graus dois: RE e três: RA). Tal diferença 

ocorre pelo fato de o refreamento argumentativo ser uma especificação do segundo 

grau, empregado em organização discursiva mais complexa, restrita a discussões mais 

elaboradas e, portanto, menos disponível nos corpora em viés diacrônico. Já o 

refreamento enunciativo está relacionado a diversas modalidades da enunciação, de 

organização mais simples, usuais em interações rotineiras e, consequentemente, mais 

frequentes nos corpora. Pensando em termos de nanopassos, isto é, do grau um ao 

grau refreador – dois e três como um todo - do contexto isolado, é verificado o 

aumento de produtividade: quatro ocorrências da construção IEE, de grau um, e 37 

ocorrências no total das construções refreadoras. 

 Diminuição de composicionalidade, de modo que o afastamento da semântica original 

favorece a redução morfofonêmica: espera aí > peraí (erosão e aglutinação) e espera 

lá > peralá (erosão e justaposição). 

 O resultado dos mecanismos de mudança representados na figura a seguir: 

 

 
       Figura 6: Nanopassos e micropassos na trajetória de mudança de espera Loc/Afix 

 

 FONTE Micropassos ATÍPICO Micropassos ISOLADO 

 Grau 1: 

espera Loc 

 Grau 1:  

IEB 

Instanciação de 

[IndutAfixLoc]MD 

Grau 1:  

IEE 

Nanopassos 

 

     

 

  Analogização  

com alto lá  
 

 

Grau 2:  

RE 

Nanopassos Grau 2: 

espera Loc QT 

 Grau 2: 

IRB 

Instanciação de 

[IndutAfixLoc]MD 

 

     Grau 3:  

RA 

 
      Fonte: Autoral. 
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                               Tabela 10: Quantitativo de espera Afix nos graus do contexto isolado  

Graus Isolado  

grau 1: 

IEE 

Isolado  

grau 2:  

RE 

Isolado  

grau 3:  

RA 

Subtotal Total 

Séculos XIX XX XIX XX XIX XX XIX XX 

espera aí - 01 - 14 - 03 - 18 18  

34 pera aí - - - 01 - 01 - 02 02 

peraí - 01 - 09 - 04 - 14 14 

espera lá - 02 03 01 - 01 03 04 07 

Subtotal - 04 03 25 - 09 03 38  

Total 04 28 09  41 

                               Fonte de dados: Corpora de pesquisa. 
 

 

 Propriedades de forma e conteúdo do contexto fonte ao isolado 

            Em face à verificação de apenas um (1) registro avaliado como pertencente ao 

contexto crítico e em virtude de essa ocorrência não dar conta da trajetória de surgimento dos 

dois graus do contexto isolado e dos desdobramentos do último grau, o estágio crítico não 

consta do quadro panorâmico exposto a seguir. A ausência de registro que nos impossibilita 

de proceder a análises quantitativas e qualitativas mais aprofundadas parece justificar -se pela 

ação do processo de analogização de espera aí e espera lá com a construção marcadora 

discursiva formada por elemento indutor e afixoide locativo. Sendo assim, com base nos 

fatores de análise construcional segundo Croft (2001), apresentamos o panorama dos 

contextos fonte, atípico e isolado. 

 

 

Quadro 13: Propriedades de forma e conteúdo nos contextos de mudança de espera Loc a [Espera AfixLoc]RA 

  Fonte 

grau 1 

Fonte  

grau 2 

Atípico 

grau 1 

Atípico 

grau 2 

Isolado 

grau 1 

Isolado  

grau  2 

Isolado  

grau 3 
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S atômicas: 

espera; aí; 

aqui; lá, 

em 

eventual 

arranjo 

sintático: 

espera Loc 

atômicas: 

espera; 

aí; aqui, 

complexa

s: QT, em 

frequente 

arranjo 

sintático: 

espera 

Loc QT 

complexas:  

[espera aí]IEB; 

[espera lá] IEB 

 

 

 

 

 

complexas: 

[espera aí]IRB; 

[espera lá] IRB 

 

complexas: 

[espera aí]IEE; 

[espera lá] IEE 

 

complexa: 

[espera aí]RE; 

[espera lá] RE 

 

complexa: 

[espera aí]RA; 

[espera lá] RA 

 

M plenas: 

espera aí; 

espera 

aqui; 

espera lá 

esquema 

ticidade 

semântic

a47 de 

QT: 

espera aí 

QT; 

espera 

aqui QT  

parcialmente 

esquemática: 

[espera 

AfixLoc] IEB, 

instanciando 

espera aí, 

espera lá 

parcialmente 

esquemática: 

[espera 

AfixLoc] IRB, 

instanciando 

espera aí, 

espera lá 

parcialmente 

esquemática: 

[espera 

AfixLoc] IEE, 

instanciando 

espera aí, 

espera lá 

parcialmente 

esquemática: 

[espera 

AfixLoc] RE, 

instanciando 

espera aí, 

espera lá 

parcialmente 

esquemática: 

[espera 

AfixLoc] RA, 
instanciando 

espera aí > 

pera aí 

(aférese) > 

peraí (crase); 

espera lá > 

peralá 

(aférese e 

justaposição) 

                                                             
47 Conceito discutível, conforme apontamentos feitos acerca do contexto fonte de grau dois. 
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F 2 

vocábulos 

fonológico

s: [iʃ’pɛɾa] 

[a’i]; 

[iʃ’pɛɾa] 

[a’ki] ; 

[iʃ’pɛɾa] 

[‘la] 

3 ou mais 

vocábulo

s 

fonológic

os: 

[iʃ’pɛɾa] 

[a’i] 

QT48: 

[iʃ’pɛɾa] 

[a’ki] QT 

1 vocábulo 

fonológico: 

[iʃpɛɾa’i]; 

[iʃpɛɾa‘la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[iʃpɛɾa’i]; 

[iʃpɛɾa‘la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[iʃpɛɾa’i]; 

[iʃpɛɾa‘la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[iʃpɛɾa’i]; 

[iʃpɛɾa‘la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[iʃpɛɾa’i]; 

[pɛɾa’i]; 

[iʃpɛɾa‘la], 

[pɛɾa‘la] 

C 

O 

N 

T 

E 

Ú 

D 

O 

 

S pedido/ 

ordem de 

que se 

aguarde 

algo/ 

alguém em 

determinad

o local, 

durante 

um 

período de 

tempo 

pedido/ 

ordem de 

que se 

aguarde 

algo/ 

alguém 

em 

determin

ado local, 

durante 

breve 

período 

de tempo 

pedido de que 

se aguarde 

algo que está 

prestes a 

acontecer 

refreamento 

de atividade 

do mundo 

biossocial 

anúncio de 

enunciação 

prestes a 

acontecer ou 

em futuro 

próximo 

refreamento 

da enunciação 

refreamento 

da 

argumentação  

P injunçao 

do emissor 

sobre o 

receptor, 

enfatizand

o, o local 

de espera 

injunção, 

do 

emissor 

sobre o 

receptor 

enfatizan

do a 

brevidade 

de tempo 

da espera 

indução de 

expectativa 

ao receptor 

projetando 

aconteciment

o iminente ou 

em futuro 

próximo  

comando/ 

pedido de 

interrupção, 

abrandamento

, 

impedimento 

etc. de ação 

praticada pelo 

interlocutor 

preparação do 

interlocutor 

para o 

enunciado, 

induzindo o 

interlocutor à 

expectativa 

  

aviso ao 

interlocutor 

de suspensão 

da enunciação  

tomada de 

posição 

diante da 

proposição do 

interlocutor 

D ato 

alocutivo 

de 

modalidad

e injuntiva, 

do MOD 

enunciativ

o 

ato 

alocutivo 

de 

modalida

de 

injuntiva, 

do MOD 

enunciati

vo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

Marcação 

discursiva,  

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, 

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, 

MOD 

argumentativ

o 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura baseada em Croft (2001). Legenda: formas S: sintáticas; formas M: morfológicas; formas F:  

fonológicas; conteúdos S: semânticos; conteúdos P: pragmáticos; conteúdos D: discursivos. 

 

 

 Estágio de paradigmatização no PB 

            Conforme visto na seção anterior, Diewald e Smirnova (2012) entendem por 

integração paradigmática o processo de estabilização de um novo signo construcionalizado 

que o transforma em parte integral de um paradigma. Sendo assim, a partir da 

construcionalização de espera aí e espera lá, ocorre estabilização dessas microconstruções no 

paradigma dos marcadores discursivos, formados por elementos indutores e afixoides, no PB. 

Como exposto no quadro a seguir, verificam-se oposições paradigmáticas, ou seja, 

variabilidade de significados gramaticais ou discursivo-funcionais dentro do paradigma. 

 

 

 

 

                                                             
48 Por ser uma estrutura de preenchimento variável, não procedemos à representação de QT. 
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Quadro 14: Integração paradigmática das microconstruções espera aí e espera lá 

Rótulo da 

categoria: 

Marcadores discursivos 

Características 

formais: 

Elementos indutores seguidos de afixoides em vinculação sintática 

Função:  Marcação discursiva 

Exemplos de 

distinções  

discursivo-

funcionais: 

Refreamento  

enunciativo 

Refreamento  

argumentativo 

Exortação Chamamento de 

atenção 

Exemplos de 

membros: 

calma aí, calma lá, 
espera aí,  

espera lá 

alto lá, calma aí, 

calma lá, 
espera aí,  

espera lá 

vamos lá escuta aqui, olha 

aí, vê lá 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura adaptada de Diewald e Smirnova (2012, p. 128).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.2.2 Segura aí e segura lá 

 

            Para mais acuradamente analisarmos a trajetória de mudança das microconstruções 

segura aí e segura lá, apresentamos as acepções de sua subparte nuclear, verbo segurar, 

encontradas no dicionário de Raphael Bluteau (1728): “segurar algua cousa, segurando-a para 

que não caya” e na obra revista e modificada por Antonio de Moraes Silva (1789): “firmar, 

soster, apoiar, para que não caia, não se arruine”. Em nossos corpora, tais significados são 

encontrados no uso sequencial da forma segura seguida de pronome locativo, em contexto 

fonte. A partir desse estágio, podemos verificar os micropassos até a construcionalização 

gramatical da expressão, cujo quantitativo por contexto encontra-se na Tabela 11 a seguir. 

 
Tabela 11: Quantitativo de segura Loc/Afix nos contextos de mudança 

Contextos Fonte Atípico Crítico Isolado Subtotal Total 

Séculos XIX XX XXI XIX XX XXI XIX XX XXI XIX XX XXI 

segura aí 01 01 - - - 08 - - - 03 01 01 11 13 

segura ali 01 01 - - - - - - - - 01 01 - 02 

segura aqui - - - - - 02 - - - - - - 02 02 

segura lá - - - - - 01 - - - 01 - - 02 02 

Subtotal 02 02 - - - 11 - - - 04 02 02 15  

Total 04 11 - 04  19 
Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto fonte  

            Nesse estágio, o significado do arranjo segura aí corresponde à soma de significado de 

cada um dos seus elementos: um pedido ou ordem de que o interlocutor firme como um todo 

algo ou alguém que se encontra em determinado lugar ou firme algo ou alguém num ponto 

específico da sua estrutura/totalidade. Diferentemente da referenciação observada nos 

contextos fonte de alto aí, espera aí e para aí, o pronome locativo em segura aí não indica o 
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local em que o enunciatário se encontra e, sim, a posição em que o objeto ou a pessoa a ser 

segurada por ele está localizada, ou ainda, indica um ponto particular, do ser animado ou 

inanimado, a ser sustentado.  Verifiquemos a seguir alguns exemplos: 

 

(72) [...] perdeu o equilíbrio - escureceu-lhe a vista, tropeçou numa cadeira e estendeu-se no chão 

pesadamente, como morta. - Chega! A Maria teve uma coisa! gritou D. Terezinha, correndo 

para a afilhada. Chega Janjão, chega depressa! - A água-flórida, a água-flórida, em cima da 

cômoda. O amanuense precipitou-se pelo corredor a grandes passadas, atônito, aterrado, sem 

saber o que fizesse, seguido pelo Sultão que lhe tomou a frente ganindo. - Jesus, o que foi? - 

Sei lá, uma coisa que lhe deu de repente... Segura aí nos braços... E ambos, João da Mata e a 

mulher, pálidos, muito vexados, conduziram a rapariga para a alcova, arrastando os pés com o 

peso. - Chega depressa a água-flórida, mandou João abanando o rosto à doente. D. Terezinha 

trouxe a garrafa e começou logo o afanoso trabalho de umedecer as têmporas de Maria, 

dando-lhe a cheirar o líquido, friccionando-lhe a testa com força, numa aflição. - Um copo 

com água, um copo com água, Janjão. (Corpus do Português: A Normalista, de Adolfo 

Caminha, 1893). 
 

            Neste trecho do exemplo (72), “Segura aí nos braços... E ambos, João da Mata e a 

mulher, pálidos, muito vexados, conduziram a rapariga para a alcova, arrastando os pés com o 

peso”, a sequência segura aí denota um pedido/ordem de que o interlocutor sustente Maria, 

que estava desacordada, pelos braços. O pronome locativo aí é empregado em referência 

catafórica ao local em que o interlocutor deve segurar: os braços da moça desfalecida. 

Passemos a um exemplo com segura ali: 

 

(73) CENA IX: Frederico, Nogueira e Trindade. Trindade (Entrando com dois negros, aponta 

para as canastras) - Rapaz, segura ali. (Virando-se para o outro negro) - Rapaz, ajuda ali teu 

parceiro. Irra! Hoje acaba-se o pagode, mudo-me, e está tudo decidido. Nogueira (Para 

Frederico) - É sa. Vou fazer as pazes com o calouro. (Para Trindade, batendo-lhe no ombro) 

Não sejas criança, Trindade, foi uma brincadeira própria de rapazes. Trindade - Vá-se embora, 

senhor, não me aborreça. Frederico - Você também cavaqueia com qualquer coisa, encordoa 

por uma bagatela. (Corpus do Português: Meia Hora de Cinismo, de Joaquim José da França 

Júnior, 1861). 
 

            No fragmento (73), o sentido da sequência segura ali pode ser lido com auxílio da 

rubrica que antecede a expressão: “(Entrando com dois negros, aponta para as canastras) - 

Rapaz, segura ali”. Trata-se de uma ordem para que um dos negros pegue uma ou mais 

canastras, posicionadas em local indicado pelo enunciador: “ali”. A ordem “ajuda ali”, dada 

ao outro negro, confirma o caráter de referenciação espacial do pronome locativo empregado, 

reforçando a marca contextual de fonte. O verbo segurar, portanto, apresenta o significado de 

firmar, sustentar, e o pronome locativo ali se refere a um local próximo ao enunciador e 

enunciatário. 
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            No contexto fonte, observamos que: 

 Verbo e locativo são empregados como estruturas plenas (substanciais ou preenchidas) 

e independentes, que podem se organizar em diferentes formações sintáticas, entre elas 

a sequência segura Loc: segura aí, segura ali. É importante destacar que cada uma 

dessas formações exprime um significado diferente, sobretudo, em virtude dos 

distintos significados dos pronomes locativos. Essa condição coopera para o 

entendimento de que Loc, na notação segura Loc, não representa um slot construcional 

e, sim, uma posição sintática usual, independente e transponível dessa sequência 

linguística. 

  Foram encontrados, conforme a Tabela 12, apresentada adiante, dois registros da 

sequência segura aí (um no século XIX, outro no século XX) e dois registros da 

sequência segura ali (um no século XIX, outro no XX).   

 A sequência segura Loc é composicional, ou seja, a soma do significado de cada 

elemento decodifica o significado de todo o arranjo sintático: um pedido ou ordem de 

que o interlocutor, geralmente usando as mãos, firme como um todo algo ou alguém 

que se encontra em determinado lugar ou firme algo ou alguém num ponto específico 

da sua estrutura/totalidade. 

 

  Tabela 12: Quantitativo de segura Loc no contexto fonte 

Contexto Fonte 

Séculos XIX XX 

Segura aí 01 01 

Segura ali 01 01 

Subtotal 02 02 

Total 04 
                                        Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto atípico de grau um  

            Nesse primeiro grau do contexto atípico, os elementos da sequência segura aí 

continuam apresentando independência sintática, de modo que, entre eles, pode haver 

interposição de outros elementos, porém, já não verificamos a possibilidade de inversão. 

Nesse estágio, constatamos mudança semântica do verbo segurar, que já não exprime a ação 

de firmar/sustentar algo ou alguém e, sim, o ato de permanecer ou manter algo/alguém em 

determinado lugar. É interessante pensarmos na relação metonímica que provavelmente 

motivou a mudança semântica. Nos dicionários consultados, inclusive o de Bluteau (1728), 

seja entre as definições, seja entre os exemplos apresentados, encontramos sempre a ideia de 
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“segurar algo ou alguém para que não caia”. Logo, o ato de segurar está relacionado ao 

impedimento do movimento de queda e, por extensão, passa a referir-se à contenção de 

deslocamento de modo geral, culminando nas acepções referentes à permanência/manutenção 

de local e/ou estado.  

            Há ainda outro significado relacionado ao conceito de permanência. Tendo em vista 

que segurar é uma ação, quase sempre, realizada com as mãos, verificamos relações entre 

esses termos (segurar e mãos) e desses com a ideia de manter sob controle. Dentre as muitas 

expressões do português brasileiro em que se emprega o termo mão(s) ou palavra dele 

derivada, destacamos “tá na mão”, “ter algo/alguém nas mãos” ou ainda “algo/alguém está 

nas mãos de” e “manipular” (algumas delas podem ser empregadas em sentido pejorativo). 

Essas expressões apresentam a noção de que um ser animado, inanimado ou a execução de 

alguma tarefa está sob a gerência de alguém, seja do enunciador ou de terceiro. Verifica-se, 

portanto, uma relação metafórica entre a noção concreta de segurar algo/alguém com as mãos 

e o conceito abstrato de controle situacional. Desse modo, o termo segurar passa a acumular, 

também, a noção de controle e estabilidade. Vejamos dois exemplos em que constam as ideias 

de permanência e controle situacional:  

 

(74) O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só quero dizer que, para votar o projeto, faltavam duas 

assinaturas. O Senador Casildo Maldaner foi lá e votou, para garantir, e V. Exª, que estava 

fora da Casa, abandonou outro compromisso e me disse: “Segura aí que estou aí em dez 

minutos.” Em dez minutos, V. Exª estava lá; a última assinatura para votar o projeto foi 

garantida graças, casualmente, aos dois Senadores. V. Exª foi o último, e, por isso, eu só 

quero, de público, aqui agradecer, em nome de todos – brancos, negros, índios, pobres – que 

vão ter direito à universidade. Muito obrigado a ambos. E ao último, então, um aplauso 

especial a V. Exª. (Anais do Senado Federal, 27 a 29 jun. 2012). 

 

            No fragmento (74), a sequência segura aí pode exprimir o sentido de um pedido de 

que o interlocutor permaneça no local em que se encontra. Outra possível leitura é o pedido de 

que o interlocutor mantenha a situação sob controle, isto é, mantendo aberta a votação no 

Senado até a chegada do locutor. Em ambas as interpretações, consta a ideia de permanência, 

seja do indivíduo (mantendo-se presente no local) seja da situação (mantendo a votação 

aberta). No trecho “V. Exª, que estava fora da Casa, abandonou outro compromisso e me 

disse: ‘Segura aí que estou aí em dez minutos.’ Em dez minutos, V. Exª estava lá”, a locução 

adverbial de lugar “fora da Casa”, a repetição do pronome locativo aí e o uso do pronome 

locativo lá contribuem para a interpretação de que em segura aí, o locativo indica o espaço 

em que se encontra o interlocutor: o Senado. Analisemos um exemplo com a sequência 

segura aqui:  
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(75) Sr. Relator Deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP): E as vezes que o senhor saía para fazer 

o trabalho do banco para o senhor Marcus Valerius, o senhor também fazia trabalho para 

Cortez? Sr. Francisco Marques Carioca: Não, eu não podia misturar as coisas. Sr. Relator 

Deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP): E como é que o pessoal não percebia que o senhor 

não estava fazendo trabalho nenhum para eles e sumia? É estranho, não é? Sr. Francisco 

Marques Carioca: Não, não é estranho. Se tinha dois seguranças fixos e o outro lá... Eu: 

“Segura aqui que eu vou lá dar uma saída” (Diário do Senado Federal – suplemento, 18 jul. 

2006). 

 

            No exemplo (75), Francisco Marques Carioca reproduz a própria fala dirigida a um 

companheiro de trabalho: “Segura aqui que eu vou lá dar uma saída”. No trecho, o enunciador 

pode ter empregado a sequência segura aqui para pedir ao enunciatário que permaneça no 

posto de trabalho enquanto ele se afasta. Outra possibilidade de interpretação é o pedido de 

que o parceiro mantenha tudo sob controle durante sua ausência, cobrindo as tarefas que o 

enunciador deveria realizar naquele local.  

            Em ambos os exemplos (74) e (75), embora o verbo segurar tenha sofrido mudança 

semântica quando comparado ao seu uso no contexto fonte, os pronomes locativos aí e aqui 

continuam a realizar referenciação espacial, apontando, respectivamente, o local em que se 

encontra o enunciatário e o local em que se encontra o enunciador. Sendo assim, verificamos 

que a solicitação de permanência de um indivíduo ou o pedido de controle situacional 

apontam, em cada um desses casos, para um espaço específico. 

 

           No contexto atípico de grau um, observamos que: 

 Verbo e locativo são empregados como estruturas plenas (substanciais ou preenchidas) 

e independentes que se organizam em diferentes formações sintáticas, entre elas a 

sequência segura Loc: segura aí, segura aqui. É importante ter em vista que cada uma 

dessas formações exprime um significado diferente, sobretudo, por conta dos 

diferentes significados dos pronomes locativos. Essa situação concorre para 

interpretação de que Loc, na notação segura Loc, não representa um slot construcional 

e, sim, uma posição sintática reiterada nessa sequência linguística. 

 Foram encontrados três registros da sequência segura aí e um (1) registro da sequência 

segura aqui, ambos no século XXI, conforme consta na Tabela 13 adiante. 

 A sequência segura Loc é parcialmente composicional, pois o significado do verbo 

segurar mostra-se menos transparente quando comparado ao contexto fonte. Assim o 

significado de todo o arranjo sintático não mais indica ordem/pedido de que se firme 

como um todo algo/alguém que se encontra em determinado lugar ou firme 
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algo/alguém num ponto específico da sua estrutura/totalidade, passando, então, a 

indicar ordem/pedido de que o interlocutor permaneça ou mantenha certa situação sob 

controle em um lugar específico. 

 

 Contexto atípico de grau dois  

            No segundo grau do contexto atípico, os elementos da sequência segura Loc ainda 

apresentam independência semântica. Nesse estágio, ocorre mudança de significado do verbo 

segurar, que passa a exprimir pedido de que o interlocutor refreie uma determinada atividade 

em execução, seja para ralentá-la, seja para interrompê-la. Nessa fase, o locativo não mais é 

empregado para referenciação espacial, isto é, destitui-se de sua função adverbial de lugar e 

passa a exercer apontamento demonstrativo mais amplo, referindo-se a ideias, objetos etc. No 

que tange à morfossintaxe, verifica-se o desenho da fixação dos itens, tanto quanto à posição 

quanto à forma. Nos corpora investigados, encontramos apenas o registro exposto a seguir:   

 

(76) A Sra. Marisa serrano (PSDB – MS) – Obrigada, Senador Flexa. Já terminando a minha fala, 

queria dizer que todas as palavras dos Senadores que me apartearam indicam que é necessário 

que se faça alguma coisa. O que me estarrece quando eu vejo que as coisas andam de mal a 

pior é o caso que foi levantado aqui dos cartões corporativos. Qual é a atitude do Governo? 

Teria que ser a atitude que o Governador Serra teve ontem em São Paulo: cancelar os cartões. 

Hoje me telefonaram e disseram: “Mas continua? O cartão continua do mesmo jeito?” Do 

mesmo jeito, dizendo: “Olha, não gaste tanto, segura aqui, olhe ali.” Mas não é assim, tinha 

que se cancelar os cartões e, a partir do cancelamento, organizar algo que não pode continuar 

da forma que está. A sociedade está fazendo chacota e brincadeira a respeito disso. Onde 

chegamos perguntam: “Cadê meu cartão? Eu também quero o meu.” Essas brincadeiras 

indicam que a sociedade está passando do limite e da consciência que ela tem do que é real e 

do que é digno na sociedade. E isso é muito ruim para todos nós, para todas as instituições 

como a nossa acompanhar o que está acontecendo neste País. (Diário do Senado Federal, 15 

fev. 2008). 

 

            No fragmento (76), a sequência segura aqui é empregada para aconselhar o 

interlocutor a diminuir o gasto do cartão corporativo em determinada área. O verbo segurar 

assume a semântica de termo refreador, e o pronome locativo é usado para referenciação 

relacionada, de forma genérica, ao âmbito de finalidade da verba a ser gasta.  

            Para tratarmos da morfossintaxe da sequência em questão, é preciso ter atenção 

especial à seguinte enunciação: “Olha, não gaste tanto, segura aqui, olhe ali”. No trecho, 

observamos quatro formas verbais, todas consideradas, em nossa concepção, termos 

indutores: olha, (não) gaste, segura, olhe. É interessante perceber que o verbo olhar, embora 

direcionado ao mesmo interlocutor (referido como 2ª pessoa do discurso: você), num mesmo 

bloco discursivo, apresenta formas diferentes: olha (terceira pessoa do singular do presente do 
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indicativo) e olhe (terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo). O verbo gastar, 

assim como a última forma mencionada, é empregado na terceira pessoa do singular do 

imperativo, porém, do negativo. Já o verbo segurar, igualmente à primeira forma verbo olhar, 

é utilizado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Essas diferenças, 

constatadas numa mesma sequência enunciativa, podem ser explicadas pelas seguintes razões:  

(A) A forma olha foi empregada como marcador discursivo (de chamamento de 

atenção) e, como tal, é desvinculado da sintaxe da enunciação, não 

apresentando flexão morfológica coincidente com os outros verbos.  

(B) A sequência segura Loc, a nosso ver, encontra-se no estágio atípico de grau 

dois, bem próximo da construcionalização lexical como refreador de atividade 

do mundo biossocial, pois a forma do componente nuclear, segura, já se 

mostra fixada, contrastando com a flexão observada nas outras formas 

verbais: “não gaste tanto”, “olhe ali”. Portanto, embora segura aqui não 

constitua ainda um pareamento simbólico de forma e função, por conta da 

definição e independência semântica dos elementos, identificamos a distinção 

de mais uma etapa, em termos de nanopassos de mudança. 

(C) Conquanto não se trate de nosso objeto de pesquisa, identificamos na língua 

portuguesa de variedade brasileira o esquema sintático (em que Prep = 

preposição) X1(Prep)Loc1, X2(Prep)Loc2, que, por hipótese não comprovada 

(pois não houve dedicação à análise de dados), acreditamos tratar-se de uma 

espécie de correlação locativa. Exemplos: “toma lá, dá cá”; “pata aqui, pata 

acolá”; “balança pra lá, balança pra cá”; “buraco daqui, poça dali”, entre 

outros. As instanciações desse esquema podem apresentar repetição ou 

diferenciação do elemento nuclear X, no entanto, os locativos tendem a 

sempre diferençar-se, imprimindo a noção de movimento ou de ocupação 

espacial (concretos ou abstratos). No exemplo (64), o trecho “segura aqui, 

olhe ali” parece corresponder à ideia de abrangência espacial mais abstrata, 

em que se aconselha o cuidado com os gastos do cartão corporativo em 

muitos âmbitos de compras e contratação de serviços. Contudo, ainda que o 

esquema permita a instanciação de diferentes elementos X, no caso dos 

verbos, a tendência é de que suas formas estejam flexionadas no mesmo 

tempo verbal, o que não ocorre com segura e olhe. Compreendemos que essa 

discrepância confirme a fixação morfológica do termo segura na sequência 
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segura Loc que, mesmo inserido em um esquema maior e aplicado ao sentido 

de sugestão, não acompanha a flexão verbal da sequência correlata “olhe ali”.  

             

            No contexto atípico de grau dois, verificamos que: 

 A sequência é plena (preenchida ou substancial): segura aqui. 

 Foi encontrado apenas um (1) registro da sequência segura aqui. A escassez de 

ocorrências pode estar associada à analogização à [alto AfixLoc]RB em contexto atípico, 

o que não anula a ocorrência de neoanálises intracontextuais (nanopassos) e 

transcontextuais (micropassos). 

 A sequência é parcialmente composicional. A composicionalidade da sequência 

segura Loc é evidenciada pelo uso de aqui como pronome demonstrativo, em 

contraste paradigmático com ali, em “olhe ali”. A parcialidade está relacionada ao fato 

de que ambos os elementos afastam-se da semântica observada no contexto fonte, 

tornando a sequência menos transparente quando comparada à soma de significados 

mais originais: pedido/ordem de que firme algo/alguém como um todo localizado 

próximo ao enunciador ou em um ponto específico de sua estrutura/totalidade > 

refrear atividade do mundo biossocial em determinado âmbito (não espacial e mais 

abstrato). 

 

 Contexto atípico de grau três 

            No terceiro grau do contexto atípico, os elementos da sequência segura Loc passam a 

apresentar maior vinculação sintático-semântica, de modo que o elemento periférico não 

exerce referenciação mais concreta, tornando-se um afixoide com papel mais abstrato. Nesse 

estágio, a expressão como um todo, já com status construcional, é empregada na indução de 

refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB): [segura AfixLoc]RB. Analisemos os 

exemplos a seguir: 

 

(77) O Sr. Presidente (Romero Jucá. PMDB - RR) – Solicito às Srªs Senadoras e aos Srs. 

Senadores que se encontram em outras dependências que venham para o plenário votar. Não 

tivemos, na outra votação, 57 votantes. Portanto, precisamos repetir o quórum de votação. 

Lembro que nós teremos mais uma votação nominal além dessa, que será feita, também, 

rapidamente. O Sr. Gladson Cameli (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AC) – 

Vamos encerrar a votação, Sr. Presidente. O Sr. Presidente (Romero Jucá. PMDB - RR) – Um 

minuto só, que o Senador Valdir Raupp está votando. O Sr. Donizeti Nogueira (Bloco Apoio 

Governo/PT - TO) – Pela ordem, Presidente. O Sr. Presidente (Romero Jucá. PMDB - RR) – 

Pela ordem, Senador Donizeti. O Sr. Donizeti Nogueira (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – 

Nas duas últimas votações, eu voltei “sim”. O Sr. Presidente (Romero Jucá. PMDB - RR) – A 

Ata registrará o voto de V. Exª. Vou proceder à apuração dos votos. O Sr. Magno Malta 
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(Bloco União e Força/PR - ES) – Sr. Presidente, Sr. Presidente. O Sr. Presidente (Romero 

Jucá. Bloco Maioria/PMDB - RR) – Pois não. O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR - 

ES) – Segura aí um minutinho. O Sr. Presidente (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB - RR) – 

Infelizmente, já foi totalizado. V. Exª votará na próxima e última votação. O Sr. Magno Malta 

(Bloco União e Força/PR - ES) – Então, meu voto é “sim”. O Sr. Presidente (Romero Jucá. 

Bloco Maioria/PMDB - RR) – Está bom. O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR - ES) – 

Registre, por favor, para depois não dizer que não lhe avisei. O Sr. Presidente (Romero Jucá. 

Bloco Maioria/PMDB - RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª. (Diário do Senado Federal, 2 

dez. 2015). 

 

            No exemplo (77), ao anunciar que procederia à apuração dos votos, o presidente da 

sessão, Romero Jucá, é chamado e recebe um pedido do parlamentar Magno Malta: “Segura 

aí um minutinho”, Jucá então responde: “Infelizmente, já foi totalizado. V. Exª votará na 

próxima e última votação”. Por meio da leitura desse diálogo, compreendemos que o uso de 

segura aí denota um pedido de ralentamento da votação e consequente postergação da 

apuração até que Malta consiga dar seu voto. Grosso modo, é possível parafrasear o trecho 

enunciado como “aguarde um minutinho”, no entanto, é preciso ter clareza de que o pedido de 

aguardo não se refere ao desejo de Magno Malta de que alguém o espere chegar e, sim, de que 

a atividade em execução (fim da votação > apuração) não tenha continuidade até a realização 

de seu voto. No trecho analisado, a subparte nuclear segura é empregada em vinculação 

sintático-semântica à subparte periférica aí, consistindo na microconstrução indutora de 

refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB). Passemos ao exemplo (78): 

 

(78) O Sr. André Lemes da Silva: Peço desculpas, vou ficar em pé, Senadora Fátima, porque sou 

professor e eu já estava nervoso aqui, sentado nesta cadeira, mais nervoso quando vi os 

Senadores indo embora. Mas quero pedir licença, vou tentar ser... A Sr.ª Presidente (Fátima 

Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Mas, André, só um momentinho, seu tempo será 

descontado, não se preocupe – segura aí o tempo. Apenas para comentar com relação à 

questão de os Senadores e Senadoras terem se ausentado. O fato é que na quarta-feira é o dia 

de maior mobilização da agenda Parlamentar aqui. São várias comissões, inclusive, comissões 

que realizam as suas atividades simultâneas, ao mesmo tempo. Neste momento, sete 

comissões – o Júlio está me dizendo aqui – estão em funcionamento. Mas quero só registrar 

que estiveram aqui, na nossa audiência pública de hoje, vários Senadores, vocês viram aqui, 

inclusive de vários partidos. Portanto, para nós, é muito importante, do ponto de vista do papel 

que o Senado e, especialmente, a Comissão de Educação do Senado têm a desempenhar nessa 

luta pela realização das metas do PNE. O Júlio está me atualizando aqui que pelo visto, 

inclusive, bateu o recorde hoje. O Júlio, Secretário da Comissão, está me atualizando aqui que 

quase 20 Senadores estiveram aqui hoje. Mas, André, continue com a palavra. Seu tempo foi 

descontado. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 18 ago. 2015). 

 

            No fragmento (78), o emprego da microconstrução segura aí denota um pedido de 

interrupção da contagem de tempo disponível para o parlamentar André Lemes até que a 

presidente da sessão realize um comentário. Assim, o trecho “segura aí o tempo”, dirigido ao 

responsável pelo controle da duração dos pronunciamentos, pode ser parafraseado por 
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“interrompa a contagem de tempo”. Verifica-se, portanto, na vinculação das subpartes nuclear 

e periférica, um pareamento de forma e função, a que denominamos microconstrução indutora 

de refreamento de atividade do mundo biossocial (IRB). 

 

            No contexto atípico de grau três, observamos: 

 Construcionalização lexical, isto é, pareamento de forma nova e conteúdo novo a 

partir do contexto fonte, em que surge a microconstrução indutora de refreamento de 

atividade do mundo biossocial (IRB). 

 Esquematicidade parcial de [segura AfixLoc]RB, instanciando, conforme consta na 

Tabela 13 a seguir, segura aí e segura lá. 

 Quatro ocorrências da microconstrução segura aí e uma (1) ocorrência de segura lá 

em função refreadora de atividade do mundo biossocial. Conforme a Tabela 13 

adiante, o somatório de cinco ocorrências em estágio atípico de grau três corresponde 

a quase metade do total do contexto atípico. 

 Diminuição da composicionalidade, visto que o afixoide locativo já não exerce papel 

de referenciação espacial e nem mesmo função mais genérica de pronome 

demonstrativo como observado no grau dois, integrando-se, em vinculação mais 

abstrata, à subparte nuclear. A microconstrução formada mostra-se menos transparente 

quando comparada à soma de significados mais originais: pedido/ordem de que firme 

algo/alguém como um todo localizado próximo ao enunciador ou em um ponto 

específico de sua estrutura/totalidade > indução de refreamento de atividade do mundo 

biossocial. 

 

                        Tabela 13: Quantitativo de segura Loc/Afix nos graus do contexto atípico 

Contextos Atípico 

grau um 

Atípico 

grau dois 

Atípico 

grau três: 

IRB 

Total 

Séculos XXI XXI XXI 

segura aí 04 - 04 08 

segura aqui 01 01 - 02 

segura lá - - 01 01 

Total 05 01 05 11 
                         Fonte: Corpora de pesquisa. 
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 Contexto crítico 

            Não foram encontrados registros em contexto crítico. Diewald (2002, 2006) explica 

que as construções em contexto crítico tendem a desaparecer no desenvolvimento posterior à 

mudança gramatical, ou porque sua estrutura é perdida (por exemplo, por expansão para 

outros contextos) ou porque se desenvolve em estrutura não ambígua, perdendo sua 

característica definidora: a múltipla ambiguidade. Portanto, o contexto crítico é pouco 

produtivo, via de regra, justamente por conta da fase de transição que representa. Além disso, 

paralelamente aos nano e micropassos, observados nos contextos de mudança, inferimos ter 

havido analogização com a construção [IndutRAfixLoc]RA, instaurada a partir de alto lá, e com 

a construção [IndutRAfixLoc]RE, licenciada por espera aí e espera lá. Sendo assim, a ausência 

de ocorrência em estágio intermediário entre os contextos atípico e isolado pode também ser 

explicada por essas analogizações. 

 

 Contexto isolado de grau um 

            No primeiro grau do contexto isolado, verifica-se um pareamento de forma e 

conteúdo, em que a subparte nuclear e a subparte periférica, caracterizada como afixoide, 

apresentam alta vinculação sintático-semântica. Nesse estágio, constatamos o surgimento da 

microconstrução refreador-enunciativa (RE) segura aí, empregada para interromper 

enunciações. Nos corpora investigados, verificamos que a interrupção enunciativa por meio 

do uso de segura aí foi realizada com os seguintes propósitos: formular comentário, 

direcionar o tópico e tomar o turno, conforme veremos, respectivamente, a seguir:  

 

(79) Senador Sibá Machado (PT-AC) – [...] Recebemos, depois, com orgulho a notícia de que a 

Marina estava entre as 10 mulheres mais, digamos assim, conhecidas do mundo, não é? E... 

Eleita Senadora da República... Eu já estou... Sr. Presidente Senador Paulo Paim (PTRS) – 

Segura aí, segura aí. (palmas). Senador Sibá Machado (PT-AC) – Eu só pediria um copo 

d’água para mim. Sr. Presidente Senador Paulo Paim (PTRS) – Por isso que você foi 

escolhido orador. (Diário do Senado Federal – Suplemento, 1 mai. 2007). 

 

            No exemplo (79), o presidente da sessão, o Senador Paulo Paim, emprega, 

repetidamente, a microconstrução segura aí para interromper a fala do Senador Sibá 

Machado. A interrupção – constatada na incompletude da frase suspensa pelo uso da 

microconstrução RE: “Eu já estou...”/”Segura aí, segura aí” –, foi realizada pelo parlamentar 

Paim no intuito de dar lugar às palmas e, então, tecer um comentário a respeito do 

pronunciamento de seu interlocutor: “Por isso que você foi escolhido orador”. Vejamos o 

exemplo seguinte: 
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(80) O Sr. Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira: [...] se deixarmos para fazer fiscalização de 

maneira localizada, vamos perdendo isso aí. A empresa troca. Ela, simplesmente, vai para 

outro lugar e foge de onde a fiscalização tem apertado mais e de onde os sindicatos têm 

apertado mais também. Então, os sindicatos, localmente, também vão ter que começar a se 

mobilizar, porque essa é uma luta nacional. As empresas atuam nacionalmente, e é muito 

tranquilo para elas desmontarem as estações de trabalho de um Estado e as transferirem para 

outro. Vou aproveitar um gancho também, que não estava na minha apresentação, para dizer o 

seguinte... O Sr. Presidente (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Segura aí. Não 

esquece o fio da meada. Exatamente como você falou, havia uma empresa na minha cidade, 

onde resido hoje – eu nasci em Caxias, mas resido em Canoas –, com 900 trabalhadores, que 

simplesmente fechou e foi embora. E os trabalhadores ficaram a ver navios, procurando um 

emprego, indenização. Então, você tem toda a razão. É algo assustador. (Diário do Senado 

Federal – Suplemento, 18 ago 2015). 

 

            No exemplo (80), Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira discorre sobre a fiscalização 

de empresas, até que, em determinado momento, inicia uma provável mudança de assunto:  

“Vou aproveitar um gancho também, que não estava na minha apresentação, para dizer o 

seguinte...”. Sem deixá-lo completar a frase, o presidente da sessão, Paulo Paim, emprega a 

microconstrução refreador-enunciativa segura aí, seguida do pedido “Não esquece o fio da 

meada”, para redirecionar o tópico, que aparentemente seria desviado. Passemos ao último 

exemplo:  

   

(81) (Intervenção fora do microfone). O Sr. Presidente (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - 

RS) – Só um minutinho, é no segundo momento. Agora, primeiro, são os convidados. Sabe 

que aqui funciona assim. Você é militante antigo aqui. O plenário terá oportunidade. Sou um 

dos poucos presidentes de comissão que abre a palavra para o plenário, você sabe disso. E vou 

abrir aqui, mas no momento certo. Agora, falam os convidados. Neste momento, só podem 

falar convidados, Senadores ou Deputados. No final, abro a palavra para o plenário, e você 

estará também inscrito. [...] Segura aí, meu amigo, você vai usar da palavra depois. Agora, 

vamos passar a palavra ao Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, Sr. José Vicente. 

(Diário do Senado Federal – Suplemento, 2 dez. 2015). 

 

            No exemplo (81), diante da insistente intervenção fora do microfone, o presidente da 

sessão emprega a microconstrução RE segura aí para cessar a fala do manifestante e retomar 

o turno, explicando que ele terá voz em momento oportuno e, em seguida, passando a palavra 

a quem é de direito. 

 

            No contexto isolado de grau um, verificamos: 

 Construcionalização gramatical, ou seja, pareamento de forma nova e conteúdo novo 

quando comparado ao contexto fonte, em que surge a microconstrução refreador-

enunciativa.  



166 
 

 A microconstrução plena (substancial ou preenchida) segura aí. O fato de termos 

encontrado nos corpora apenas a microconstrução segura aí em função refreador-

enunciativa não impossibilita a existência de esquematização parcial de [segura 

AfixLoc]RE com instanciação também de segura lá. 

 Três ocorrências da microconstrução refreador-enunciativa segura aí. 

 Menor composicionalidade, pois o afixoide locativo já não exerce referenciação 

espacial ou demonstrativa, vinculando-se, em papel mais abstrato, à subparte nuclear. 

A diminuição da transparência pode ser observada ao compararmos a soma de 

significados mais originais à semântica desse estágio: pedido/ordem de que se firme 

algo/alguém como um todo localizado em determinado espaço ou de que se firme 

algo/alguém em um ponto específico de sua estrutura/totalidade > refreamento da 

enunciação discursiva. 

 

 Contexto isolado de grau dois 

            No segundo grau do contexto isolado, as subpartes nuclear e a periférica encontram-se 

em alta vinculação sintático-semântica, formando uma microconstrução. Nesse estágio, as 

expressões exercem função refreador-argumentativa, em que o enunciador posiciona-se diante 

de uma proposição, com o intuito de refreá-la (interrompê-la, cessá-la etc.), e, então, 

apresentar sua alegação, seja refutação, justificação ou ponderação. Analisemos o exemplo a 

seguir com a microconstrução segura lá: 

 

(82) Mas eu quero dizer que acho que cada tema aqui mereceria uma audiência especial. Porque 

então a gente não estaria brigando pelo espaço de perguntar, pelo espaço de... Pela situação da 

gente estar sendo chamado na Comissão ao lado, no Gabinete, porque pessoas nos exigem a 

nossa presença. Então eu quero fazer esse registro. Na realidade, me estendi tanto com tantos 

comentários sobre cada convidado aqui, mas basicamente pela importância do evento, e por 

elementar que o Executivo não esteja aqui. Porque, seguramente, daqui a pouco mais vão 

surgir Projetos que atendam minimamente a expectativa de cada setor que está convidado 

aqui, e quando for debatido nas Comissões Técnicas Especializadas, então vem esse segmento 

dizer – “Olha, segura lá, coloca uma Emenda aqui para ver se não provoca um impacto 

econômico tão forte e coisas do gênero” quando já poderia se estar sendo discutido aqui agora 

com a presença dos setores representados. É isso, Presidente. Obrigado. (Diário do Senado 

Federal – suplemento, 2 Set. 2006). 

 

            No exemplo (82), o enunciador reproduz uma fala hipotética e emprega a 

microconstrução segura lá para argumentar sobre a seguinte proposição implícita: o projeto 

apresentado será aprovado pela Comissão Técnica Especializada, pois atende às suas 

exigências. O uso de segura lá nesse trecho, portanto, está atrelado ao propósito de refrear a 
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proposição implícita e, sem se posicionar estritamente contra ou a favor, apresentar uma 

ponderação a respeito: “coloca uma Emenda aqui para ver se não provoca um impacto 

econômico tão forte”.  

            Como não foram encontrados, nos corpora investigados, registros da microconstrução 

segura aí em estágio isolado de grau dois, recorremos a uma ferramenta de busca da Web 

para provar o emprego dessa expressão em função refreador-argumentativa. 

 

(83) Serginho_Jec: Castija, esse time do Avaí não é ruim não. Arturzinho daria jeito. Fez até o 

Ronaldo Capixaba jogar bola, coisa que o ovelha não consegue. Agora fiquei bem convicto 

que a final será JEC x Figueira, até porque o Criciúma ganhar do Marcílio, Brusque, 

Camboriú e Madureira não prova nada só timeco. Urubiciense Alvinegro Serrano: 

Serginho_Jec, segura aí meu irmão, o cricri, ganhar do Marcilio, Brusque, Camburiú, tudo 

bem, agora, do Madureira, que é o time aqui de Urubici, o amigo pegou pesado, porque se 

perder para este timéco do cricri, seria mais vergonhoso, do que o bvai perder para o nosso 

Camburiú, tais me entendendo, gente boa. Até a final do catarinense, e não quero ver o amigo 

chorando, reclamando, e dizendo que foi o árbitro que ajudou o maior de todos, falei, seu 

extopor. (Blog do Castiel, 2012. Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/castiel/2012/03/24/o-

criciuma-e-tigre-o-avai-nao-e-leao-e-ovelha/?topo=67,2,18,,,67. Acesso em: 19 abr. 2019). 

 

            No exemplo (83), o internauta Serginho_Jec apresenta a seguinte proposição: O fato 

de o time do Criciúma ganhar das equipes do Marcílio, Brusque, Camboriú e Madureira não 

significa que chegará à final do campeonato, já que tais equipes apresentam má qualidade 

técnica. Seu interlocutor, de apelido Urubiciense Alvinegro Serrano, então, emprega a 

microconstrução segura aí para expor sua concordância parcial com a proposição e realizar 

uma ponderação a respeito desse conteúdo: “segura aí meu irmão, o cricri, ganhar do 

Marcilio, Brusque, Camburiú, tudo bem, agora, do Madureira, que é o time aqui de Urubici, o 

amigo pegou pesado, porque se perder para este timéco do cricri, seria mais vergonhoso, do 

que o bvai perder para o nosso Camburiú”. A partir do exposto, entendemos que segura aí é 

empregada no fragmento (83) como microconstrução refreador-argumentativa. Vejamos mais 

um exemplo:  

  

(84) Snoopy: Depois que o Marcelo Oliveira teve um tempo para arrumar o time, que os reforços 

chegaram e voltaram alguns dos lesionados, o Galo engatou uma sequência maravilhosa. Nos 

útimos 5 jogos, são 5 vitórias. Nos últimos 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 28 

pontos em 33 disputados. Acho que o Santos tem um time bom, mas não tem elenco para 

chegar, o Flamengo é um time desequilibrado, o Corinthians tem um time forte, um meio de 

campo muito bom, mas faltam peças (principalmente um 9), o SPFC é carta fora do baralho e 

o Grêmio também tem grandes valores, mas deixa a desejar na reposição. Para mim, Atlético e 

Palmeiras estão um degrau acima. A favor do Galo conta um elenco mais qualificado e ótimos 

jogadores ofensivos; tem o melhor ataque brasileiro do ano. Contra, pesa a falta de reservas na 

zaga e os titulares serem apenas bons, além do MO ter começado o trabalho com o 

campeonato em andamento. A favor do Palmeiras: o melhor jogador da competição (Gabriel 

http://wp.clicrbs.com.br/castiel/2012/03/24/o-criciuma-e-tigre-o-avai-nao-e-leao-e-ovelha/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/castiel/2012/03/24/o-criciuma-e-tigre-o-avai-nao-e-leao-e-ovelha/?topo=67,2,18,,,67
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Jesus), o Cuca ter começado a trabalhar no time 1 mês antes do MO ter chegado no Galo. 

Contra, o desquilíbrio do elenco, que chega a ter 5 atacantes, porém apenas 1 meia. Próxima 

partida será um jogão, se o Galo ganhar, pavimenta muito o caminho... Danilo Ferracini: Você 

quis dizer: "Jogado que nem o Palmeiras" antes da queda de produção? 5 jogos 5 vitórias é 

acima de qualquer time BR, isso dai não vai manter. 

Sem contar que o único jogo que eu vi (vs SP) foi um absoluto milagre vcs terem ganho. É 

candidato? Com absoluta certeza, mas segura aí fera, se não tivessemos sido assaltados 

estaríamos com 7 pontos na frente, isso só falando de lances de impedimento que até com sua 

vesguisse da pra parar a imagem e botar na linha pra ficar indiscutível. 

E aqui vai uma dica pro Tche_Tche (que, alias, se ele não fizer, eu vou cotar a lista e adicionar 

eu mesmo): Vídeos e imagens no dossie chora mais do lider. (Ligamagic, 2016. Disponível 

em: https://www.ligamagic.com.br/?view=forum/mensagem&id=133016&page=27. Acesso 

em: 19 abr. 2019).  

 

            No exemplo (84), o internauta apelidado de Snoopy apresenta a seguinte proposição: 

os times do Atlético Mineiro e do Palmeiras são tecnicamente superiores às demais equipes e, 

consequentemente, são os principais candidatos ao título. Em resposta, o interlocutor Danilo 

Ferracini expõe sua concordância parcial e vale-se da microconstrução segura aí para 

ponderar o conteúdo proposicional: “mas segura aí fera, se não tivessemos sido assaltados 

estaríamos com 7 pontos na frente, isso só falando de lances de impedimento que até com sua 

vesguisse da pra parar a imagem e botar na linha pra ficar indiscutível. Sendo assim, 

compreendemos que no exemplo (84) segura aí é empregada como microconstrução 

refreador-argumentativa. 

 

            No contexto isolado de grau dois, verificamos: 

 Construcionalização gramatical, ou seja, pareamento de forma nova e conteúdo novo 

quando comparado ao contexto fonte, em que surge a microconstrução refreador-

argumentativa.  

 Esquematização parcial de [segura AfixLoc]RA com instanciação de segura lá e segura 

aí. 

 Uma (1) ocorrência da microconstrução segura lá no Diário do Congresso Nacional, 

conforme o exposto na Tabela 14 adiante, no entanto, foram apresentados registros da 

microconstrução segura aí em corpus alternativo no intuito de comprovar o seu 

emprego em função refreador-argumentativa. A baixa produtividade de instanciações 

de [segura AfixLoc]RA nos pronunciamentos parlamentares pode ser explicada pelo fato 

de as microconstruções segura aí e segura lá terem se construcionalizado 

recentemente, no século XXI. Além disso, e talvez também por conta disso, essas 

expressões sejam consideradas mais informais. Concorrem para esse entendimento os 

https://www.ligamagic.com.br/?view=forum/mensagem&id=133016&page=27
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empregos de segura aí como refreador-argumentativa encontrados na Web, 

circunscritos a temas esportivos, em blogs marcados pela informalidade. Assim, 

justifica-se o quantitativo total decrescente do contexto atípico (11 ocorrências) ao 

isolado (quatro ocorrências). 

 Redução da composicionalidade, em que o afixoide locativo não mais exerce 

referenciação espacial ou demonstrativa, vinculando-se, em papel abstrato, à subparte 

nuclear. A diminuição da transparência pode ser observada ao compararmos a soma de 

significados mais originais à semântica desse estágio: pedido/ordem de que se firme 

algo/alguém como um todo localizado em um determinado espaço ou de que se firme 

algo/alguém em um ponto específico de sua estrutura/totalidade > refreamento da 

argumentação discursiva. 

 O resultado dos mecanismos de mudança representados na figura a seguir: 

 

Figura 7: Nanopassos e micropassos na trajetória de mudança de segura Loc/Afix 

  

 FONTE Micropassos ATÍPICO Micropassos ISOLADO 

 segura Loc  Grau 1: segura Loc Instanciação de 

[Indut AfixLoc]MD 

Grau 1: RE 

Nanopassos      

   Grau 2: segura Loc  Grau 2: RA 

Nanopassos      

   Grau 3: IRB   
Fonte: Autoral. 

 
                      Tabela 14: Quantitativo de segura Afix nos graus do contexto isolado  

Contextos Isolado 

grau 1: 

RE 

Isolado 

grau 2: 

RA 

Total 

Séculos XXI XXI 

segura aí 03 - 03 

segura lá - 01 01 

Total 03 01 04 
                    Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 Propriedades de forma e conteúdo do contexto fonte ao isolado 

           A partir do exame dos contextos da trajetória de mudança de segura aí e segura lá, 

apresentamos a seguir um quadro sinóptico das análises das construções em cada um desses 

estágios. Em virtude da não verificação de registro pertencente ao contexto crítico, esse 

estágio não consta do quadro exposto a seguir. Com base nos fatores de análise construcional 

segundo Croft (2001), apresentamos as propriedades de forma e conteúdo no contexto fonte, 

nos graus um, dois e três do contexto atípico e nos graus um e dois do contexto isolado. 
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          Quadro 15: Propriedades de forma e conteúdo nos contextos de mudança de segura Loc a [segura AfixLoc]RA 

  Fonte Atípico 

grau um 

Atípico 

grau dois 

Atípico 

grau três 

Isolado 

grau um 

Isolado 

grau dois 

F 

O 

R 

M 

A 

 

S atômicas: 

segura; aí; 

ali, em 

eventual 

arranjo 

sintático: 

segura Loc 

atômicas:  

segura; aí; 

aqui, em 

reiterado 

arranjo 

sintático: 

segura Loc 

atômicas:  

segura; aqui, 

em reiterado 

arranjo 

sintático 

tendendo à 

fixação: 

segura Loc  

complexas: 

[segura aí]IRB; 

[segura lá] IRB 

 

complexa: 

[segura aí]RE;  

complexas: 

[segura aí]RA; 

[segura lá] RA 

 

M plenas: 

segura aí; 

segura ali 

plenas: 

segura aí; 

segura aqui 

plenas: 

segura aqui 

parcialmente 

esquemática: 

[segura 

AfixLoc] IRB, 

instanciando 

segura aí, 

segura lá 

parcialmente 

esquemática: 

[segura 

AfixLoc] RE, 

instanciando 

segura aí, 

(provavelmen

te) segura lá 

parcialmente 

esquemática: 

[segura 

AfixLoc] RA,  
instanciando 

segura aí, 

segura lá 

F 2 vocábulos 

fonológicos: 

[si’guɾa] 

[a’i]; 

[si’guɾa] 

[a’li] 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[si’guɾa] [a’i]; 

[si’guɾa] 

[a’ki] 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[si’guɾa] 

[a’ki] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[siguɾa’i]; 

[siguɾa’la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[siguɾa’i]; 

[siguɾa’la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[siguɾa’i]; 

[siguɾa’la] 

C 

O 

N 

T 

E 

Ú 

D 

O 

 

S ordem/pedid

o de que se 

firme 

algo/alguém 

que se 

encontra em 

determinado 

lugar, ou 

num ponto 

específico da 

sua estrutura/ 

totalidade 

ordem/pedido 

de que se 

permaneça ou 

mantenha 

certa situação 

sob controle 

em um lugar 

específico 

ordem/pedido

/sugestão de 

refreamento 

de atividade 

do mundo 

biossocial em 

determinado 

âmbito (não 

espacial e 

mais abstrato) 

indução de 

refreamento 

de atividade 

do mundo 

biossocial 

refreamento 

da enunciação 

discursiva 

refreamento 

da 

argumentação 

discursiva  

P ato injuntivo, 

em que o 

emissor 

induz o 

receptor a 

segurar 

algo/alguém 

ato injuntivo, 

em que o 

emissor induz 

o receptor a 

permanecer 

onde está ou 

controlar uma 

situação 

ato injuntivo, 

em que o 

emissor induz 

o receptor a 

refrear 

atividade em 

certo âmbito 

ato injuntivo, 

em que o 

emissor induz 

o receptor a 

refrear 

atividade do 

mundo 

biossocial 

suspensão da 

enunciação 

por parte de 

um dos atores 

discursivos  

tomada de 

posição por 

parte de um 

dos atores 

discursivos 

diante da 

proposição do 

interlocutor 

D ato 

alocutivo de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, 

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, 

MOD 

argumentativ

o 

         Fonte: Conteúdo autoral, estrutura baseada em Croft (2001). Legenda: forma S: sintática; forma M: morfológica;  

         forma F: fonológica; conteúdo S: semântico; conteúdo P: pragmático; conteúdo D: discursivo. 
 

 

 

 Estágio de paradigmatização no PB 

            Conforme visto anteriormente, a integração paradigmática é o processo de 

estabilização de um novo signo construcionalizado que o transforma em membro de um 

paradigma. Sendo assim, a partir da construcionalização de segura aí e segura lá, ocorre 

estabilização dessas microconstruções no paradigma dos marcadores discursivos, formados 

por elementos indutores e afixoides, no PB, conforme o quadro a seguir.  
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Quadro 16: Integração paradigmática das microconstruções segura aí e segura lá 

Rótulo da 

categoria: 

Marcadores discursivos 

Características 

formais: 

Elementos indutores seguidos de afixoides em vinculação sintática 

Função:  Marcação discursiva 

Exemplos de 

distinções  

discursivo-

funcionais: 

Refreamento  

enunciativo 

Refreamento  

argumentativo 

Exortação Chamamento de 

atenção 

Exemplos de 

membros: 

calma aí, calma lá, 

espera aí,  
espera lá, segura aí 

alto lá, calma aí, calma 

lá, espera aí,  
espera lá, segura aí, 

segura lá 

vamos lá escuta aqui, olha 

aí, vê lá 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura adaptada de Diewald e Smirnova (2012, p. 128).  

 

4.2.3 Aguenta aí e aguenta lá 

            Para tratarmos das expressões aguenta aí e aguenta lá, observamos a acepção da 

subparte nuclear aguentar no Dicionário Antonio de Moraes Silva49 (1789, p.71): “Supportar 

o peso, carga, trabalho: o navio aguenta muito panno e muita carga; esta besta aguenta grande 

carga, e trabalho”. A partir dessa definição, analisamos os dados em diferentes contextos de 

mudança, conforme a Tabela 15 a seguir: 

 

       Tabela 15: Quantitativo de aguenta Loc/Afix nos contextos de mudança 

Contextos Fonte Atípico Crítico Isolado Subtotal Total 

Séculos XX XXI XX XXI XX XXI XX XXI 

aguenta aí 01 01 - 01 - - 01 01 03 04 

guenta aí - - - 03 - - - - 03 03 

aguenta lá - - 01 - - - - 01 - 01 

Subtotal 01 01 01 04 - - 01 02 06  

Total 02 05 - 01  08 

      Fonte de dados: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto fonte de grau um 

            Nos corpora investigados, não foi encontrado registro da sequência aguenta Loc em 

contexto fonte de grau um, isto é, em que a forma aguenta exprima um 

pedido/ordem/conselho/exortação para que o interlocutor suporte peso/carga/trabalho em 

determinado lugar. Sendo assim, recorremos à Web para ilustrar esse estágio e realizar 

análises comparativas. Passemos ao primeiro exemplo: 

 

(85) Céo Pontual: Estou meio atolado de trabalho, por isso estou sendo de uma benevolência 

ímpar com as ilustras esquecidas do antigo blog. Aí vai mais uma. Bom fim de semana para 

                                                             
49 Não foi encontrado registro do termo aguentar no Dicionário de Raphael Bluteau (1728). 
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todos! [...] Filipe: Irmão, aguenta aí no trampo que trabalho e dinheiro sempre são bons. 

Estamos por aqui e com saudades. Bj, Filipe (e Elane) (Blog Frases ilustradas. Disponível em: 

https://frasesilustradas.wordpress.com/2009/11/20/aguenta-ai/. Acesso em: 3 jun. 2019). 
 

            No exemplo (85), o blogueiro e ilustrador Céo Pontual justifica a demora em postar 

suas ilustrações devido à grande intensidade de tarefas: “Estou meio atolado de trabalho, por 

isso estou sendo de uma benevolência ímpar com as ilustras esquecidas do antigo blog”. Em 

resposta ao seu enunciado, o internauta Filipe expressa uma exortação: “Irmão, aguenta aí no 

trampo50 que trabalho e dinheiro sempre são bons”. No trecho, a sequência aguenta aí é 

empregada no intuito de estimular o receptor a suportar as atividades que realiza em seu local 

de trabalho, referenciado cataforicamente pelo pronome locativo aí. A seguir, tratemos de 

exemplo com aguenta lá: 

            Considerando (i) a ausência nos corpora de registro da sequência aguenta lá com 

elementos sintática e semanticamente independentes; (ii) o fato de os poucos registros 

encontrados na Web, da sequência aguenta lá em contexto fonte de grau um, estarem restritos 

a conteúdo impróprio (vocabulário vulgar); (iii) a necessidade de realizarmos um contraponto 

qualitativo aos dados do contexto atípico de grau dois e do contexto isolado; (iv) o não 

comprometimento no quadro quantitativo, visto que os dados complementares aos corpora 

não são contabilizados, optamos por apresentar um exemplo de produção autoral, isto é, 

intuído a partir da experiência com o português brasileiro. 

 

(86) Ao telefone. [...] João: Pra mudar um pouco a rotina do treino, em vez de fazer levantamento 

de anilhas, comecei a fazer levantamento de gente. Você topa a experiência (risos)? Angélica: 

Aff... então, vou começar a comer bastante pra intensificar o seu exercício (risos)... É sério 

isso? João: Seríssimo! (risos). Angélica: (risos). Beleza! Então me aguenta lá na academia! 

(Autoral, 2019). 

 

            No exemplo (86), João propõe a uma amiga sustentar o seu peso, erguendo-a, para 

praticar exercício. Angélica aceita a proposta do atleta e emprega a sequência aguenta lá para 

exortá-lo a suportar os seus quilos no local de treino. O verbo aguentar é utilizado no sentido 

de suportar carga/peso, conforme a definição de Antonio de Moraes (1789). O pronome 

locativo lá é usado em referência catafórica à academia, espaço em que ação de sustentação 

ocorreria. Logo, se trata de sequência lexical. 

 

           

 

                                                             
50 Termo regional, originário de São Paulo, que significa “trabalho, emprego remunerado”. 

https://frasesilustradas.wordpress.com/2009/11/20/aguenta-ai/
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  No contexto fonte de grau um, observamos que: 

 Verbo e locativo são empregados como estruturas plenas (substanciais ou 

preenchidas): aguenta aí, aguenta lá. 

 Não foi encontrado registro nos corpora investigados, sendo os exemplos 

apresentados extrações da Web para fins analíticos. 

 A sequência aguenta Loc é composicional, expressando a soma de significados das 

partes: exortação para que o interlocutor suporte peso/carga/trabalho em local 

especificado. 

 

 Contexto fonte de grau dois 

           Em contexto fonte de grau dois, encontramos uma (1) ocorrência da sequência aguenta 

aí que, embora mantenha toda a estrutura formal da sequência de grau um, além da base 

semântica e discursiva, apresenta uma particularidade na aplicação pragmática ou semântico-

pragmática (quando se entende que a mudança pragmática implica, minimamente, 

redimensionamento semântico). Vejamos o exemplo a seguir: 

 

(87) O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Lenoir Vargas, daremos aparte o mais rápido 

possível. Ainda bem que o Senador Hélio Gueiros disse que chegou no meio, não no início de 

seu pronunciamento. O que estávamos comentando, e com justa razão, não é o ser a favor nem 

contra a reforma agrária. Nossos pontos de vista já são muito conhecidos. Somos a favor sem 

sermos demagógicos. Não temos um pedaço de terra, portanto o que menos nos afeta é 

reforma agrária, reconhecemos, o que estamos comentando é que houve o fato: o Governo do 

Estado apelou para o Governo Federal e ele disse: Agüenta aí na brocha que eu vou tirar a 

escada e tu te viras, mas não põe a polícia. Foi isto ou não foi o que ouvi de V. Ex.ª? Não 

intervenha, não ponha a polícia no meio, deixe estar que as duas partes se entendem”. Não foi 

isto que V. Ex.ª disse? (Diário do Congresso Nacional, 1 jun. 1985). 

 

            Ao nos determos no trecho “Aguenta aí na brocha que eu vou tirar a escada e tu te 

viras”, observamos que o verbo aguentar exprime o significado de suportar, e o pronome aí 

exerce função de circunstanciador espacial, de referência catafórica, formando com “na 

brocha” um adjunto adverbial de lugar. Logo, o construto mostra-se composicional, pois o 

somatório do significado de cada uma das partes corresponde ao significado do todo: suportar 

o próprio peso, pendurado na brocha (prego curto de cabeça achatada, tacha). No entanto, ao 

analisarmos uma porção maior do texto, verificamos que toda a sentença anteriormente 

mencionada representa uma expressão metafórica para se referir ao conselho de que não 

sejam feitas intervenções nos conflitos entre as partes envolvidas na reforma agrária. Tal 

relação torna-se possível, porque a partir de “Aguenta aí na brocha que eu vou tirar a escada e 

tu te viras” é realizada uma generalização de significado: “sugerir que alguém suporte 
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situação extremamente difícil e perigosa sem oferecer qualquer ajuda”. Consideramos, 

portanto, que, nesse estágio, a sequência aguenta aí em contexto fonte, mais concreto, é 

aplicada, numa construção oracional, para referir-se a um domínio alvo, mais abstrato. 

Compreendendo que a frequência de empregos metafóricos de uma sequência pode propiciar 

mudança semântica, propomos a classificação de aguenta aí, presente no exemplo (76), em 

estágio intermediário do contexto fonte.  

 

            No contexto fonte de grau dois, verificamos: 

 Verbo e pronome locativo são empregados como estruturas plenas (substanciais ou 

preenchidas): aguenta aí. 

 Uma (1) ocorrência da sequência aguenta aí, conforme consta na Tabela 16 adiante. 

 Composicionalidade da sequência aguenta aí, em que o sentido do todo corresponde 

ao somatório dos sentidos das partes: “ordem de que o interlocutor suporte o próprio 

peso, pendurado na brocha”. Contudo, não se pode negligenciar o fato de o enunciado 

não se referir a essa ação propriamente dita e, sim, a uma relação mais complexa, 

menos concreta: o conselho de abstenção nos conflituosos impasses entre as partes 

envolvidas na reforma agrária. Tal relação é licenciada pelo seguinte conceito, mais 

abstrato e genérico: “sugerir que alguém suporte situação extremamente difícil e 

perigosa”. Por essa implicação pragmática, a sequência aguenta aí, tal como consta no 

exemplo (3), afasta-se do contexto fonte de grau um.  

 

 Contexto fonte de grau três 

            A semântica do contexto fonte de grau três apresenta extensão metonímica quando 

comparada à definição de Antonio de Moraes Silva (1789), que indica o significado de 

“suportar peso, carga, trabalho”. Refletindo sobre o desencadeamento metonímico de 

“suportar algo fisicamente”, passamos pela ideia de resistir, por conseguinte, à noção de 

perdurar, até chegarmos à semântica de permanecer. Tal reflexão deu-se por hipótese, sem 

comprovação diacrônica de dados envolvendo o item isolado, pois os objetivos desta 

investigação concentram-se na e a partir da relação entre elementos indutores e 

locativos/afixoides.  No exemplo seguinte, a sequência aguenta aí exprime um pedido de que 

o interlocutor permaneça no local em que se encontra até a chegada de outrem: 

 

(88) Carlinhos: oh Geovani. Geovani: ta perguntando se é um cheque só ou se você consegue 

fazer desse total vários cheques? Carlinhos: um só. Um só, ta aqui comigo, se você quiser 



175 
 

mandar pegar to aqui no Troya. Geovani: ah, porque ele já ta na mão já. É daí de Goiânia 

mesmo? Ele ta perguntando. Carlinhos: é, daqui de Goiania. É de um dono do hospital. 

Geovani: ah, entendi. Então ta, agüenta aí. (Diário do Senado Federal – suplemento, 21 dez. 

2012). 

 

 

            No fragmento (88), Geovani, após fazer algumas perguntas a Carlinhos sobre o cheque 

que tinha em mãos, decide enviar alguém para receber o valor. Geovani, então, emprega a 

sequência aguenta aí para exprimir um pedido de que Carlinhos permaneça no local em que 

se encontra, o restaurante Troya, até a chegada do enviado. Sendo assim, a sequência mostra-

se composicional, expressando a soma de significados dos seus elementos. Comparada à 

sequência do contexto fonte de grau um, a expressão aguenta aí do exemplo (88) apresenta 

mudança semântica do verbo, que não mais exprime a ideia de suportar peso/carga/trabalho, 

passando a manifestar a noção de permanência. 

 

            No contexto fonte de grau três, vimos que: 

 Verbo e pronome locativo são empregados como estruturas plenas (substanciais ou 

preenchidas): aguenta aí. 

 Foi encontrado um (1) registro da sequência aguenta aí nos corpora investigados, 

conforme consta na Tabela 16 adiante. 

 A sequência aguenta aí mostra-se menos composicional do que aquela do contexto 

fonte de grau um. Embora haja independência semântica entre os elementos e apesar 

de o pronome locativo aí ainda exercer referenciação espacial, o verbo aguentar não 

mais exprime o significado fonte de “suportar carga/peso/trabalho” e, sim, a ideia de 

“permanecer ou aguardar”. Sendo assim, observa-se menos transparência da sequência 

ao compará-la àquela exemplificada no primeiro grau. 

                       

                       Tabela 16: Quantitativo de aguenta Loc nos graus do contexto fonte 

Graus Fonte grau um  Fonte grau dois Fonte grau três 

Séculos XX XXI XX XXI XX XXI 

aguenta aí - - 01 - - 01 

Subtotal - 01 01 

Total 02 

                       Fonte: Corpora de pesquisa. 
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 Contexto atípico de grau um 

            No primeiro grau do contexto atípico, foi encontrado um (1) registro da expressão 

aguenta lá já em status construcional, isto é, em pareamento de forma e função. Assim, ocorre 

vinculação sintático-semântica entre a subparte nuclear aguenta e a subparte periférica lá 

exprimindo indução de suportamento à atividade do mundo biossocial (ISB), conforme 

veremos no exemplo a seguir:  

 

(89) [...] aquele olhar tão doce... E aquela, aquela tão directamente entendida com a mãe, que 

nunca a leria, decerto... Parou aqui a Clarinha de se dizer mentalmente versos do pai. Que 

desgraçado pai, caído numa família como a da mãe, uma família para a qual a tolerância e a 

transigência, o perdão, eram tidos por fraqueza, que um argumento apenas conhecia e a ele 

apenas se dobrava: o da brutalidade, o do pau. Não dissesse "Perdoo-te" quem pretendesse 

amansá-la. Dissesse, e não arredasse: "Ora aguenta lá esta fueirada e cala-te, se não ainda 

levas mais!" Outro, pelo divórcio, havia de refazer-se a vida. O pai, esse, não, que na família 

do pai não podia haver coisas dessas, vergonhas tamanhas. Aguentar! Cumpria-lhe proceder à 

altura do nome, nunca envergonhar os seus mortos. Sofrer, tudo sofrer, mas diferençassem-se 

as família-famílias e as famílias de pouco-mais-ou-menos, de meia-tigela. E o paizinho, além 

disso, gostava tanto da mãe... (Corpus do Português: A Gata Borralheira, de Tomaz de 

Figueiredo, 1954). 

 

            No exemplo (89), o narrador realiza uma reprodução de fala em que emprega a 

expressão aguenta lá. No trecho, o enunciador hipotético vale-se da microconstrução indutora 

de suportamento a ações do mundo biossocial (ISB) para ordenar ao enunciatário que suporte 

a fueirada51 calado, sob pena de receber outra pancada. Nesse estágio, o afixoide lá não mais 

exerce a função de referenciação espacial, vinculando-se, em papel mais abstrato, à subparte 

nuclear. Contribui para essa conclusão o fato de não haver qualquer referência a lugar distante 

dos atores envolvidos na enunciação. 

         

            No contexto atípico de grau um, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto fonte de grau um, havendo mudança de 

forma e certa permanência semântica. Assim, as subpartes apresentam vinculação 

sintática, exprimindo, como um todo, a ideia de indução de suportamento a ações do 

mundo biossocial (ISB). 

 Aguenta lá como microconstrução plena (substancial ou preenchida). 

 Um (1) registro da microconstrução aguenta lá, conforme consta na Tabela 17 adiante. 

                                                             
51 Fueiro: estaca própria para escorar a carga de um carro de bois; pedaço de pau grosseiro (AULETE DIGITAL, 

acesso em: 5 jun. 2019) 
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 Perda de composicionalidade, pois os elementos passam a ter vinculação sintático-

semântica, de modo que a subparte periférica não mais exprime referenciação espacial, 

atuando em papel mais abstrato. Comparada à sequência exemplificada no contexto 

fonte de grau um, verificamos a diminuição da transparência: ordem/pedido/exortação 

para que o interlocutor suporte carga/trabalho em determinado lugar > indução de 

suportamento a ações do mundo biossocial (ISB), sem apontamento locativo. 

 

 Contexto atípico de grau dois 

            No segundo grau do contexto atípico, as microconstruções apresentam mudança de 

conteúdo. Nesse estágio, as expressões, em vínculo sintático-semântico, passam a exprimir 

ordem ou pedido de que o interlocutor aguarde um determinado acontecimento, sendo assim, 

as nomeamos indutoras de expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB). Passemos 

aos exemplos: 

 

(90) O Sr. Presidente (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – [...]– cadê o meu 

pessoal? Já foi embora todo mundo? Não estou vendo ninguém... (Intervenção fora do 

microfone.) O Sr. Presidente (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Não. Qual é 

o teu nome? O Sr. Cícero Ferreira de Lima – Cícero. O Sr. Presidente (Telmário Mota. Bloco 

Apoio Governo/PDT - RR) – Cícero Ferreira de Lima. Aguenta aí, Cícero, porque eu pulei 

aqui. Então, fala o Chico; depois fala o Cícero; depois, o Vilmar; depois, o Sebastião; e 

encerra – está bom? (Diário do Senado Federal – Suplemento, 19 Dez. 2015). 

 

            No fragmento (90), o presidente da sessão, Telmário Mota, se esquece de mencionar o 

parlamentar Cícero Ferreira de Lima, cujo nome constava na lista ordenada para 

pronunciamentos. Ao ser informado do equívoco, o presidente realiza o seguinte enunciado: 

“Aguenta aí, Cícero, porque eu pulei aqui. Então, fala o Chico; depois fala o Cícero; depois, o 

Vilmar; depois, o Sebastião; e encerra – está bom?”. No trecho, a expressão aguenta aí é 

empregada para pedir ao interlocutor, Cícero, que espere primeiramente o discurso do Chico 

para então iniciar sua fala.  

            Nesse exemplo, os elementos da expressão aguenta aí mostram-se sintática e 

semanticamente vinculados, de modo que o afixoide aí não mais exerce referenciação 

espacial, exercendo papel mais abstrato. A realização do pronunciamento dá-se na própria 

bancada em que se encontra o parlamentar, não havendo a necessidade de deslocamento, nem 

de aproximação à mesa do presidente. Tal fato concorre para o entendimento de que o 

elemento aí não indica o local em que Cícero deveria aguardar em oposição ao ponto em que 

exporia sua fala, pois se trata do mesmo lugar. Além disso, o pronome aqui, que à primeira 

vista poderia ser confundido com um locativo indicador do espaço em que se encontra o 
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enunciador e, por conseguinte, um opositor a aí, na verdade, exerce o papel de demonstrativo. 

A frase “eu pulei aqui” não tem o sentido de que o presidente deu um salto no local em que se 

encontrava e, sim, que ele não visualizou um dos nomes constantes da lista. Aqui, portanto, é 

empregado para apontar a proximidade do objeto lista em relação ao enunciador, exercendo 

papel semelhante ao pronome demonstrativo este(a). Sendo assim, a mencionada frase poderia 

ser, grosso modo, parafraseada por “eu não vi seu nome nesta lista”.   

            Desse modo, convencidos da abstratização da subparte periférica e de sua vinculação 

sintático-semântica à subparte nuclear, compreendemos que aguenta aí, no exemplo, constitui 

uma microconstrução. Considerando o sentido veiculado, em que o enunciador pede ao 

enunciatário que aguarde até o momento oportuno de seu pronunciamento, concluímos tratar-

se de microconstrução indutora de expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB). 

Vejamos um exemplo com a forma guenta aí: 

 

(91) Lenine: Oi. Wesley: Deixa eu te falar. O Edivaldo vai estar aqui em Anapólis hoje. Tem 

negócio pra dar pra ele não? Lenine: Eu acho que tem cara. Você tá aonde? Wesley: Tô aqui 

em Anapólis. Podia dar dois cheques de 5 ...dá um cheque pra ele né! Lenine: Deixa eu fechar 

os caixas aqui. por volta das 11 horas eu te falo. Wesley: Então tá. (...) (Encerrada). Lenine: Oi 

Wesley! Wesley: É... Vou lá ver o negócio... pode dar o dinheiro pro Edivaldo aqui. Lenine: 

Peraí um poquinho. Guenta aí. Eu tô fechando esses caixa aqui pra mim ver como é que tá. 

Wesley: Então tá. Ele tá aqui em Anapólis, aí já resolve logo esse trem. (Diário do Senado 

Federal – Suplemento, 21 Dez. 2012). 

 

            No exemplo (91), Lenine emprega a expressão guenta aí para pedir ao Wesley que 

aguarde durante uma pequena fração de tempo até que ele se certifique do valor em caixa e da 

possibilidade de pagamento ao Edivaldo. Nesse fragmento, as subpartes da expressão guenta 

aí encontram-se vinculadas sintática e semanticamente, configurando status construcional. 

Como não há pedido algum de que o interlocutor permaneça no local em que se encontra ou 

qualquer outro apontamento espacial nesse sentido, entendemos que aí exerce papel de 

afixoide junto à subparte nuclear. Semelhantemente ao exemplo anterior, verificamos o 

emprego do pronome aqui como demonstrativo e não locativo. A frequente neutralização do 

pronome demonstrativo esse(a) no PB, servindo tanto para indicar seres próximos ao locutor 

quanto ao interlocutor, exige uma perífrase para que se faça a distinção. Desse modo, “esse 

caixa aqui” corresponderia a “este caixa”, isto é, o caixa próximo ao locutor, o que, 

praticamente, exclui a possibilidade de se pensar em oposição espacial entre os atores do 

discurso por meio de aqui e aí. Portanto, compreendemos que a expressão em questão 

representa um pareamento da forma guenta aí e da função indutora de expectativa sobre 

atividade do mundo biossocial (IEB). 
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            No fragmento, antecedendo [guenta aí]IEB, observa-se outra microconstrução do 

mesmo tipo seguida de um quantificador de tempo: “Peraí um poquinho”. Conforme o 

exposto na seção 4.2.1, ao empregar a micro IEB, o enunciador induz o enunciatário a 

aguardar um acontecimento que se tem como certo ou provável em tempo não distante, 

constatando-se esvaziamento semântico locativo e incorporação semântica temporal. Nesse 

estágio, os quantificadores de tempo empregados após [Indut AfixLoc]IEB operam como uma 

espécie de reforço ou especificação da informação de projeção temporal já contida na 

construção. O uso sequencial de duas microconstruções IEB reforça a ideia do pedido de 

tempo até que a ação prometida se concretize. 

            Outra característica a ser observada no exemplo é a redução morfofonêmica em ambas 

as micro IEB (aguenta aí > guenta aí; espera aí > peraí), o que nos conduz à hipótese de que 

a frequência de uso dessas expressões tenha propiciado desgaste fonético e a consequente 

erosão. No caso de peraí, conforme já visto na seção 4.2.1, ocorre ainda aglutinação. É 

interessante pontuarmos que a microconstrução aguenta aí também é usualmente aglutinada 

na linguagem oral: “guentaí”, de modo que as subpartes nuclear e periférica são pronunciadas 

como um único vocábulo fonológico. Não por acaso, aí é considerado um afixoide, isto é, 

elemento agregado a outro, mais nuclear.  Dificilmente, um falante nativo do PB articularia a 

microconstrução como dois vocábulos fonológicos, a exemplo do que ocorre com a sequência 

lexical aguenta aí, em que o pronome locativo exerce referenciação espacial. Tal convicção 

nos conduz à reflexão de que a anterioridade de [espera aí] IEB, constatada no século XX, em 

relação a [aguenta aí]IEB, verificada no século XXI, licencie, de certo modo, a transcrição da 

forma aglutinada “peraí”, ao passo que “guentaí”, por ser mais recente, ainda não tenha sido 

completamente assumida na modalidade escrita. 

 

            No contexto atípico de grau dois, verificamos: 

 Mudança construcional a partir do contexto atípico de grau um, havendo permanência 

da forma já sintaticamente vinculada e mudança de conteúdo: indução de 

suportamento a ações do mundo biossocial (ISB) > indução de expectativa sobre 

atividade do mundo biossocial (IEB). 

 Construcionalização lexical a partir do contexto fonte. Constata-se no segundo grau do 

estágio atípico um pareamento de forma nova e conteúdo novo aplicado ao âmbito 

lexical. No contexto fonte, a sequência aguenta Loc exprime pedido/ordem/exortação 

para que o interlocutor suporte peso/carga/trabalho em determinado lugar. Já no 

contexto atípico de grau dois, a microconstrução denota pedido de que o interlocutor 



180 
 

aguarde um acontecimento específico durante uma fração de tempo, consistindo em 

indução de expectativa sobre atividade do mundo biossocial (IEB). 

 Aguenta aí como microconstrução plena (substancial ou preenchida). 

 Um (1) registro de aguenta aí e três registros da forma reduzida guenta aí, conforme 

consta na Tabela 17 adiante. 

 Perda de composicionalidade. Do contexto fonte ao atípico de grau dois, constatamos 

diminuição da transparência de aguenta Loc/Afix: ordem/pedido/exortação para que o 

interlocutor suporte carga/peso/trabalho em determinado lugar > indução de 

suportamento a ações do mundo biossocial (ISB) > indução de expectativa sobre 

atividade do mundo biossocial (IEB). 

 

                        Tabela 17: Quantitativo de aguenta Afix nos graus do contexto atípico         

Graus Atípico 

grau um 

ISB 

Atípico 

grau dois 

IEB 

Subtotal Total 

Séculos XX XXI XX XXI XX XXI 

aguenta aí - - - 01 - 01 01 

guenta aí - - - 03 - 03 03 

aguenta lá 01 - - - 01 - 01 

Subtotal 01 - - 04 01 04  

Total 01 04  05 
                          Fonte: Corpora de pesquisa. 

 

 Contexto crítico 

            Não foram encontrados registros em contexto crítico. A pesquisadora Gabriele 

Diewald, autora da abordagem sobre contextos de mudança, destaca que o contexto crítico é, 

geralmente, pouco produtivo, justamente por conta da fase de transição que representa. Além 

disso, a ausência de ocorrência em estágio intermediário entre os contextos atípico e isolado 

pode ser explicada pela analogização à microconstrução [alto lá]RA.  

 

 Contexto isolado 

            No contexto isolado, constata-se alta vinculação entre as subpartes nuclear e 

periférica, de modo que constituem um pareamento de forma e função. Nesse estágio, as 

microconstruções aguenta aí e aguenta lá são empregadas em função refreador-

argumentativa, em âmbito discursivo. Verifiquemos o exemplo seguinte, retirado do Diário do 

Senado Federal: 
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(92) Sr. Waldemir Freire Cardoso: O Presidente me disse o seguinte: “Eu já escolhi o Diretor 

Adjunto”. Presidente, o Diretor Adjunto nos CORREIOS, EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS, ele faz coisas em nome do titular. Então, se eu me ausento 

para um evento ele pode estar assinado coisas... Então essa pessoa tem que ser da íntima 

confiança e eu jamais escolheria uma pessoa que não fosse qualificada em condições. Foi 

escolhido então para essa função o ex-adjunto de Santa Catarina, Dr. Celso. Sr. Relator 

Deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP): Celso? Sr. Waldemir Freire Cardoso: Celso, falta-

me aqui nesse momento o nome do colega. Tenho conhecimento de que um profissional que 

se destacou lá. Mas ele não era pessoa da minha escolha. Eu tinha preocupações. E logo ao 

chegar no Rio de Janeiro, Dr. Celso começou a demonstrar que ele tinha uma linha de 

procedimentos diferente da minha. Ele, por exemplo, me telefonou em Belém, dizendo: “Olha. 

Eu vou reunir aqui a gerência e vou tomar”... Celso, agüenta aí. Eu sou Diretor Regional. Eu 

fui designado Diretor Regional. Então, eu gostaria que você aguardasse porque nós temos que 

traçar um plano de trabalho conjunto. E efetivamente o Dr. Celso começou a ter atitudes que 

eram atitudes sempre chocantes e que me preocupavam bastante. Eu vim, então, a descobrir 

que o Dr. Celso estava devidamente orientado sabe, por pessoas da Administração Central 

notadamente do senhor Gebrin, que mantinha relacionamentos constantes com ele. Então eu 

fiquei extremamente preocupado com isso. Em junho o Presidente então, me disse: “Eu já 

escolhi”. (Diário do Senado Federal - suplemento, 18 jul. 2006). 

 

            No exemplo (92), Waldemir Freire Cardoso, diretor regional dos Correios, expõe sua 

insatisfação com as ações do então diretor adjunto, chamado Celso. No relato de Waldemir, é 

possível detectar uma proposição implícita da parte daquele profissional: na qualidade de 

diretor adjunto, ele teria autonomia para tomar decisões na ausência do titular. Tal proposição 

é desvelada pelas atitudes de Celso, exemplificadas por uma de suas falas: “Olha. Eu vou 

reunir aqui a gerência e vou tomar...”. Ao reproduzir seu diálogo com Celso, Waldemir 

emprega a expressão aguenta aí para interromper a fala do interlocutor e apresentar uma 

ponderação sobre a proposição implícita: “Celso, agüenta aí. Eu sou Diretor Regional. Eu fui 

designado Diretor Regional. Então, eu gostaria que você aguardasse porque nós temos que 

traçar um plano de trabalho conjunto”. O enunciador emprega a microconstrução aguenta aí 

no intuito de refrear a fala do enunciatário e apoiar a sua argumentação. Sendo assim, 

concluímos tratar-se de microconstrução refreador-argumentativa. 

            À primeira vista, a leitura isolada do trecho “gostaria que você aguardasse” poderia 

nos conduzir a uma interpretação equivocada. Acreditando que a frase destacada pudesse 

relacionar-se a uma das interpretações da expressão aguenta aí, cogitamos classificá-la em 

contexto crítico, isto é, podendo ser lida como IEB ou RA. No entanto, recorrendo às 

propriedades dos marcadores discursivos apresentadas por Risso, Silva e Urbano (2002), 

refletimos acerca da independência sintática dos MD, que, nesse sentido, não se constituem 

como integrantes da estrutura oracional. Sendo assim, constatamos que no exemplo (90), a 

microconstrução lexical IEB está sintaticamente vinculada à oração por meio da conjunção 

explicativa porque: “Aguenta aí, Cícero, porque eu pulei aqui”. No exemplo (91), apesar de 
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não haver conjunção explícita, a elipse pode ser facilmente preenchida para que se constate a 

integração sintática da expressão: “Peraí um poquinho. Guenta aí (porque/que/pois) Eu tô 

fechando esses caixa aqui pra mim ver como é que tá”. Contudo, no fragmento (92), não é 

possível flagrar tal relação, pois: (i) Não há indícios no texto que marquem um pedido de 

aguardo até que uma ação aconteça, logo, não se trata de microconstrução lexical IEB, 

sintaticamente vinculada à oração, e sim de microconstrução gramatical e discursiva, 

independente da estrutura oracional. (ii) Para além de um pedido pontual de aguardo até sua 

chegada de viagem, a frase “gostaria que você aguardasse” constitui a alegação de que não 

seria ético tomar decisões na ausência do diretor titular, ou seja, a sentença integra a tessitura 

da argumentação.   

            Diante de apenas uma (1) ocorrência de construto refreador-argumentativo, 

entendemos ser necessária a busca de outros exemplos para descartar a possibilidade de que o 

dado represente mera inovação linguística. Para comprovar a extensão de uso da 

microconstrução RA a outros indivíduos e comunidades, apresentamos os seguintes 

fragmentos encontrados na Web:  

 

(93) Aguenta ai irmão. Com tanta chuva, enchentes e com tanta água por aqui estão procurando 

água na lua. Desconfio que os cientistas sejam loucos rsrsrsrs. A lua já foi dos namorados e 

agora quem ainda namora só pode estar no mundo da lua. Mandaram uma sonda pra Marte. 

Será que ele não está conseguindo mijar? Descobriram outro anel em um dos planetas. Parece 

que ele ficou noivo outra vez e não contou pra ninguém. Depois que fiquei sabendo do 

aquecimento global não deixei de sentir tanto frio aqui na terra. Os rebanhos soltam gás 

metano que vai pra atmosfera, mas, temos que agüentar o dos humanos quando menos se 

espera. Brasileiro também tem maremoto, mar pra se refrescar e moto pra passear. O clima 

está mudando, parece que vai morar em outro lugar mais agradável. Chega de desmatamento, 

já é tempo de deshomemento com seus excrementos. As estações do ano fazem troca-troca e a 

gente fica sem saber como se vestir para sair da toca. (Jornal A Semana, 15 out. 2009. 

Disponível em: https://www.caieiraspress.com.br/emails.php?pagina=84. Acesso em: 9 jun. 

2006). 

 

            No exemplo (93), por meio da fala do enunciador, verifica-se uma proposição implícita 

a ele apresentada: os cientistas acreditam que haja água na Lua e, por essa razão, investem 

para comprovar sua hipótese. No intuito de refrear essa proposição, o enunciador emprega a 

microconstrução refreador-argumentativa aguenta aí para realizar um comentário, que 

constitui ponderação irônica: “Com tanta chuva, enchentes e com tanta água por aqui estão 

procurando água na lua. Desconfio que os cientistas sejam loucos rsrsrsrs”. Passemos a outro 

exemplo: 

 

(94) Osvaldo: A campanha é de Dilma Rousseff ou de Luiz Inácio da Silva? Parece que nam 

comício ela sabe fazer só! Coelho: Osvaldinho, como Serra vai perder mesmo, não importa de 

https://www.caieiraspress.com.br/emails.php?pagina=84
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quem é a campanha, se de Dilma, Serra, ou Tititica… A campanha é do povo. Aguenta aí, 

irmão. Bye bye Serra. Tu vai junto??? Kkkkkkk. (Jornal Carlos Britto, 28 out. 2010. 

Disponível em: https://www.carlosbritto.com/comicio-de-encerramento-da-campanha-de-

dilma-em-recife-e-cancelado/. Acesso em: 9 jun. 2019).  

 

            No exemplo (94), o internauta Osvaldo realiza a seguinte proposição por meio de 

pergunta retórica e comentário, ambos expressos com ironia: Dilma Rousseff não tem 

capacidade de protagonizar sua campanha política, sendo, portanto, dependente das ações de 

Luiz Inácio da Silva. Seu interlocutor, autodenominado Coelho, faz uma ponderação acerca 

da tese que lhe foi apresentada, empregando ao fim de sua alegação a microconstrução 

refreador-argumentativa: “Osvaldinho, como Serra vai perder mesmo, não importa de quem é 

a campanha, se de Dilma, Serra, ou Tititica… A campanha é do povo. Aguenta aí, irmão”. É 

válido mencionar que, embora as microconstruções marcadoras discursivas refreador-

argumentativas sejam usualmente empregadas em posição anterior à alegação, tais expressões 

também ocupam as posições intra e pós-argumentativa. 

            Devido à ausência de registro da microconstrução aguenta lá em função refreador-

argumentativa nos corpora, nos valemos dos dados obtidos na Web e analisados a seguir para 

comprovar tal emprego em âmbito discursivo: 

  

(95) Homem compra iPhone 4S em site da Apple e recebe pedra, no Amazonas. Uria: Pra mim 

chegou tudo rapidinho, sem problema algum. Acho que isso é ATT Whore. Wolverine: 

Guenta lá ne Uria. O cara já pagou o dobro do preço e ainda recebe uma pedra? Não é pq com 

vc deu certo que com ele não pode dar errado. De qualquer modo é bom pra aprender a 

comprar direito, ahauhauahuahau. (Portal Adrenaline, 19 mar. 2012. Disponível em: 

https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/homem-compra-iphone-4s-em-site-da-apple-e-

recebe-pedra-no-amazonas.390021/. Acesso em: 11 jun. 2016). 

 

            No exemplo (95), ao ler a notícia de que um homem havia comprado um iPhone 4S do 

site da Apple e recebido uma pedra no lugar do aparelho, a internauta Uria faz um 

julgamento: “Pra mim chegou tudo rapidinho, sem problema algum. Acho que isso é att 

whore”. Attwhore ou attention whore, é um termo do inglês que, ao pé da letra, significa 

“prostituta da atenção”. A expressão é usada para designar usuários da internet que fazem 

qualquer coisa para se tornar foco dos olhares da sociedade. Sendo assim, em sua fala, Uria 

apresenta o seguinte raciocínio lógico propositivo: se eu consegui realizar a compra do iPhone 

pela internet com sucesso, então, todos conseguirão, logo, a história da pedra que chegou no 

lugar do aparelho é uma farsa para que o protagonista torne-se um foco de atenção social. Um 

interlocutor, apelidado de Wolverine, emprega a microconstrução guenta lá para refrear a 

proposição de Uria, posicionar-se contrário a ela e expor sua refutação. É interessante, 

também, observar o uso da pergunta retórica como estratégia de persuasão para sensibilizar a 

https://www.carlosbritto.com/comicio-de-encerramento-da-campanha-de-dilma-em-recife-e-cancelado/
https://www.carlosbritto.com/comicio-de-encerramento-da-campanha-de-dilma-em-recife-e-cancelado/
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/homem-compra-iphone-4s-em-site-da-apple-e-recebe-pedra-no-amazonas.390021/
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/homem-compra-iphone-4s-em-site-da-apple-e-recebe-pedra-no-amazonas.390021/
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interlocutora e incrementar sua alegação: “Guenta lá ne Uria. O cara já pagou o dobro do 

preço e ainda recebe uma pedra? Não é pq com vc deu certo que com ele não pode dar 

errado”. 

 

(96) [...] - Seu pastor, a parada aqui é muito indigesta. Não é para o senhor não. É pra quem tem 

saco. /- Coisa que a senhora não tem. Não é, mamãe? /- Claro, minha filha, Aí também já é 

querer demais. /- Pastor Ademar, é melhor o senhor ir cuidar do seu dízimo e deixe a gente 

brigar em paz. Por gentileza... /- Falando nisto, eu gostaria que os irmãos contribuíssem com 

uma polpuda doação, para que a igreja possa trocar os equipamentos do nosso parque de 

transmissores que já estão ficando ultrapassados e... /- Guenta lá, seu pastor. Suportar esta 

velha bruxa já é difícil, e ainda por cima, as suas espertezas? (O enterro da sogra, de Alberto 

Peixoto, 2006).   
 

            No fragmento (96), retirado da obra O enterro da sogra, de Alberto Peixoto, um 

dos personagens, chamado de Pastor Ademar, expõe a seguinte proposição: os 

equipamentos do parque de transmissores da igreja estão ficando ultrapassados e 

precisam ser trocados, logo, é importante que os membros contribuam com quantias 

consideráveis. Em resposta, um interlocutor emprega a microconstrução refreador-

argumentativa para refrear a fala do religioso, interrompendo-o e posicionando-se 

contrariamente a ele por meio de comentário sarcástico: “Guenta lá, seu pastor. 

Suportar esta velha bruxa já é difícil, e ainda por cima, as suas espertezas?”.  

 

(97) Uma coisa que é comum a todos os jogadores de poker, a todos mesmo, até mesmo as 

grandes estrelas como já li em diversos livros várias vezes são os períodos de vacas magras, 

ou seja, aqueles 5, 10, 20 ou 30 dias em que tudo dá errado, nada parece que se encaixa, você 

tenta de tudo no jogo e é uma bad beat atrás da outra. [...] Eu tinha QQ de UTG no torneio de 

33 com rebuy, estava muito bem de stack, a media do torneio devia ser por volta de 20k eu 

estava com 54k, líder da mesa, e entre os primeiros do torneio. [...] Sabe o que eu fiz? Alguma 

coisa na minha cabeça debilóide e tiltada fez com que sentisse que ele estava me roubando, ta 

certo que ele era um cara bem agressivo, mas guenta lá! Eu de UTG atiro 3x o blind, o 

baralhao me volta no UTG+1, que [...] eu poderia ter dado pro cara??? Restavam para ele mais 

18k em fichas, eu simplesmente coloquei ele em All In, tomei o call mais instantâneo da 

historia do Poker Stars, o cara apresenta o obvio AKs, e tomei uma fatiada fenomenal. (Blog 

do jogador profissional de poker André Akkari, 10 nov 2006. Disponível em: 

https://aakkari.wordpress.com/2006/11/10/fim-da-fase-ruim-ainda-bem/. Acesso em: 11 jun. 

2019).  

 

            No exemplo (97), André Akkari, profissional de poker, conta a história de uma bad 

beat. O termo é utilizado no poker para caracterizar uma situação em que o jogador possui 

uma sequência de cartas que teoricamente o levaria à vitória, mas, no entanto, seu oponente, 

de modo improvável, consegue as cartas certas para derrotá-lo. Em sua narrativa sobre um 

desses episódios, André apresenta uma proposição sobre o adversário: Ele é um jogador 

agressivo (arrojado nas jogadas), logo pode estar me ludibriando. Então, o enunciador refreia 

https://aakkari.wordpress.com/2006/11/10/fim-da-fase-ruim-ainda-bem/
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a sua própria tese e emprega a microconstrução refreador-argumentativa guenta lá para 

realizar uma ponderação sobre a proposição, expondo sua condição favorável no jogo, 

independente da habilidade do oponente: “Eu de UTG atiro 3x o blind, o baralhao me volta no 

UTG+1, que [...] eu poderia ter dado pro cara??? Restavam para ele mais 18k em fichas, eu 

simplesmente coloquei ele em All In, tomei o call mais instantâneo da historia do Poker Stars, 

o cara apresenta o obvio AKs, e tomei uma fatiada fenomenal”. 

            No contexto isolado, observamos: 

 Construcionalização gramatical a partir do contexto fonte de grau um, havendo 

pareamento de forma nova e conteúdo novo aplicado ao âmbito discursivo. A nova 

microconstrução exerce a função refreador-argumentativa. 

 Esquematicidade parcial da microconstrução [aguenta AfixLoc]RA, instanciando 

aguenta aí e guenta lá. 

 Um (1) registro de aguenta aí nos corpora investigados. Os demais exemplos 

retirados da Web, embora não constem da análise quantitativa, foram apresentados no 

intuito de descartar a hipótese de que [aguenta aí]RA constituísse mera inovação 

linguística e, também, comprovar o uso de aguenta lá/guenta lá como 

microconstrução refreador-argumentativa. A escassez de ocorrência de [aguenta 

AfixLoc]RA nos corpora investigados pode estar associada à sua recente 

construcionalização no PB, posto que todas as suas instanciações em função RA foram 

verificadas no século XXI. 

 Perda de composicionalidade. Do contexto fonte de grau um ao isolado, constatamos 

considerável diminuição da transparência: ordem/pedido/exortação para que o 

interlocutor suporte carga/peso/trabalho em determinado lugar > refreamento 

argumentativo (RA). 

 O resultado dos mecanismos de mudança representados na figura a seguir:  

 
           Figura 8: Nanopassos e micropassos na trajetória de mudança de aguenta Loc/Afix 
 

 FONTE Micropassos ATÍPICO Micropassos ISOLADO 

 Grau 1:  
aguenta Loc 

 Grau 1:  
ISB 

 RA 

Nanopassos  
Metaforização 

   Instanciação de 
[IndutAfixLoc]MD 

 Grau 2: 
aguenta Loc 

 Grau 2:  
IEB 

  

Nanopassos  
Metonimização 

    

 Grau 3: 
aguenta Loc 

    

Fonte: Autoral. 
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 Propriedades de forma e conteúdo do contexto fonte ao isolado 

           A partir do exame dos contextos da trajetória de mudança de aguenta aí e aguenta lá, 

apresentamos a seguir um quadro sinóptico das análises das construções em cada um desses 

estágios. Em virtude da não verificação de registro pertencente ao contexto crítico, esse 

estágio não consta do quadro exposto a seguir. Com base nos fatores de análise construcional 

segundo Croft (2001), apresentamos as propriedades de forma e conteúdo verificadas nos 

contextos de mudança: 

 

Quadro 17: Propriedades de forma e conteúdo nos contextos de mudança de aguenta Loc a [aguenta AfixLoc]RA 

  Fonte 

grau um 

Fonte 

grau dois 

Fonte  

grau três 

Atípico 

grau um 

Atípico 

grau dois 

Isolado 

 

F 

O 

R 

M 

A 

 

 

 

 

S 

elementos 

atômicos: 

aguenta; aí; lá, 

com eventual 

arranjo 

sintático: 

aguenta Loc 

elementos 

atômicos:  

aguenta; aí, 

eventual 

arranjo 

sintático: 

aguenta Loc 

elementos 

atômicos:  

aguenta; aí, 

reiterado 

arranjo 

sintático: 

aguenta Loc 

complexa: 

[aguenta lá]ISB 

complexa: 

[aguenta aí]IEB 

 

complexa: 

[aguenta aí]RA 

[aguenta lá]RA 

 

 

 

M 

elementos 

plenos: 

aguenta aí; 

aguenta lá 

elementos 

plenos: 

aguenta aí 

elementos 

plenos: 

aguenta aí 

plena: 

aguenta lá 

plena:  

aguenta aí; 

guenta aí 

plena:  

aguenta aí; 

guenta lá 

 

 

F 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[agw’ẽta]  

[a’i]; [agw’ẽta] 

[‘la] 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[agw’ẽta]  

[a’i] 

2 vocábulos 

fonológicos: 

[agw’ẽta]  

[a’i] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[agwẽta‘la] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[agwẽta’i]; 

[gwẽta’i] 

1 vocábulo 

fonológico: 

[agwẽta’i]; 

[gwẽta’la] 

C 

O 

N 

T 

E 

Ú 

D 

O 

 

 

 

 

 

S 

pedido/ordem/ 

conselho de 

que se suporte 

peso/carga/ 

trabalho em 

lugar 

especificado 

menção à 

ação de 

suportar 

peso/carga/ 

trabalho em 

lugar 

especificado 

pedido/ordem 

de que se 

aguarde em 

lugar 

especificado 

indução de 

suportamento a 

ações do mundo 

biossocial 

indução de 

expectativa 

sobre atividade 

do mundo 

biossocial 

refreamento da 

argumentação 

discursiva  

 

 

 

P 

ato exortativo, 

em que o 

emissor induz 

o receptor a 

cumprir sua 

ordem ou 

pedido 

ato de 

julgamento, 

em que o 

emissor 

explica o 

domínio alvo 

a partir do 

domínio fonte 

ato injuntivo, 

em que o 

emissor induz 

o receptor a 

cumprir sua 

ordem/pedido 

ato injuntivo, 

em que o 

emissor induz o 

receptor a 

cumprir sua 

ordem/pedido/ 

conselho 

ato injuntivo, 

em que o 

emissor induz o 

receptor a 

cumprir sua 

ordem/pedido 

tomada de 

posição por 

parte de um dos 

atores do 

discurso diante 

da proposição 

do interlocutor 

 

 

D 

ato 

alocutivo de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo 

de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

ato alocutivo de 

modalidade 

injuntiva, do 

MOD 

enunciativo 

marcação 

discursiva, em 

MOD 

argumentativo 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura baseada em Croft (2001). Legenda: forma S: sintática; forma M: morfológica;  

forma F: fonológica; conteúdo S: semântico; conteúdo P: pragmático; conteúdo D: discursivo. 

 

 

 Estágio de paradigmatização no PB 

            Com base na análise exposta nesta seção, compreendemos que, a partir da 

construcionalização de aguenta aí e aguenta lá, ocorre estabilização dessas microconstruções 

no paradigma dos marcadores discursivos formados por elementos indutores e afixoides, no 

português brasileiro, conforme o quadro a seguir.  
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Quadro 18: Integração paradigmática das microconstruções aguenta aí e aguenta lá 

Rótulo da 

categoria: 

Marcadores discursivos 

Características 

formais: 

Elementos indutores seguidos de afixoides em vinculação sintática 

Função:  Marcação discursiva 

Exemplos de 

distinções  

discursivo-

funcionais: 

Refreamento  

enunciativo 

Refreamento  

argumentativo 

Exortação Chamamento 

de atenção 

Exemplos de 

membros: 

calma aí, calma 

lá, espera aí,  

espera lá, 

segura aí 

alto lá, calma aí, calma lá, 

espera aí, espera lá, segura aí, 
segura lá, aguenta aí, aguenta 

lá 

vamos lá escuta aqui, 

olha aí, vê lá 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura adaptada de Diewald e Smirnova (2012, p. 128).  

 

4.2.4 Para aí 

 

           Dando início à análise de para aí, observamos as acepções da subparte nuclear, parar, 

no dicionário Vocabulário Português & Latino - volume 6, de Raphael Bluteau (1728). 

Devido à extensão do verbete, que ocupa duas páginas da obra, realizamos um recorte, 

apresentando os significados que atendem aos nossos propósitos de pesquisa e excluindo as 

informações sobre língua latina: “Parar: Suspender os passos; Não ir mais adiante; Não 

continuar o próprio movimento. [...] Pára: Não vás mais adiante. [...] Parar: Fazer parar; 

impedir que vá alguém mais adiante. [...] Parar: vedar. [...] Parar: descontinuar. [...]”. 

(BLUTEAU, 1728, p. 260 - 261). Essas acepções nos permitem ter clareza do sentido 

empregado na sequência lexical, envolvendo o pronome locativo aí, e da mudança linguística 

observada na atuação da microconstrução como marcador discursivo. 

            A sequência para aí, com o verbo parar na 3ª pessoa do singular do presente do 

indicativo (2ª pessoa do discurso: você) ou na 2ª pessoa do singular do imperativo afi rmativo 

(2ª pessoa do discurso: tu) não foi encontrada nos corpora de pesquisa diacrônica. No início 

do século XVII, no corpus Tycho Brahe, verificamos apenas registros de sequências com o 

verbo na 3ª pessoa do singular do imperativo afirmativo e negativo (2ª pessoa do discurso: 

você): (não) pare aí. 

            No corpus utilizado para análise das construções na sincronia contemporânea (séculos 

XX e XXI), foram encontradas quatro ocorrências da sequência para aí, sendo uma (1) com 

maior nível de composicionalidade e três com status construcional, especificamente em 

função refreador-argumentativa. Vejamos o exemplo de caráter lexical, correspondente ao 

contexto fonte:  
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(98) Agora, gente, eu me lembro do meu pai – não sei nem se o meu pai tinha segundo ano 

primário – mandando a gente fazer o dever de casa: "Senta aí! Vamos fazer o dever". Não 

precisa o pai ser doutor para ensinar o filho. Manda ele sentar e fala: "Meu filho, para aí. 

Vamos fazer a tarefa". Segura o menino uma hora na tarefa, porque a rua é muito gostosa, a 

rua é muito atrativa, é muito melhor ficar vadiando na rua a ter que sentar ali. É muito melhor, 

gente. Imagina uma coisa dessa, um bendito celular desse. Que menino não quer um celular 

para ficar faiscando coisa aqui, com uma agilidade terrível? Todo mundo quer um celular. 

(Diário do Congresso Nacional: Fala de Confúcio Moura, 19 fev. 2019).  

 

            No fragmento (98), a sequência para aí é considerada composicional, isto é, o 

significado do todo corresponde à soma de significado das partes. A forma para exprime a 

ordem do pai para que seu filho cesse as atividades de lazer e concentre-se na tarefa de casa, o 

trecho “Segura52 o menino uma hora na tarefa” concorre para esse sentido. As expressões 

“senta aí”, “manda ele sentar” e “sentar ali” cooperam para o entendimento de que o pronome 

locativo aí, em para aí, indica o local no espaço em que a criança deve permanecer: 

provavelmente uma cadeira, poltrona ou similar. Sendo assim, os elementos da sequência 

mostram independência sintática, com possibilidade de inversão ou intercalação de outros 

elementos, e independência semântica, visto que podem ser empregados de forma isolada ou 

em outros arranjos. Analisemos, então, as expressões construcionalizadas, correspondentes ao 

contexto isolado: 

 

(99) José Medeiros (Bloco Parlamentar Democracia Progressista /PSD – MT.): [...] O cacique 

disse: “Senador, eu tenho terra, mas não posso produzir. Eu tenho madeira, mas não posso 

fazer manejo. Eu tenho reservas, jazidas, mas não posso explorar. O governo do Partido dos 

Trabalhadores nos transformou [ele falou, e não foi só o governo do Partido dos 

Trabalhadores, mas essa política]. Somos guardas patrimoniais que não têm uniformes e não 

têm com o que defender a floresta e não têm também o que comer. Aqui nossas crianças já 

estão tendo acesso ao estudo; depois voltam para cá e são acometidas por depressão, porque 

elas não veem futuro. Elas já têm smartphones, elas já têm acesso á TV. E não raro são os 

suicídios por causa de depressão”. Essa política está matando os nossos indígenas. E aí eles 

querem demarcar, demarcar! O cacique falou: “Eu não quero mais terra, eu já tenho 30 mil 

hectares de terra aqui. Eu quero uma ponte para que eu possa receber turistas! Eu quero poder 

ir á cidade! Eu quero poder produzir, eu quero poder vender também soja, eu quero ser 

plantador, eu quero aprender. Nós já estamos aculturados. Agora, nós nos aculturamos... 

Manter as nossas tradições nós conseguimos manter. Essa história de dizer que o progresso... 

Quando veio luz para a aldeia, disseram que ia acabar com a nossa cultura. Agora, estão 

dizendo que as estradas vão acabar com a nossa cultura. Mas para aí: não existe cultura sem 

índio vivo”. Esse é o grande debate que tem que ser feito em relação aos indígenas [...].  

(Congresso Nacional: Diário do Senado Federal, 25 abr. 2017).  

 

            No fragmento (99), o parlamentar José Medeiros reproduz a fala de um cacique que 

reconta a seguinte tese a ele apresentada: “o progresso acaba com a cultura indígena”. O 

cacique, então, se coloca diante da proposição, empregando a construção refreador-

                                                             
52 Conforme comentado na seção anterior, o verbo segurar, que originalmente significa firmar algo/alguém 
geralmente com as mãos, também passa a exprimir a ideia de ausência de movimento ou permanência aliada à 

noção de manter sob controle.  
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argumentativa para aí no intuito de expor sua ponderação: “Mas para aí: não existe cultura 

sem índio vivo”. É interessante mencionar que, não raro, a microconstrução refreador -

argumentativa instanciada por [IndutRAfixLoc]RA é antecedida pela conjunção adversativa mas 

(muitas vezes, empregada como marcador discursivo), seja para apoiar justificações, 

refutações ou ponderações.  A conjunção mencionada porta a ideia de diferença de opiniões, 

bastante frequente em discussões argumentativas, inclusive na ponderação, pois, embora esta 

não configure rejeição completa da proposição, tampouco representa concordância plena, o 

que acarreta discordância parcial sobre o conteúdo apresentado ou necessidade de inserir 

vieses não mencionados. Torna-se importante destacar que a conjunção mas antecedendo a 

expressão para aí, apesar de frequente, atua como um tipo de reforço pré-argumentativo, não 

se configurando elemento intrínseco à microconstrução. A prova dessa afirmação está no fato 

de que os dois outros registros da expressão construcionalizada encontrados no corpus não 

apresentam a inserção da conjunção:  

 

(100) Um órgão, quando começa a fazer esse tipo de coisa, é uma anomalia que surge no 

organismo. Esse câncer começa a corroer uma coisa que está funcionando bem. Para aí, 

Senador Elmano. Se há algum reparo e temos que corrigir, vamos sentar todos, vamos chamar 

a Casa Civil, vamos chamar o Ministério do Meio Ambiente, chamar o Judiciário. (Congresso 

Nacional: Diário do Senado Federal, 27 jun. 2018). 
 

(101) Se é o legal, não tenho que contabilizar isso. Se o Ibama tem o controle, esse eu já estou 

autorizado. Então, não tem que ser contabilizado isso. Para que eu fico batendo palma para 

maluco dançar? Só para chegar e dizer, lá no exterior: "O Brasil desmatou tanto da 

Amazônia." Para aí! Já está contabilizado, já está precificado, nós combinamos. Isso vem 

desde a Eco 92. (Congresso Nacional: Diário do Senado Federal, 1 dez. 2018). 

 

            Tendo em conta que os três registros da construção refreador-argumentativa 

encontrados no Diário do Congresso Nacional foram proferidos pelo mesmo enunciador, o 

parlamentar José Medeiros (em abril de 2017, junho e dezembro de 2018), verificamos a 

existência de outros exemplos na web. Tal coleta de dados fez-se necessária para comprovar 

que a microconstrução RA para aí não representa uma mera inovação, entendida como fruto 

de uma mente individual e, consequentemente, apenas uma possibilidade de mudança. 

Segundo nossas investigações, trata-se de uma construção que é, de fato, produto de mudança, 

replicada entre comunidades linguísticas e evidenciada nos seguintes textos:  

 

(102) Culpam o comerciante por "preços altos" em Primavera. "Eh, mas para aí..." E o aluguel? A 

água? A mão de obra? O autônomo? O advogado? etc? [...] Calma ai! Vamos ver umas coisas: 

É claro que intriga, principalmente a quem chega em Primavera do Leste, perceber que o 

preço no comércio é diferenciado de outras cidades e, outro dado: o atendimento, geralmente, 
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deixa a desejar. O consumidor não perdoa. Diz que é ganância dos empresários, como o 

internauta do comentário acima. Por outro lado os empresário têm um custo diferenciado em 

relação aos de outras cidades. Tudo é questão de lógica. Vamos pensar assim: o consumidor 

que é funcionário sabe muito bem que se estivesse em qualquer outra cidade onde os preços 

seriam mais baratos, o salário dele também seria menor. Sabe que o aluguel, a água, etc, 

seriam menores, etc. A empresa, para ficar de portas abertas e com produtos na prateleira, tem 

custos dentro da realidade local: pintor, eletricista, encanador, diarista, salário, aluguel e mais 

um monte de outras despesas não tem como fugir da realidade de Pva. Por isso, atribuir os 

preços à ganância de uma categoria é uma afirmação perigosa. Quem é “careiro” por aqui: o 

trabalhador, o empresário, o profissional liberal, o prestador de serviços... ? Todos estão na 

mesma “roda.” (Clique F5, 23 set. 2015. Disponível em: 

http://www.cliquef5.com.br/primavera-do-leste/editorial/culpam-o-comerciante-por-precos-

altos-em-primavera-eh-mas-para-

ai/62411?fb_comment_id=878351218915966_878856352198786. Acesso em: 18 abr. 2019). 

 

            No exemplo (102), retirado do site Clique F5, o redator apresenta uma proposição de 

senso comum a respeito do custo de vida na cidade de Primavera do Leste, localizada no 

estado de Mato Grosso: os comerciantes são culpados pelos altos preços da região. Em 

seguida, emprega a microconstrução para aí como refreadora da tese exposta e apoiadora do 

mecanismo argumentativo que se segue: a ponderação, em que são desenvolvidas estratégias 

de persuasão, como perguntas retóricas e encadeamentos lógicos. Passemos ao próximo 

exemplo: 

 

(103) Se você compra um carregador de celular, que já não é original, leva pra casa e depois de 

uma semana simplesmente do nada ele para de funcionar, aí vc pega a notinha e vai até a loja, 

a atendente pega o carregador, faz o teste, percebe q não está carregando e já da o diagnóstico, 

e cabo quebrado por mal uso. Mas para aí, ela não está lidando com uma criança, e eu não 

preciso estar ali para mentir, ela abriu o carregador e constatou isso? Ou simplesmente foi 

dando o veredito sem ao me os saber o que estava acontecendo...? Meu carregador foi trocado, 

mas fui quase que acusado de mal uso do carregador. (Facebook, 2018. Disponível em: 

https://www.facebook.com/pg/AB-Eletr%C3%B4nicos-e-Telefonia-

994635440606756/reviews/. Acesso em: 18 abr. 2019). 

 

            Por meio do Facebook, um consumidor faz uma espécie de desabafo sobre o 

tratamento que recebeu numa loja de artigos para celulares. De acordo com o relato, a 

vendedora lhe impôs a seguinte proposição: o cabo do celular quebrou-se devido a mau uso. 

Diante dessa fala, o enunciador emprega a construção para aí objetivando refrear a tese 

apresentada, posicionar-se contra ela e introduzir sua refutação: “ela não está lidando com 

uma criança, e eu não preciso estar ali para mentir, ela abriu o carregador e constatou isso? Ou 

simplesmente foi dando o veredito sem ao menos saber o que estava acontecendo...?”. 

Leiamos o último exemplo aqui apresentado: 

 

(104) De todas essas expressões enigmáticas que aparecem cada vez mais nos rótulos de vinhos, 

uma delas tem uma carga venerável, cercada de respeitos naturais e mitos nada artificiais: as 

vinhas velhas. Mas o que a gente sente com isso? Leveza, equilíbrio, elegância, profundidade. 

http://www.cliquef5.com.br/primavera-do-leste/editorial/culpam-o-comerciante-por-precos-altos-em-primavera-eh-mas-para-ai/62411?fb_comment_id=878351218915966_878856352198786
http://www.cliquef5.com.br/primavera-do-leste/editorial/culpam-o-comerciante-por-precos-altos-em-primavera-eh-mas-para-ai/62411?fb_comment_id=878351218915966_878856352198786
http://www.cliquef5.com.br/primavera-do-leste/editorial/culpam-o-comerciante-por-precos-altos-em-primavera-eh-mas-para-ai/62411?fb_comment_id=878351218915966_878856352198786
https://www.facebook.com/pg/AB-Eletr%C3%B4nicos-e-Telefonia-994635440606756/reviews/
https://www.facebook.com/pg/AB-Eletr%C3%B4nicos-e-Telefonia-994635440606756/reviews/
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Mas, para aí, isso a gente não sente também em vinhas novas? É aí que a discussão se inicia. 

Vinhas novas dão um trabalho danado. Entre os grandes produtores, chegam cheias de gás e 

saem dando cachos e mais cachos. Bom? Para um vinho de qualidade, não. É como se 

diluíssem o que o pé tem para dar. Quando esses cachos brotam, parte deles é cortada, na 

chamada “colheita verde”. Para as uvas que ficam, a dedicação total daquela planta. Parece 

simples, mas é um processo artificial, individual, árduo, tipo uma malhação, para encontrar o 

equilíbrio e a uva sair viçosa, sarada, definida. Trabalho danado, suor e ralação, no estilo “no 

pain, no gain”. Mas é aí que entram as vinhas velhas. Depois de um tempo, que pode ir de 25 a 

30 anos, a produtividade das plantas cai naturalmente. Elas passam a produzir menos e, sem 

precisar de podas, dão as melhores crias. A partir daí, é a própria planta que dá o equilíbrio. 

Também nesse momento, troncos firmes e raízes profundas, curtidos e contorcidos no melhor 

estilo da mão da bruxa de Walt Disney, estão mais adaptados àquela terra e sabem de onde 

puxar a água, sabem como domar o calor, proteger suas crias e confirmar a máxima de Galileu 

Galilei: “vinho é a luz do sol abraçada pela água” [...]. (O Globo – Rio Show, 08 mar. 2019. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/rioshow/letras-garrafais-vinhas-velhas-de-respeito-

23505434. Acesso em: 27 abr. 2019). 

 

 

            Pedro Mello e Souza, em sua abordagem sobre vinicultura, expõe a seguinte 

proposição: as vinhas velhas são veneradas, respeitadas e mitificadas por apresentarem leveza, 

equilíbrio, elegância e profundidade. Em seguida, o colunista de Letras Garrafais, do caderno 

Rio Show, do jornal O Globo, emprega a microconstrução para aí num suposto refreamento 

propositivo, introdutor de ponderação por meio da pergunta retórica “isso a gente não sente 

também em vinhas novas?”. No entanto, tal composição discursiva trata-se, na verdade, de 

estratégia persuasiva para manifestar, com aparentes legitimidade e imparcialidade analítica, 

sua posição favorável e a consequente justificação à tese anteriormente exposta. Podemos 

observar seu real posicionamento no que se refere às vinhas novas no seguinte trecho: “[...] 

saem dando cachos e mais cachos. Bom? Para um vinho de qualidade, não. É como se 

diluíssem o que o pé tem para dar”. E sobre as vinhas velhas, são feitas afi rmações do tipo: 

“[...] dão as melhores crias. A partir daí, é a própria planta que dá o equilíbrio. Também nesse 

momento, troncos firmes e raízes profundas, curtidos e contorcidos [...] estão mais adaptados 

àquela terra e sabem de onde puxar a água, sabem como domar o calor, proteger suas crias”. 

Por fim, outra tática de persuasão foi valer-se da declaração de Galileu Galilei, alusiva ao 

vinho de modo geral, para descrever o produto extraído de vinhas velhas: “vinho é a luz do 

sol abraçada pela água”. Assim, concluímos que a microconstrução para aí é utilizada em 

MOD argumentativo, a serviço dos mecanismos da argumentação, refreando a proposição 

apresentada (por meio de estratégia persuasiva) e sustentando o posicionamento e a alegação 

do enunciador, sendo considerada, portanto, uma microconstrução refreador-argumentativa. 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/rioshow/letras-garrafais-vinhas-velhas-de-respeito-23505434
https://oglobo.globo.com/rioshow/letras-garrafais-vinhas-velhas-de-respeito-23505434
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            Sobre a microconstrução para aí, observamos que: 

 Foram encontrados exemplos nos corpora apenas entre os anos 2017 e 2019, 

indicando não ter havido processo de neoanálises em micropassos e, sim, analogização 

a uma construção já existente. 

 Preenche o esquema [IndutRAfixLoc]RA, formado por elementos indutores de função 

refreadora e afixoides de origem locativa, instanciando-se como microconstrução 

refreador-argumentativa. Mais especificamente, enquadra-se no esquema 

[VRAfixLoc]RA, em que o elemento indutor é distinguido como verbo. 

 No corpus de análise da sincronia contemporânea, foram encontrados 3 registros da 

expressão construcionalizada, em função refreador-argumentativa, e apenas 1 como 

sequência de elementos sintática e semanticamente independentes, de cunho lexical. O 

fato de termos verificado o uso da microconstrução RA para aí nos pronunciamentos 

de um único parlamentar pode ser explicado por sua recente analogização, no século 

XXI. 

 A microconstrução RA apresenta-se como expressão não composicional, pois a 

subparte nuclear, para, não exprime pedido/ordem de cessação de atividade, nem a 

subparte periférica aí expressa referenciação espacial do local em que se encontra o 

interlocutor. O que se verifica é um pareamento de forma e função, com vinculação e 

fixação sintática, aplicado ao discurso, em exercício de refreamento argumentativo. 

 

 Integração paradigmática no PB 

            Segundo Diewald e Smirnova (2012), a essência da integração paradigmática é a 

noção de um paradigma como um tipo de construção particular, isto é, a conceptualização de 

oposições/distinções paradigmáticas construindo uma categoria gramatical como um tipo 

específico de pareamento forma-função e, portanto, um tipo específico de construção. Embora 

as autoras afirmem que as construções envolvidas nesse processo de integração são aquelas 

estabelecidas durante os três estágios precedentes: atípico, crítico e isolado, compreendemos 

que as construções que surgem unicamente por analogização integrem precipuamente o 

paradigma. Desse modo, a microconstrução para aí, instanciada pelo esquema 

[IndutRAfixLoc]RA, exercendo marcação discursiva refreador-argumentativa, torna-se membro 

do paradigma, conforme o Quadro 19 a seguir:  
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Quadro 19: Integração paradigmática da microconstrução para aí 

Rótulo da 

categoria: 

Marcadores discursivos 

Características 

formais: 

Elementos indutores refreadores seguidos de afixoides locativos em vinculação 

sintática 

Função:  Marcação discursiva 

Exemplos de 

distinções  

discursivo-

funcionais: 

Refreamento  

enunciativo 

Refreamento  

argumentativo 

Exortação Chamamento 

de atenção 

Exemplos de 

membros: 

calma aí, calma 

lá, espera aí,  

espera lá, 

segura aí 

alto lá, calma aí, calma lá, 

espera aí, espera lá, segura aí, 

segura lá, aguenta aí, aguenta 

lá, 
para aí 

vamos lá escuta aqui, 

olha aí, vê lá 

Fonte: Conteúdo autoral, estrutura adaptada de Diewald e Smirnova (2012, p. 128).  
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5 RECONFIGURAÇÃO DA REDE    

 

            Conforme detalhado na seção 4.1, do capítulo anterior, as microconstruções alto aí e 

alto lá (essa última difundida no português brasileiro) foram associadas a propriedades 

formais e de conteúdo da macroconstrução verbal marcadora discursiva  [V AfixLoc]MD. A 

característica pragmática da indução, que propicia o melhor encaixe de alto lá na rede dos 

MD, proporciona, consequentemente, o estabelecimento de um novo slot na subparte nuclear 

da macroconstrução. Desse modo, o slot antes preenchido apenas por verbos reconfigura-se 

para abarcar outras classes de elementos indutores, como, por exemplo, frases nominais. 

Neste capítulo, apresentamos os desdobramentos da associação de alto lá a [V AfixLoc]MD em 

nível meso e macroconstrucional. Na seção 5.1, tratamos da mesoconstrução marcadora 

discursiva refreador-argumentativa, nosso principal objeto de pesquisa, que instancia todas as 

microconstruções analisadas no capítulo anterior. Na seção 5.2, discorremos sobre a 

macroconstrução marcadora discursiva formada por elementos indutores e afixoides: [Indut 

Afix]MD. Na seção 5.3, apresentamos a reconfiguração da rede dos MD formados por 

elementos indutores e afixoides, na qual está inserida a mesoconstrução [IndutR AfixLoc]RA.  

 

5.1 A mesoconstrução refreador-argumentativa  

 

            Ao verificarmos a ordem cronológica de construcionalização das microconstruções 

apresentadas no capítulo 4 em função refreador-argumentativa (RA), a partir dos corpora 

analisados nesta tese, constatamos ter sido alto lá a pioneira. Como exposto no Quadro 1 

adiante, os primeiros registros dessa expressão construcionalizada foram encontrados nos 

corpora de pesquisa no século XIX. No século XX, foram observadas as primeiras 

ocorrências das microconstruções espera aí, espera lá e calma lá em função RA. Mais 

recentemente, nos últimos 18 anos e meio desde a virada do século XXI, foram constatados 

usos das microconstruções calma aí, segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí em 

função RA. Apesar de termos observado, ao longo do percurso de mudança, outros tipos de 

analogização a alto lá, resultando em diferentes microconstruções com propriedade semântica 

refreadora: IRB (lexicais) e RE (gramaticais/discursivas), nosso foco concentra-se nas RA 

(gramaticais/discursivas), evidenciadas no último estágio da trajetória. 
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                       Quadro 20: Cronologia de construcionalização em função RA 

Microconstruções Século XIX Século XX Século XXI 

para aí   RA 

aguenta aí   RA 

aguenta lá   RA 

segura aí   RA 

segura lá   RA 

calma aí   RA 

calma lá  RA  

espera aí  RA  

espera lá  RA  

alto lá RA   

                       Fonte: Autoral, com base nos corpora investigados. 

 

            Devido à falta de ocorrência de para aí nos contextos atípico e crítico e devido ao fato 

de todos os registros dessa sequência, seja lexical ou gramatical/discursiva, serem encontrados 

no século XXI, concluímos que sua construcionalização deu-se exclusivamente por 

analogização a alto lá. As demais microconstruções aqui analisadas apresentam não só 

indícios de neoanálises em micro e nanopassos pelos contextos de mudança como também de 

analogização a alto lá. Sendo assim, depreendemos que o uso de alto lá licencia os demais 

usos do seguinte modo: (i) processamento bottom-up, em que o uso frequente da 

microconstrução alto lá propicia a instauração de uma construção esquemática, formada por 

elementos indutores e afixoides locativos, em função refreador-argumentativa: [IndutR 

AfixLoc]RA; (ii) processamento top-down, em que a partir da construção esquemática [IndutR 

AfixLoc]RA são instanciadas outras microconstruções: espera aí, espera lá, calma aí, calma lá, 

segura aí, segura lá, aguenta aí, aguenta lá e para aí.  

 

Figura 9: Processamento bottom-up a partir de alto aí e alto lá no PE  e no PB 

 
Fonte: Autoral. 

 

[IndutR AfixLoc] RA

[FNR AfixLoc]RA

[alto AfixLoc]RA

alto aí; alto lá
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            A construção [IndutR AfixLoc]RA está associada a uma instância de nível mais abstrato e 

esquemático: a macroconstrução instanciadora de outros tipos de marcadores discursivos, que 

não só os RA, formados por elementos indutores seguidos de afixoides: [Indut Afix]MD. Além 

disso, no mesmo nível de abstratização e esquematicidade de [IndutR AfixLoc]RA, existem 

outras construções em oposição funcional, também associadas a [Indut Afix]MD. Portanto, 

tendo em conta que [IndutR AfixLoc]RA encontra-se (i) em nível intermediário entre a macro 

[Indut Afix]MD e as microconstruções analisadas no capítulo anterior, e (ii) em diferenciação 

funcional de outras construções de mesmo nível hierárquico, consideramos tratar-se de 

mesoconstrução. Para melhor detalhar nosso objeto central de estudo, apresentamos um 

recorte53 da rede construcional dos marcadores discursivos formados por elementos indutores 

e afixoides, com foco na mesoconstrução [IndutR AfixLoc]RA e suas instanciações: 

 

Figura 10: Processamento top-down: instanciações de [IndutR AfixLoc]RA no PB   

   
Fonte: Autoral. 
 

            No recorte apresentado na Figura 10, a partir da macroconstrução [Indut Afix]MD, 

trabalhamos com dois níveis mesoconstrucionais, ambos totalmente esquemáticos, sendo o 

nível II (segundo alinhamento horizontal de cima para baixo) mais abstrato e abrangente, e o 

nível I (terceiro alinhamento horizontal de cima para baixo), menos abstrato e mais delimitado 

no que se refere às categorias da subparte nuclear. Trabalhamos também com duplo nível 

                                                             
53 Na seção 5.3, apresentamos um esquema mais abrangente da rede dos marcadores discursivos formados por 
elementos indutores e afixoides, considerando os diferentes níveis de esquematicidade e abstratização (macro, 

meso e microconstruções) e as oposições funcionais em nível mesoconstrucional. 

[Indut Afix]MD

[IndutR AfixLoc]RA

[FNR AfixLoc]RA

[calma 
AfixLoc]RA

calma aí; 
calma lá

[alto 
AfixLoc]RA

alto lá

[VR AfixLoc]RA

[para 
AfixLoc]RA

para aí

[espera 
AfixLoc]RA

espera aí; 
espera lá

[aguenta 
AfixLoc]RA

aguenta aí; 
aguenta lá

[segura 
AfixLoc]RA

segura aí; 
segura lá
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microconstrucional, sendo o nível II (quarto alinhamento horizontal de cima para baixo) 

parcialmente esquemático, com preenchimento da subparte nuclear, e o nível I (quinto 

alinhamento horizontal de cima para baixo), preenchido (pleno ou substancial), menos 

abstrato e mais específico no que se refere a ambas as subpartes. Observamos de cima para 

baixo a partir da macroconstrução [Indut Afix]MD: 

 

(A) Uma (1) mesoconstrução totalmente esquemática, de nível II: formada por slots 

preenchíveis por elementos indutor-refreadores e afixoides de origem locativa, 

vinculados, em função refreador-argumentativa. 

(B) Duas mesoconstruções totalmente esquemáticas, de nível I: (i) formada por slots 

preenchíveis por frases nominais refreadoras e afixoides de origem locativa, 

vinculados, em função refreador-argumentativa; (ii) formada por slots preenchíveis 

por verbos refreadores e afixoides de origem locativa, vinculados, em função 

refreador-argumentativa. 

(C) Seis microconstruções parcialmente esquemáticas, de nível II: (i) formada pela 

subparte nuclear calma e slot periférico preenchível por afixoides de origem locativa, 

vinculados, em função RA; (ii) formada pela subparte nuclear alto e slot periférico 

preenchível por afixoides de origem locativa, vinculados, em função RA; (iii) formada 

pela subparte nuclear para e slot periférico preenchível por afixoides de origem 

locativa, vinculados, em função RA; (iv) formada pela subparte nuclear espera e slot 

periférico preenchível por afixoides de origem locativa, vinculados, em função RA; 

(v) formada pela subparte nuclear aguenta e slot periférico preenchível por afixoides 

de origem locativa, vinculados, em função RA; (vi) formada pela subparte nuclear 

segura e slot periférico preenchível por afixoides de origem locativa, vinculados, em 

função RA. Observações: (i) A microconstrução de nível II [alto AfixLoc]RA instancia 

alto aí e alto lá no PE e apenas alto lá no PB. (ii) Em nossos corpora, verificamos que 

a microconstrução de nível II, parcialmente esquemática, [para AfixLoc]RA, instancia 

para aí, sendo essa a única microconstrução preenchida encontrada. (iii) O slot AfixLoc 

é preenchido pelos afixoides aí e/ou lá. 

(D) Dez microconstruções plenas (substanciais ou preenchidas), de nível I: calma aí, 

calma lá, alto lá, para aí, espera aí, espera lá, aguenta aí, aguenta lá, segura aí, 

segura lá.  
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5.2 A macroconstrução [Indut Afix]MD  

 

            Teixeira (2015), ao tratar da construção verbal marcadora discursiva, apresenta a rede 

formada pela macroconstrução [V AfixLoc]MD, em que  o slot referente à subparte nuclear é 

preenchido por verbos e o slot referente à subparte periférica é preenchido por afixoides de 

origem locativa, vinculados, em função marcadora discursiva. No nível mesoconstrucional, a 

pesquisadora apresenta: (i) [Vmov AfixLoc]MD, sendo Vmov = verbo de movimento; (ii) [Vrelcirc 

AfixLoc]MD, sendo Vrelcirc = verbo relacional circunstancial; (iii) [Vproc AfixLoc]MD, sendo Vproc = 

verbo processual; (iv) [Vperc AfixLoc]MD, sendo Vperc = verbo perceptivo. Respectivamente, 

apresenta em nível microconstrucional: (i) vá lá, vamos lá, vem cá; (ii) está aí; (iii) espera aí, 

espera lá; (iv) escuta aqui, olha aí, olha aqui, olha lá, vê lá. Conforme já explicado 

anteriormente em nota, das 11 microconstruções estudadas por Teixeira (2015), apenas uma 

(1) não apresenta, em nossa concepção, subparte nuclear indutora. Portanto, na rede proposta 

pela autora, desconsideramos o link da mesoconstrução [Vrelcirc AfixLoc]MD e sua instanciação 

microconstrucional está aí, entendendo que pertenceriam a outra ramificação da rede dos MD. 

Desse modo, a família de marcadores discursivos formados por verbos indutores e afixoides 

de origem locativa pode ser representada pelo seguinte esquema:              

 

Figura 11: Rede dos MD formados por verbos indutores e afixoides locativos 

 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2015). 

 

            A análise de nossos dados nos conduz à conclusão de que, no século XIX, a 

construcionalização de alto lá ocorreu por meio do melhor encaixe com algumas 

características da macroconstrução [Vindut Afix]MD, conforme detalhado na seção 4.1.1. Dentre 

as propriedades formais e de conteúdo selecionadas por pensamento analógico, é importante 

destacar a característica indutora aliada à cristalização morfológica da subparte nuclear, que 

[Vindut AfixLoc]MD

[Vmov AfixLoc]MD

va lá; vamos lá; 
vem cá

[Vproc AfixLoc]MD

espera aí;

espera lá

[Vperc AfixLoc]MD

escuta aqui; olha 
aí; olha aqui; olha 

lá; vê lá
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acabaria por licenciar seu preenchimento pela frase nominal interjetiva alto. Uma vez 

sancionada, a partir de propriedades de [Vindut AfixLoc]MD, a microconstrução alto lá é 

replicada e fixada em comunidades linguísticas. Por conseguinte, os falantes  passam a realizar 

um processamento bottom-up, como o indicado na Figura 9, apresentado anteriormente na 

seção 5.1. Logo, se estabelece a macroconstrução reconfigurada [Indut Afix]MD, que passa a 

instanciar outras categorias de elementos indutores além da verbal. Se, até o século XVIII, 

constatam-se apenas instanciações de expressões com subparte nuclear verbal, como vem cá e 

vê lá (TEIXEIRA, 2015), a partir do século XIX, verificamos preenchimentos do slot Indut 

por frases nominais. Tal abrangência está demonstrada no capítulo 4 por meio da análise de 

microconstruções refreador-argumentativas de base verbal e nominal.  

            No que se refere a outras bases semântico-pragmáticas, como, por exemplo, a 

exortativa e a de chamamento de atenção, detectamos microconstruções lexicais 

correspondentes àquelas tratadas no capítulo 4 como pertencentes a estágio atípico na 

trajetória de construcionalização gramatical. Embora tais expressões não constituam nosso 

objeto central de pesquisa, consideramos importante apontar outras possibilidades de 

preenchimento do slot Indut, além da categoria verbal, para comprovar a hipótese da 

reconfiguração da rede construcional.  

            Tomando como exemplo a construção de base semântico-pragmática exortativa, 

verificamos que, além da possibilidade de preenchimento do slot Indut com verbos, como 

ocorre com vamos lá (TEIXEIRA, 2015), também é possível realizá-lo com frases nominais, 

como “força!”, o que licencia a instanciação da microconstrução força aí. Vejamos dois dados 

encontrados em revistas eletrônicas da Web. 

 

(105) Na luta contra o rebaixamento, o @VascodaGama recebeu uma força diretamente da 

França! Olympique de Marseille: “Hoje a gente joga e depois entra direto na torcida pelo 

@VascodaGama! Força aí nesses 90 minutos de luta! O lugar de vocês é na elite”. (Net 

Vasco, 2018. Disponível em: http://www.netvasco.com.br/n/221773/olympique-de-marselha-

envia-mensagem-ao-vasco-forca-ai-nesses-90-minutos-de-luta-o-lugar-de-voces-e-na-elite. 

Acesso em: 18 abr. 2019). 

 

(106) O cartunista Ziraldo está internado em estado grave, no Rio de Janeiro. Após sofrer um 

AVC hemorrágico, o desenhista foi levado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital 

Pró-Cardíaco, em Botafogo. A situação gerou comoção nas redes sociais e elevou o termo 

Ziraldo à lista de assuntos mais comentados do Twitter. [...] Veja algumas das publicações: 

[...] @LaerteCoutinho1: Força aí, menino. (Revista Versar, 2018. Disponível em: 

https://www.revistaversar.com.br/forca-ziraldo-famosos-enviam-mensagens-a-cartunista-apos-

internacao/. Acesso em: 18 abr. 2019). 

 

http://www.netvasco.com.br/n/221773/olympique-de-marselha-envia-mensagem-ao-vasco-forca-ai-nesses-90-minutos-de-luta-o-lugar-de-voces-e-na-elite
http://www.netvasco.com.br/n/221773/olympique-de-marselha-envia-mensagem-ao-vasco-forca-ai-nesses-90-minutos-de-luta-o-lugar-de-voces-e-na-elite
https://www.revistaversar.com.br/forca-ziraldo-famosos-enviam-mensagens-a-cartunista-apos-internacao/
https://www.revistaversar.com.br/forca-ziraldo-famosos-enviam-mensagens-a-cartunista-apos-internacao/
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            No exemplo (105), o construto força aí é empregado para incentivar a equipe de 

futebol do Vasco da Gama a realizar um bom jogo e, consequentemente, a seguir na luta 

contra o rebaixamento da série A para a série B do Campeonato Brasileiro. É interessante 

observar que o representante do Olympique de Marseille, inicialmente, refere-se ao time na 

terceira pessoa: “Hoje a gente joga e depois entra direto na torcida pelo @VascodaGama!”, 

em seguida, vale-se do construto força aí para marcar a interação exortativa, reportando-se à 

segunda pessoa do discurso: “Força aí nesses 90 minutos de luta! O lugar de vocês é na 

elite”. De modo semelhante, no exemplo (106), Laerte Coutinho utiliza a expressão força aí 

para estimular o cartunista Ziraldo, então internado em estado grave, a enfrentar as 

consequências do AVC e recuperar-se: “Força aí, menino”. Em ambos os casos, verificamos 

abstratização da subparte periférica, que já não indica referenciação espacial, vinculando-se 

sintática e semanticamente à subparte nuclear em papel afixoide. Compreendendo que os 

votos de “força aí” transcendem a questão física, pode-se concluir que, no estágio em que se 

encontram os construtos exemplificados, a subparte nuclear mostra-se metaforizada. 

            Outro tipo de base semântico-pragmática a ser citada, em que há atualização do slot 

nuclear, é o chamamento de atenção. Constatamos que, além do preenchimento verbal do slot 

Indut, como, por exemplo, ocorre com escuta aqui (TEIXEIRA, 2015) e olha só 

(SAMBRANA, 2017), existe a possiblidade de instanciação de outras categorias, como a 

adverbial. Para ilustrar tal afirmação, apresentamos dados com a expressão alerta aí:  

 

(107) Alerta ai galera cobra mata papa capim [...] Então vocês aí tomem bastante cuidado aí [...] 

Então pra vocês tomar cuidado quando vocês sair com seus animais e observar onde vocês tá 

colocando. O que aconteceu comigo pode acontecer com vocês também, viu? (CMM, 2018. 

Disponível em: https://www.cmm.wiki/video/t8uGWklWO8I/video.html. Acesso em: 12 jun. 

2019).  
 

(108) Para marcar o Dia Internacional de Prevenção às LER - Lesões por Esforços Repetitivos e 

DORT - Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS) promoveu nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, uma programação de alerta a 

doença: aLERta aí. As palestras aconteceram no auditório do Sindicato dos Bancários e 

reuniram técnicos da SMS, fisioterapeutas e diversos outros profissionais da área de saúde. 

[...] Durante a programação do aLERta aí, diversos profissionais da SMS e outros convidados 

debateram a respeito dos fatores que podem desencadear LER/Dort. A palestra ministrada pelo 

psicoterapeuta Edson Monteiro, criador e especialista na técnica de Massagem Reabilitativa, 

alertou para diversos aspectos da enfermidade. (Site Prefeitura de Aracaju, 2019. Disponível 

em: https://www.aracaju.se.gov.br/saude/index.php?act=leitura&codigo=49594. Acesso em: 

12 jun. 2019). 

 

 

            No exemplo (107), expomos um trecho do lamento de um internauta que teve seu 

passarinho devorado por uma cobra e que usa o episódio para prevenir seus companheiros 

https://www.cmm.wiki/video/t8uGWklWO8I/video.html
https://www.aracaju.se.gov.br/saude/index.php?act=leitura&codigo=49594
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sobre a ação do réptil. No título do vídeo por ele postado, o dono do pássaro vale-se da 

expressão alerta aí para induzir os expectadores ao estado de atenção: “Alerta ai galera cobra 

mata papa capim”. No construto empregado, verificamos abstratização da subparte periférica 

que, em vinculação sintático-semântica com a subparte nuclear, exerce papel de afixoide.  

            No exemplo (108), nos deparamos com um trocadilho interessante. No intuito de 

promover o dia internacional de prevenções às Lesões por Esforços Repetitivos (LER), a 

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju criou um slogan em que a sigla da doença, em 

caixa alta, destaca-se na estrutura morfológica do construto alerta aí > aLERta aí. O propósito 

comunicativo exposto no exemplo, em que a entidade Secretaria de Saúde exerce o papel 

virtual de enunciador e os cidadãos locais, de enunciatários, corrobora a ideia de que o 

construto exprima indução de atenção. Além disso, é importante destacar que as escolhas 

linguísticas para propaganda e marketing, de qualquer natureza, não são ingênuas, pois a 

intenção do publicitário, por mais amador que seja, é fixar o slogan na mente do receptor. 

Nesse intuito, a escolha da microconstrução alerta aí pressupõe a existência do esquema 

cognitivo [Indut Afix] na mente de integrantes da comunidade linguística receptora.   

            Nos exemplos (105) a (108), verificamos ocorrência de microconstruções lexicais 

aplicadas ao âmbito biossocial. Levando em conta que nos contextos fonte encontram-se 

conteúdo semântico mais concreto e independência sintática entre elementos das sequências 

linguísticas, podemos observar nos fragmentos anteriores certa permanência semântica da 

subparte nuclear com expansão a novos contextos e novas relações sintáticas entre as 

subpartes nuclear e periférica. Essas características nos remetem aos contextos atípicos nas 

trajetórias de construcionalização gramatical das microconstruções analisadas no capítulo 4. 

Embora não se trate de expressões em contexto isolado, o fato de as termos flagrado em 

contexto atípico dá indícios da possibilidade de construcionalização gramatical e atuação na 

marcação discursiva. Também por essa razão, reforçamos a importância da representação 

construcional com slots que abranjam categorias variadas, isto é, preenchíveis por elementos 

que exerçam função pragmática indutora de modo geral, transcendendo a exclusividade da 

categoria verbal: [Indut Afix]MD. 
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5.3 A rede dos marcadores discursivos formados por indutores e afixoides  

 

            Para expormos a representação da rede construcional dos marcadores discursivos 

formados por elementos indutores e afixoides, fazem-se necessárias algumas observações. No 

esquema macroconstrucional [Indut Afix]MD, os slots Indut e Afix54 não apresentam 

especificação subscrita por conta de sua abrangência. As especificações de cada um deles 

distinguem-se a partir dos níveis menos abstratos do seguinte modo: IndutR (elemento indutor 

de caráter refreador); IndutMov (elemento indutor de movimento); IndutP (elemento indutor de 

percepção55); AfixLoc (afixoide de origem locativa). É importante salientar que as 

especificações IndutMov e IndutP são apenas exemplos de distinções a IndutR e não esgotam as 

possibilidades esquemáticas, e de consequente preenchimento, das subpartes construcionais. 

            No que se refere ao nível mesoconstrucional, Teixeira (2015) apresenta oposições 

relacionadas aos tipos verbais (verbos de movimento, processuais, perceptivos), constituintes 

da subparte nuclear, e manutenção da macrofunção marcadora discursiva como característica 

de todas as mesoconstruções. Diferentemente, nesta tese, além das oposições entre subpartes 

nucleares, apresentamos, em nível mesoconstrucional, diferenciações semântico-pragmáticas, 

caracterizadas como subfunções da marcação discursiva: refreamento argumentativo, 

exortação, chamamento de atenção. Tornamos a ressaltar, como já mencionado ao fim de cada 

seção do capítulo 4, que a exortação e o chamamento de atenção constituem apenas exemplos 

de distinção paradigmática ao refreamento argumentativo, para fins ilustrativos, o que não 

exclui a integração de outras subfunções ao paradigma da marcação discursiva.  

            Sendo assim, considerando a reconfiguração esquemática da subparte nuclear da 

macroconstrução MD, apresentada na seção 5.2, e as distinções semântico-pragmáticas entre 

mesoconstruções, mencionadas anteriormente nesta seção, passamos a representar a rede dos 

marcadores discursivos formados por elementos indutores e afixoides conforme o esquema a 

seguir:  

 

                                                             
54 Embora não estejam representados na rede, existem MD formados por afixoides de caráter focalizador, 

intensificador etc., por exemplo, ouve só e veja bem. 
55 Optamos por apresentar na rede um exemplo com elemento nuclear perceptivo-auditivo, omitindo a 

ramificação em que estão inseridos os elementos perceptivo-visuais, como ocorre em olha aí e vê lá. 
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Figura 12: Recorte da rede construcional dos MD formados por indutores e afixoides

 

Fonte: Autoral. Legenda: Indut: indutor; Afix: afixoide; MD: marcador discursivo; R: refreador; Loc: locativo; 
RA: refreador-argumentativo; Mov: movimento; Ex: exortação; P: perceptivo; CA: chamamento de atenção; FN: 
frase nominal; V: verbo; PA: perceptivo-auditivo. 

 

            Na figura 12, em que apresentamos um recorte da rede construcional dos marcadores 

discursivos formados por elementos indutores e afixoides, observam-se os seguintes níveis 

construcionais de cima para baixo: 

(A) Macroconstrução totalmente esquemática (primeiro alinhamento horizontal de cima 

para baixo). 

(B) Mesoconstrução de nível II, totalmente esquemática (segundo alinhamento horizontal 

de cima para baixo). 

(C) Mesoconstrução de nível I, totalmente esquemática com especificação categorial da 

subparte nuclear indutora (terceiro alinhamento horizontal de cima para baixo). 

(D) Microconstrução de nível II, parcialmente esquemática, com preenchimento da 

subparte nuclear (quarto alinhamento horizontal de cima para baixo). 

(E) Microconstrução de nível I, plena, totalmente preenchida (quinto alinhamento 

horizontal de cima para baixo).  

             

 

 

 

 

 

 

[Indut Afix]MD

[IndutR AfixLoc]RA

[FNR AfixLoc]RA

[ca lma 
AfixLoc]RA

ca lma aí; 
calma lá

[a l to 
AfixLoc]RA

alto lá

[VR AfixLoc]RA

[para 
AfixLoc]RA

para a í

[espera 
AfixLoc]RA

espera aí; 
espera lá

[aguenta 
AfixLoc]RA

aguenta aí; 
aguenta lá

[segura 
AfixLoc]RA

segura aí; 
segura lá

[IndutP Afix]CA

[VPA AfixLoc]CA

[escuta 
AfixLoc]CA

escuta aqui

[Indut AfixLoc]Ex

[VMov AfixLoc]EX

[vamos 
AfixLoc]EX

vamos lá
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS         

            Neste capítulo, retomamos a proposição principal e as hipóteses secundárias a ela 

associadas, expostas na Introdução, apresentando nossas reflexões e conclusões a partir da 

análise dos dados. Confirmamos a tese central de que, no português brasileiro, no âmbito da 

marcação discursiva interativa, existe uma construção, formada por elemento indutor-

refreador e afixoide de origem locativa, empregada para refrear a proposição do interlocutor e 

apoiar o desenvolvimento argumentativo do enunciador.  Demonstramos, ainda, que seu 

protótipo é a microconstrução alto lá, que, em processamento bottom-up, licencia a 

mesoconstrução marcadora discursiva de subfunção refreador-argumentativa [IndutR 

AfixLoc]RA que, por sua vez, passa a instanciar, em processamento top-down, novas 

microconstruções em uso no português brasileiro. Conforme o exposto na seção 4.1.1, a 

microconstrução alto lá surge como elemento marginal na rede dos marcadores discursivos 

formados por verbos indutores e afixoides de origem locativa. A associação analógica de [alto 

AfixLoc] com a macroconstrução [VIndut AfixLoc]MD ocorre por meio do melhor encaixe, 

envolvendo características sintáticas, morfofonêmicas, pragmáticas e discursivas. A partir 

dessas propriedades associadas, um novo slot é estabelecido para a subparte nuclear, não mais 

restrito à categoria verbal e, sim, prevendo preenchimento por elementos indutores de modo 

mais amplo. Por conter base semântica fundamentalmente refreadora, pouco propícia a 

derivações de sentido, alto lá – apesar de sua entrada marginal na rede –, atua como elemento 

prototípico da subfamília dos marcadores discursivos refreador-argumentativos, licenciando a 

mesoconstrução refreador-argumentativa. Uma vez estabelecida a mesoconstrução [IndutR 

AfixLoc]RA, tornam-se possíveis instanciações de microconstruções como calma aí, calma lá, 

para aí, espera aí, espera lá, aguenta aí, aguenta lá, segura aí e segura lá.  

 

            A partir das análises realizadas, e levando em conta os pressupostos de que partimos, 

como exposto na Introdução, chegamos nessa parte final da tese às seguintes conclusões: 

A) Ao longo dos contextos de mudança, pudemos observar processos de metonimização e 

metaforização responsáveis por derivações e abstratizações a partir do significado 

fonte da sequência formada por elemento indutor-refreador e pronome locativo. Para 

fins meramente didáticos, apresentamos aqui quadros sintéticos separados para 

apontar os principais mecanismos de mudança semântica envolvendo cada subparte, 

como uma espécie de dissecação construcional. Contudo, reafirmamos que um dos 

fatores desencadeadores da mudança é justamente a contiguidade entre esses 
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elementos, que se complementam e influenciam em vinculação gradativa na trajetória 

de construcionalização. No primeiro quadro, não constam as bases alto e parar, pois 

não foram constatadas extensões metonímicas a partir delas. Tal fato aponta para a 

exemplaridade desses dois termos como elementos refreadores, alto como protótipo 

nuclear da construção refreador-argumentativa a partir do século XIX e para como 

instanciação desse mesmo núcleo no século XXI por analogização. No segundo 

quadro, constam o verbo segurar e o substantivo calma e suas respectivas relações 

metafóricas56. É interessante destacar que a metaforização ocorrida com o substantivo 

calma é anterior aos processos analisados na seção 4.1.2, isto é, o resultado no 

domínio alvo é o ponto de partida para nossos estudos das microconstruções calma aí 

e calma lá.  

 

Quadro 21: Metonimização de subpartes nucleares de [IndutR AfixLoc]RA 

Base da 

subparte 

nuclear 

Significado em 

contexto fonte 

Relações metonímicas Mudança 

semântica 

esperar aguardar  inatividade > não ação > retenção 

de movimento/atividade 

 

 

 

 

Refreamento 

segurar firmar para que 

não caia 

 impedimento do movimento de 

queda > contenção de movimento 

de modo geral  

aguentar suportar 

fisicamente 

 resistir à dificuldade física > 

perdurar (resistir no tempo) > 

permanecer durante certo tempo > 

não ação 

calma tranquilidade de 

ânimos 

 passividade > inércia > não ação > 

retenção de movimento/atividade 

           Fonte: Autoral. 

 

    Quadro 22: Metaforização de subpartes nucleares de [IndutR AfixLoc]RA 

Base da 

subparte 

nuclear 

Domínio fonte 

(mais concreto) 

Domínio alvo 

(mais abstrato) 

segurar controlar o movimento de 

algo/alguém pelo uso das mãos 

controlar situações de diversas ordens: 

trabalho, evento, relação interpessoal etc. 

calma serenidade do mar/vento Serenidade de humor de seres animados 

           Fonte: Autoral. 

 

 

                                                             
56 Embora o verbo aguentar, de modo isolado, também tenha passado por processo de metaforização, o 
significado do domínio alvo (suportar psicoemocionalmente) não está associado aos estudos desta tese. 
Igualmente, outros tipos de metonimização e/ou metaforização como, por exemplo, com o verbo esperar 
(aguardar alguém/algo > expectar de modo otimista a realização daquilo que se almeja) não foram mencionados 

por não se enquadrarem na trajetória de mudança da construção refreador-argumentativa. 
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       Quadro 23: Metaforização de subpartes periféricas de [IndutR AfixLoc]RA 

Domínios 

Conceptuais: 

Fonte Alvo Fonte Alvo 

Espaço Tempo Discurso 

aí Local em que se 

encontra o 

interlocutor. 

Momento experienciado pelo 

interlocutor (quase sempre 

também pelo locutor) no ato de 

produção/recepção57 da 

enunciação. 

Referência à 

enunciação do 

interlocutor (ou do 

próprio locutor 

quando fala a si 

próprio e acumula 

ambos os papeis). 

lá Local distante do 

locutor e do 

interlocutor. 

Momento distante do locutor e 

do interlocutor em referência ao 

ato de produção/recepção da 

enunciação, podendo indicar 

passado ou futuro. 

Referência virtual 

exterior à enunciação 

de um dos atores do 

ato discursivo. 

             Fonte: Autoral. 

 

B) Conforme apresentado no capítulo de análise de dados, a partir do século XIX, 

encontramos os primeiros registros da vinculação de elementos indutor-refreadores 

com afixoides de origem locativa: [IndutR AfixLoc]RA. Essas expressões, resultado de 

mudança construcional e construcionalização, constituem um pareamento de forma e 

conteúdo, exibindo status de construção (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). O 

significado do todo não corresponde à soma dos significados dos seus constituintes, 

verbos/frases nominais e pronomes locativos, conforme observado nos contextos de 

origem da mudança. Sendo assim, consideramos microconstruções refreador-

argumentativas as expressões alto lá, espera aí, espera lá, segura aí, segura lá, 

aguenta aí, aguenta lá, para aí, calma aí e calma lá.      

C) Embora não tenhamos utilizado dados de áudio na composição dos corpora, nos 

limitando aos textos escritos, inferimos que a grafia de formas aglutinadas aponta para 

a constituição da unidade fonológica da construção. Referente à microconstrução 

espera aí, encontramos registros que passaram por processos de erosão e aglutinação: 

peraí. Já em relação à microconstrução aguenta aí, apesar de ser usualmente 

aglutinada na linguagem oral: guentaí, de modo que as subpartes nuclear e periférica 

são pronunciadas como um único vocábulo fonológico, não foram encontrados 

registros dessa forma nos corpora investigados. Concluímos que a anterioridade de 

[espera aí]IEB (constatada no século XX) em relação a [aguenta aí] IEB (verificada no 

século XXI) licencia, de certo modo, a transcrição da forma aglutinada peraí, ao passo 

que guentaí, por ser mais recente, é utilizada apenas na modalidade escrita mais 

                                                             
57 A preocupação em destacar a possibilidade de não coincidência temporal entre a produção e a recepção dos 
textos, sejam orais ou escritos, baseia-se no frequente lapso de tempo interacional de gêneros textuais como 

carta, e-mail, gravação de áudio, gravação audiovisual, mensagens em redes sociais contemporâneas etc.  
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informal. A mesma reflexão vale para formas como seguraí, calmaí etc., que, apesar 

de não constarem dos corpora desta pesquisa, são verificadas nas redes sociais da 

web, o que evidencia a pós-contrucionalização. 

D) Demonstramos em cada seção do capítulo de análise de dados que as novas formas e 

os novos conteúdos das expressões constituídas por elementos indutor-refreadores e 

afixoides de origem locativa são resultados de processos de mudança construcional 

(mudança de forma ou conteúdo) e construcionalização (mudança de forma e 

conteúdo). Ao longo da trajetória, que vai do âmbito biossocial ao discursivo, as 

expressões exibem gradualidade intracontextual (proposta autoral) e transcontextual 

(DIEWALD, 2002; 2006), culminando com a pertinência ao paradigma (DIEWALD; 

SMIRNOVA, 2012) dos marcadores discursivos formados por elementos indutores e 

afixoides. 

 

Quadro 24: Expressões/microconstruções type em gradualidade intra e transcontextual   

Âmbitos Biossocial Discursivo 

Elementos Relativa independência Vinculação sintático-semântica 

Contextos Fonte Atípico Isolado 

Graus: F1 F2 F3 A1 A2 A3 A4 I1 I2 I3 

alto lá alto 
 

- - IRB - - - RA - - 

calma aí/lá calma  

loc 

calma  

loc 

- IABP IAB IEB IRB RE RA - 

espera aí/lá espera loc espera loc 
QT 

- IEB IRB - - IEE RE RA 

segura aí/lá segura loc segura  
loc 

segura loc IRB - - - RE RA - 

aguenta 
aí/lá 

aguenta 
loc 

aguenta loc aguenta 
loc 

ISB IEB - - RA - - 

para aí para loc 
 

- - - - - - RA - - 

Fonte: Autoral. Legenda: IRB: indutora de refreamento de atividade do mundo biossocial; RA: 
refreador-argumentativa; IAB: indutora de abrandamento de ânimos/práticas do mundo biossocial; P: 

perifrástica; IEB: indutora de expectativa sobre atividade do mundo biossocial; RE: refreador-
enunciativa; IEE: indutora de expectativa sobre a enunciação; ISB: indutora de suportamento de ações 
do mundo biossocial. 

 

E) A partir dos quadros de propriedades de forma e conteúdo construcional, expostos nas 

seções de análise de dados, chegamos à seguinte conclusão: do primeiro grau do 

contexto fonte ao último grau do contexto atípico, as expressões tendem a compor 

modos de organização discursiva (MOD) enunciativos (segundo nomenclatura de 

CHARAUDEAU, 1992). Em havendo mais de um (1) grau no contexto isolado, as 

construções tendem a compor MOD enunciativo nos primeiros graus e MOD 

argumentativo nos graus mais avançados. Mais especificamente, concluímos que, 
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dentre as expressões investigadas, apenas a microconstrução refreador-argumentativa 

é, obrigatoriamente, empregada em MOD argumentativo. 

F) Conforme observado no capítulo de análise dados, sobretudo no que se refere à 

exposição do conteúdo pragmático, a instanciação das construções é caracterizada por 

marcas de subjetividade e de intersubjetividade, no âmbito das inferências sugeridas 

(Traugott e Dasher, 2005). As construções em contexto isolado são empregadas para 

externar uma perspectiva ou atitude circunscrita ao ambiente comunicativo do evento 

de enunciação, e não ao “mundo externo” ao evento. Em se tratando, especificamente, 

do uso das construções refreador-argumentativas, verifica-se, por parte do enunciador, 

posicionamento subjetivo diante da proposição e atitude intersubjetiva, voltada ao 

enunciatário. O sucesso da persuasão, que gera adesão ou convencimento do 

enunciatário (conforme vimos, mais claramente, no fragmento (51)), está relacionado 

à habilidade do enunciador para articular enunciados lógicos, componentes da 

estrutura argumentativa.  

G) A investigação dedicada à microconstrução alto lá conduziu-nos às seguintes 

conclusões acerca das propriedades motivadoras para sua trajetória de mudança e 

integração ao paradigma dos marcadores discursivos formados por elementos 

indutores e afixoides no PB: 1) a conjuntura histórica nos séculos XVI a XVIII, em 

que houve difusão da literatura de temática bélica, possibilitou o acesso a termos antes 

circunscritos ao âmbito militar; 2) uma vez acessível à comunidade linguística civil, o 

termo alto sofreu neoanálises, sendo empregado em novas associações sintáticas e 

diferentes aplicações semânticas; 3) o emprego do termo alto em contiguidade a 

pronomes locativos viabilizou a analogização, por meio do melhor encaixe, com 

outras características formais e de conteúdo da família [VindutAfixLoc]MD (TEIXEIRA, 

2015); 4) o compartilhamento sociocultural da metáfora conceptual DISCUSSÃO É 

GUERRA contribuiu para o uso do comando alto (do domínio fonte relativo à guerra) 

no âmbito dos mecanismos argumentativos (domínio alvo relativo à 

discussão/argumentação), sobretudo, por meio da microconstrução refreador-

argumentativa alto lá. 

H) Conforme discutido, principalmente, no quinto capítulo, constatamos que a rede 

construcional dos marcadores discursivos formados por verbos indutores e afixoides 

de origem locativa, apresentada por Teixeira (2015), é reconfigurada de modo que o 

slot nuclear da macroconstrução passa a instanciar outras categorias de elementos 

indutores além da verbal. Sendo assim, devido à reconfiguração [Vindut Afix]MD > 
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[Indut Afix]MD, novos links são criados em que frases nominais, advérbios etc., 

caracterizados como indutores, passam a compor a subparte nuclear da construção. 

Relacionamos essa reconfiguração à expansão host-class, proposta por Himmelmann 

(2004), posto que os afixoides passam a associar-se a novos elementos da macroclasse 

indutora com os quais não mantinham vinculação sintático-semântica.  

I) As microconstruções verbais verificadas apenas na sincronia atual apresentam uma 

característica em comum: a fixação da subparte periférica aí, sem previsão de 

preenchimento do slot AfixLoc por outros afixoides, conforme constatamos em para aí. 

Além disso, embora não se trate de nosso objeto específico de investigação, 

verificamos, a título de exemplificação, a existência da microconstrução exortativa 

força aí e da microconstrução de chamamento de atenção alerta aí. Sendo assim, 

concluímos haver a tendência de que construções mais recentes sejam formadas a 

partir do esquema [Indut aí]MD. A escolha do afixoide aí dá-se, provavelmente, 1) pela 

questão morfonêmica: forma leve, iniciada pelo fonema vocálico a, o que propicia 

crase com elementos terminados pelo mesmo fonema e a consequente formação de 

vocábulos fonológicos únicos, tais como [para’i], [forsa’i], [alerta’i] etc. e 2) pela 

questão pragmática da intersubjetividade, considerando que a origem locativa do 

afixoide aí, indicadora do local em que se encontra o interlocutor, possibilita, de certo 

modo, o resgate dessa herança referencial, envolvendo o receptor da enunciação. 

J) Observamos marcas de modalização nos processos de mudança linguística dos objetos 

investigados no português do Brasil, numa espécie de decréscimo injuntivo: (i) Uso do 

presente do indicativo em detrimento do imperativo, com o propósito de evitar a 

caracterização hierárquica entre emissor e receptor. Assim, o uso de “segura isso”  

parece ser menos impositivo do que “segure isso”. (ii) O uso de afixoides pospostos 

aos elementos nucleares indutores, de modo a informalizar ainda mais a expressão, 

amenizando o caráter de ordem que a indução possa exprimir. Desse modo, “segura 

isso” tende a ser mais interpretado como comando do que “segura aí isso”. 

 

            Em continuidade ao tema abordado nesta pesquisa e inserido em projetos maiores, em 

etapa futura, pretendemos trabalhar mais detalhadamente com a quantificação type e token das 

microconstruções marcadoras discursivas refreador-argumentativas formadas por elementos 

indutor-refreadores e afixoides. Nossa hipótese é que a frequência type das expressões (que, 

ao longo da trajetória, inserem-se do âmbito lexical ao gramatical) esteja diretamente 

relacionada ao caráter polissêmico de suas subpartes nucleares. Sendo assim, a rigidez 
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semântica, historicamente atestada, explicaria, em parte, a construcionalização em graus 

únicos nos contextos da trajetória de mudança de alto lá: um (1) grau por contexto. 

Diferentemente, nas trajetórias de espera aí/lá e calma aí/lá, por exemplo, há maior 

gradualidade intracontextual por conta de suas extensões semânticas. Ademais, intencionamos 

adotar ferramentas que melhor especifiquem e contabilizem a frequência token das 

microocnstruções.  

            Embora tenhamos inferido, a partir da análise de registros gráficos de expressões 

aglutinadas, que as microconstruções apresentam um (1) vocábulo fonológico, pretendemos 

ratificar tal conclusão por meio da análise de material gravado. Objetivamos verificar áudios 

do português brasileiro contemporâneo, mais especificamente, do Diário do Congresso 

Nacional, para análises fonêmicas mais acuradas.  

            Para além de observar a vinculação de afixoides locativos como subparte periférica, 

pretendemos realizar um estudo comparativo das microconstruções marcadoras discursivas 

refreador-argumentativas no português brasileiro com microconstruções de língua inglesa 

e/ou outros idiomas também formadas por subpartes nucleares indutor-refreadoras, como, por 

exemplo, wait (a minut): “espera (um minuto)”. Partimos da hipótese de que elementos 

indutor-refreadores são propícios para o recrutamento em estruturas argumentativas.  

            Por fim, acreditamos que esta tese coopere com os estudos do grupo de pesquisa 

Discurso & Gramática UFF, em especial com o projeto “Afixoides de base espacial em 

construções gramaticais do português: neoanálise e analogização”. Por conseguinte, também 

consideramos que esta pesquisa concorre para os resultados gerais do projeto maior, de nível 

interinstitucional, envolvendo as três sedes do D&G (UFF, UFRJ e UFRN), em que se 

desenvolve amplo estudo sobre usos adverbiais em língua portuguesa. Julgamos, ainda, esta 

investigação relevante, de modo geral, no âmbito da Linguística Cognitivo-Funcional (ou 

Linguística Funcional Centrada no Uso), por identificar, descrever e analisar um padrão 

construcional mais recente na trajetória do português, cuja função maior é a marcação 

discursiva. 
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Making of 

 

 

DESENVOLVER UMA TESE É GUERRA 

 

Eu falhei nas estratégias de prontidão: as regulares noites de sono intermitente do Ian - que 

nasceu em meio ao combate - repercutiam após o expediente de trabalho, tornando 

improdutivo o pouquíssimo tempo de estudo de que eu dispunha. As táticas variaram de 

homeopatia a terapia do sono para ele, porém, sem sucesso, passei à compensação por 

extermínio radical de qualquer atividade extra do meu dia a dia, limitando-me unicamente à 

rotina de obrigações e cuidados com a família. Contudo, a tentativa de ganhar tempo foi 

bombardeada pela devastadora crise de terror noturno do meu filho, uma parassonia que o 

levava a berrar, bater em si mesmo, jogar-se no chão e outras ações sem explicação aparente, 

igualmente arrasadoras para quem as assistia, impotente, em meio as madrugadas. 

 

Eu tive perdas: perdi castelos de areia na praia, borbolhas na piscina, jogos no shopping, as 

luzes do Campo São Bento, show de rock infantil, com o coração apertado, eu perdi. Mas não 

é inerente às lutas haver perdas e ganhos? E nesse momento, quando eu mais precisava de 

trégua, vinha um dedo inconsequente que se instalava profundamente na ferida: “seu filho 

está sentindo a sua falta nos momentos de lazer”. 

 

Eu sofri baixas: vivenciei, perplexa, os ataques pelas costas – cruéis – e a ação de retirada 

daqueles amigos (?) que se recusaram a compreender a minha necessidade de solitude para 

tentar me dedicar de forma minuciosa à leitura, investigação, reflexão e escrita. O abandono, 

em especial, da zero um, a companheira mais amada, de quase trinta anos de parceria, 

desestabilizou completamente a minha missão.  

 

Mas, alto lá! “Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do 

céu [...] Há tempo de guerra e tempo de paz”. (Eclesiastes 3:1;8). 

 

Eu recebi reforço significativo: no meu trabalho, inesperadamente, apresentou-se uma 

soldada, com fragilidade nas pernas, mas excedendo em habilidade para ser meu braço direito. 

Com a coragem de uma tropa inteira, ficou na linha de frente quando precisei recuar. Essa fiel 

escudeira junto com os diretores e a minha equipe me forneceram guarida no momento mais 

crítico. Tive, ainda, o apoio dos amigos leais, cujos corações calorosos amenizaram a frieza 

dos campos de guerra e até recompuseram alguns destroços. 

 

Eu desfrutei de uma aliança inabalável: tive ao meu lado o mais forte dos aliados, literal e 

metaforicamente falando: meu marido. Sempre a postos, solícito, paciente, compreensivo, 

amoroso, sensato, o melhor amigo que eu poderia ter. Juntos, refizemos os cálculos 

matemáticos e descobrimos que 1 + 1 = uma só carne, que é bem maior que 2.  

 

E o mais importante: eu estive, estou e sempre estarei sob o comando do Senhor dos 

Exércitos, porque “Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a 

vitória”.  (Provérbios 21:31).  


