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RESUMO

Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso
(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013; OLIVEIRA e ROSÁRIO, 2015; ROSÁRIO e
OLIVEIRA, 2016), o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar as microconstruções
conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de desde o século XIII até a sincronia
atual, considerando as mudanças construcionais ocorridas nesse recorte temporal, com vistas a
flagrar também o momento em que ocorreu a construcionalização gramatical dos conectores
em tela. Tomamos como base a noção de construção nos termos de Goldberg (1995), Croft
(2001) e Oliveira e Arena (2019). Ancoramo-nos em Traugott (2008a) no que se refere à
hierarquia construcional, consubstanciada em macroconstrução, mesoconstrução e
microconstrução. Tendo em vista, ainda, o objetivo de traçar os micropassos e os nanopassos
que os mencionados conectores percorreram, analisamos os dados de acordo com os contextos
de mudança, seguindo os parâmetros de Diewald (2002; 2006), Diewald e Smirnova (2012) e
Rosa (2019). Utilizam-se como corpora de pesquisa dados coletados do Corpus do Português
(interfaces WEB/Dialetos e Gênero/Histórico), do Corpus Informatizado do Português
Medieval e do Corpus Tycho Brahe. Constatamos que o (sub)domínio da substituição atrela-se
à metáfora de espaço. Além disso, afirmamos que a referida função circunscreve-se no
macrodomínio do contraste, da graduação e da comparação, assim como as funções de
adversatividade e concessividade. As análises empreendidas permitem a conclusão de que (a)
em lugar de, em vez de e ao invés de são instâncias do domínio funcional da SUBSTITUIÇÃO;
(b) o membro exemplar da classe (em lugar de) atua como base para a fixação e o surgimento
de novos padrões de uso, já que é o conector mais antigo dentre todos os outros; (c) em vez de
e ao invés de entram para o paradigma mesoconstrucional [Prep(det)Nde]conectsubst por
analogização ao conector em lugar de; (d) a efetiva construcionalização das três
microconstruções ocorre quando esses conectores passam a instanciar construções oracionais
hipotáticas substitutivas.
Palavras-chave: Substituição. Microconstruções conectoras. Em lugar de. Em vez de. Ao invés
de.

ABSTRACT

Based on the theoretical and methodological assumptions of the Usage-Based Functional
Linguistics (TRAUGOTT and TROUSDALE, 2013; OLIVEIRA and ROSÁRIO, 2015;
ROSÁRIO and OLIVEIRA, 2016), the general objective of the research is to analyze the
replacement connector microconstructions em lugar de, em vez de and ao invés de from the
13th century to the current synchrony, considering the constructional changes that occurred in
that period of time, aiming at catching the moment when the grammatical constructionalization
of those connectors occurred. We take as a basis the notion of construction in terms of Goldberg
(1995), Croft (2001) and Oliveira and Arena (2019). We are anchored in Traugott (2008) with
regard to the constructional hierarchy, embodied in macroconstruction, mesoconstruction and
microconstruction. Bearing in mind, also, the objective of tracing the microsteps and the
nanosteps that the mentioned connectors have run, we analyzed the data according to the
contexts of change, following the parameters of Diewald (2002; 2006), Diewald and Smirnova
(2012) and Rosa (2019). Data collected from Corpus do Português (interfaces WEB / Dialects
and Gender / History), from Corpus Informatizado do Português Medieval and from Corpus
Tycho Brahe are used as corpora of research. We found that the domain of replacement is linked
to the space metaphor. In addition, the replacement function is limited to the macro domain of
contrast, graduation and comparison, as well as the functions of adversity and concessiveness.
The analyzes undertaken allow the conclusion that (a) em lugar de, em vez de and ao invés de
are instances of the REPLACEMENT functional domain; (b) the exemplary member of the
class (em lugar de) acts as a basis for the setting and the emergence of new usage patterns, since
it is the oldest connector among all others; (c) em vez de and ao invés de enter the
mesoconstructional paradigm [Prep(det)Nde]conectsubst by analogization to the connector em
lugar de; (d) the effective constructionalization of the three microconstructions occurs when
these connectors start to instantiate hipotaxis replacement clause constructions.

Keywords: Replacement. Connector microconstructions. Em lugar de. Em vez de. Ao invés de.
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INTRODUÇÃO

A presente tese está vinculada a uma agenda de trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de
Pesquisa D & G (Discurso & Gramática)/ UFF1 e pelo Grupo de Pesquisa CCO (Conectivos e
Conexão de Orações) 2. O D & G é um grupo consolidado na área dos estudos funcionalistas.
O CCO, por sua vez, procura desenvolver pesquisas tanto no âmbito dos processos de
articulação de orações quanto na seara dos conectivos da língua portuguesa e, embora se filie
aos pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso (doravante
LFCU), busca interfaces com outras teorias linguísticas, com as quais possa dialogar.
Atualmente, o Grupo CCO desenvolve o projeto intitulado “Esquema [X de]conect em
língua portuguesa: uma análise funcional centrada no uso”, sob coordenação e orientação do
Professor Doutor Ivo da Costa do Rosário. A partir de pesquisas empíricas de abordagem
sincrônica, diacrônica ou pancrônica, o referido projeto intenta traçar as mudanças
construcionais, a construcionalização e/ou a construcionalidade3 de microconstruções
conectoras formadas com base no esquema [X de], o qual é responsável pela emergência de
inúmeros conectores no Português Brasileiro, como além de, longe de, com a finalidade de.
A investigação ora desenvolvida, em viés pancrônico, tem o objetivo geral de estudar as
microconstruções conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de desde o século
XIII até a sincronia atual, considerando as mudanças construcionais ocorridas nesse recorte
temporal, com vistas a flagrar também o momento em que ocorreu a construcionalização
gramatical desses conectores. De igual modo, é importante destacar que a pesquisa empreendida
é fruto de uma inquietação acerca da escassez de estudos sistemáticos sobre as aludidas
microconstruções conectoras, em contextos de produção como os que abaixo ilustramos, em
destaque:

(1) Mas estamos realizando um experimento para descobrir qual será a reação das pessoas a uma
agressão gratuita. -- Por que você não aprende primeiro a amar? Assim, em lugar de causarlhes sofrimento, estará demonstrando Amor. E o Amor é a Energia mais poderosa e sublime
do Universo. (CP, Século XXI, http://arautodofuturo.wordpress.com/trilhas-de-guerreiros/osniveis-do-ser-humano/)

1

https://discursoegramaticauffblog.wordpress.com/
http://cco.sites.uff.br/
3
Segundo Rosário e Lopes (2019, p. 92), construcionalidade é uma “relação sincrônica estabelecida entre
construções, de tal sorte que (i) duas construções A e B apresentam horizontalmente algum grau de parentesco, ou
(ii) uma construção menos esquemática pode ser associada verticalmente a uma ou mais construções de natureza
mais esquemática”.
2
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(2) Um ou dois dias antes dessa data, eles tomavam uma bebida e, então, o fenômeno da
compulsão tomava-se mais forte do que quaisquer outros interesses e o compromisso
importante não era cumprido. Esses homens não estavam bebendo por fuga, bebiam para
satisfazer uma compulsão acima de seu controle mental. Há várias situações que se originam
no problema da compulsão e levam os homens a sacrificarem suas vidas, em vez de
continuarem lutando. (CP, Século XXI, http://aabr.com.br/ver.php?id=234&secao=20)
(3) Antes de mais nada, cumpre saber que Jesus não chamou Maria de mãe, porque mãe envolve
progenitura e, por assim dizer, criação de uma vida. O Senhor, sendo no íntimo JEHOVAH,
o Criador, não pôde ser gerado nem ter mãe. Ele mesmo Se fez gerar em Maria. Ao chamála de mulher, ao invés de estar desprezando- a, o Senhor apenas nos mostrava Sua concepção
Divina. (CP, Século XXI, http://24.229.2.221/sermoes/299.html)

Para tratarmos de mudança construcional e construcionalização, seguimos os parâmetros
de Traugott (2008a), para quem há três níveis básicos de hierarquia: macroconstrução,
mesoconstrução e microconstrução4. Postulamos que [Prep(det)Nde]conect é a macroconstrução
conectora responsável pela emergência dos conectores em tela e que [Prep(det)Nde]conectsubst é
a mesoconstrução em que, por sua vez, se inserem as microconstruções em lugar de, em vez de
e ao invés de. Os constructos, usos efetivos das microconstruções, são semelhantes aos que
anteriormente apresentamos em (1), (2) e (3). Com base na análise dessas microconstruções, o
nosso estudo busca evidências compatíveis à seguinte tese:

As microconstruções conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de
pertencem ao paradigma da mesoconstrução conectora substitutiva [Prep(det)Nde]conectsubst e,
portanto, são instâncias do domínio da substituição, função que se metaforiza a partir da
noção de espaço.

Com base nessa proposição, formulamos as seguintes hipóteses:

(a) A substituição é uma função decorrente da metáfora de espaço.
(b) As microconstruções conectoras tendem

a

figurar em

sequências mais

argumentativas.
(c) O conector em lugar de é o conector mais antigo e, por isso, atua como base para a
fixação e o surgimento de novos padrões de uso.

4

Nesta tese, preferimos adotar a hierarquia proposta por Traugott (2008a), por compreendermos que os afixos
(macro-, meso- e micro-) indicam mais claramente a relação construcional hierárquica. Outra razão para a adoção
do referido modelo será apresentada na seção intitulada Gramática de Construções. Ainda nessa seção
apresentaremos as definições para os conceitos de macro, meso e microconstrução.
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Com relação a cada uma das hipóteses anteriormente referendadas, abalizamos os
seguintes objetivos desta tese:
(a’) Examinar a intrínseca relação da metáfora de espaço com o domínio funcional da
substituição, observando a sua relação com outras áreas de conhecimento.
(b’) Observar as sequências em que as microconstruções atuam ao longo da trajetória de
mudança, com base na Linguística Textual e Semiolinguística (MARCUSCHI, 2008; KOCH e
ELIAS, 2011; CHARAUDEAU, 2010), considerando os estágios contextuais (DIEWALD,
2002, 2006) e os graus intracontextuais (ROSA, 2019), assim como a integração paradigmática
de cada um desses conectores (DIEWALD e SMIRNOVA, 2012).
(c’) Investigar os micropassos (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) e os nanopassos
(ROSA, 2019) que levaram à padronização da microconstrução conectora em lugar de como a
base para a emergência dos demais conectores estudados.

Uma vez apresentados a tese, as hipóteses e os objetivos desta pesquisa, cabe falarmos da
estrutura de nosso texto, que está distribuído em sete capítulos.
No primeiro, delimitamos o que compreendemos por domínio funcional, com base em
Hopper (1991), Givón (2001, 2002) e Lehmann (2011). Apresentamos de que modo a
substituição se configura em diversas áreas do conhecimento e circunscrevemos a referida
função no macrodomínio do contraste, da graduação e da comparação, em paralelo com a
adversatividade e a concessividade.
No segundo capítulo, discutimos os rótulos geralmente atribuídos aos conectores
estudados e cunhamos o termo microconstrução conectora substitutiva, em clara alusão aos
pressupostos funcionalistas e construcionistas que balizam o nosso trabalho. Além disso,
referenciamos estudos relacionados intrinsecamente ao nosso objeto, na tentativa de
sistematizarmos as pesquisas que, de alguma maneira, já abordaram as microconstruções aqui
estudadas.
No capítulo terceiro, traçamos uma revisão da literatura acerca da articulação de orações,
expondo a visão de gramáticas normativas e descritivas brasileiras e estrangeiras, bem como de
estudiosos funcionalistas e cognitivistas, particularizando nosso olhar sobre a hipotaxe
adverbial, que é o grupo em que se localizam as construções oracionais hipotáticas substitutivas.
É função do quarto capítulo apresentar o referencial teórico que tomamos como base de
nossas análises, pautado nos pressupostos da LFCU, com destaque para a Gramática de
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Construções. Nesse mesmo tópico, referimo-nos às abordagens contextuais de Heine (2002),
Diewald (2002; 2006), Diewald e Smirnova (2012) e Rosa (2019).
No quinto capítulo, delineamos a metodologia que utilizamos para empreender as
análises, explicitando os procedimentos utilizados na composição dos corpora, na coleta e no
descarte de dados. Nesse sentido, é válido mencionar que a pesquisa é realizada com base nos
seguintes corpora: Corpus do Português, Corpus Informatizado do Português Medieval e
Corpus Thyco Brahe, abrangendo textos de variada natureza.
No capítulo sexto, procedemos à análise das ocorrências empiricamente atestadas, ou
seja, dos constructos recolhidos nos corpora de pesquisa. As três primeiras seções do capítulo
são responsáveis, cada qual, pela descrição dos micropassos e nanopassos de mudança relativos
às microconstruções conectoras substitutivas. A quarta seção dedica-se a discutir a integração
paradigmática (DIEWALD e SMIRNOVA, 2012) e a última sumariza as análises realizadas.
Por fim, no sétimo capítulo, expomos as conclusões, retomamos as hipóteses e os
objetivos da tese, sintetizamos os achados concernentes à revisão da literatura e apresentamos
alguns dos possíveis desdobramentos de pesquisa.
Ressaltamos que utilizamos tanto dados de algumas referências apresentadas ao longo de
nosso trabalho quanto ocorrências coletadas de nossos corpora. Os exemplos retirados de
gramáticas e de outros trabalhos são notados em números romanos, ao passo que dados
coletados dos nossos corpora estão enumerados por algarismos indo-arábicos. Há ainda que se
ressalvar que os conectores estão duplamente grifados, em negrito e sublinhados.
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1 DOMÍNIO DA SUBSTITUIÇÃO

Nesta tese, adotamos o conceito de domínio funcional, o qual está relacionado à
abrangência das grandes noções semânticas presentes nas línguas do mundo. É justamente nos
domínios funcionais que estão as macroconstruções e todas as redes das línguas (cf. TEIXEIRA
e ROSÁRIO, 2016), como se discutirá adiante em detalhes.
Na primeira seção deste capítulo, 1.1, arrazoamos sobre o conceito de domínio funcional
nos termos de Givón (2001, 2002), Hopper (1991) e Lehmann (2011). Sabendo que os domínios
fazem parte da cognição humana, buscamos traçar, em quatro subseções, um paralelo da noção
de substituição nas esferas do Desporto, do Direito, da Matemática e da Filosofia com aspectos
de ordem linguística.
Em 1.2, versamos sobre o macrodomínio funcional do contraste, dentro do qual, além das
funções de adversatividade e concessividade, defendemos que figura também a função de
substituição.

1.1 A substituição como domínio funcional

Embora estejamos analisando a substituição pelo prisma da Linguística, não é apenas
nesse âmbito que ela se faz presente. Por sua intrínseca relação com o sentido espacial, essa
noção também é cara a diversas outras áreas do conhecimento humano. A substituição, assim
como a concessão (ROSÁRIO, 2012a), a proporção (FERNANDES, 2018) e a exceção
(MOREIRA, 2019), faz parte da cognição humana e, portanto, reiteramos, não é objeto
exclusivamente linguístico. Isto posto, o objetivo desta seção é mapear o domínio da
substituição em distintos campos da atividade humana. No entanto, antes, é necessário
definirmos o que se compreende por domínio funcional e por que motivo utilizamos esse
conceito em nosso estudo.
É Givón (2001, p.20)5 quem postula a noção de domínio funcional no bojo dos estudos
funcionalistas. Um domínio funcional é o escopo de atuação de uma dada função desempenhada
por dada(s) forma(s). Em outras palavras, os domínios reúnem as funções que as línguas
codificam por intermédio do(s) meio(s) formal(is) disponível(is). Nessa perspectiva, “em uma

5

Ressalvamos que a obra original data do ano de 1984.
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tipologia gramatical, enumeram-se as principais estruturas por meio das quais línguas diferentes
codificam o mesmo domínio funcional” (GIVÓN, 2001, p. 23) 6.
De acordo com Hopper (1991, p.22), “dentro de um domínio funcional, novas camadas
podem continuar emergindo”7. A complexidade dos domínios funcionais decorre do fato de as
fronteiras entre cada um deles nem sempre serem claras e precisas, impossibilitando a
dissociação, na prática, de um domínio do outro. Em suas pesquisas, por exemplo, Givón
dedicou-se especialmente ao estudo do TAM, domínio que congrega três outros que, não raro,
se interpenetram: tempo, modo e aspecto. Segundo o linguista, o TAM constitui um amplo e
complexo domínio funcional a que as formas verbais se atrelam.
Givón (2002, p. 22) afirma que a maior parte da maquinaria gramatical é dedicada à
codificação da pragmática no discurso, ou seja, da coerência do discurso entre cláusulas. Ainda
segundo esse autor, a gramática codifica diversos domínios funcionais ligados à pragmática
discursiva, sendo os principais os seguintes: a) papéis gramaticais (sujeito, objeto direto); b)
definitude e referência; c) anáfora, pronome e concordância; d) tempo, aspecto, modalidade e
negação; e) transitividade pragmática; f) topicalização; g) foco e contraste; h) relativização
(backgrouding); i) atos de fala; j) encadeamento oracional e mudança de referência; k)
subordinação adverbial (backgrounding).
Em obra mais recente, Lehmann (2011, p. 13) apresenta um quadro mais detalhado em
que lista uma série de domínios funcionais amplos e alguns subdomínios a eles vinculados:

“In grammatical typology, one enumerates the main structural means by which different languages code the
same functional domain” (GIVÓN, 2001, p.23).
7
“Within a funtional domain, new layers are continually emerging” (HOPPER, 1991, p.22).
6
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Quadro 1 – Domínios funcionais da linguagem: postulado de Lehmann (2011)
Domínio funcional

Subdomínios importantes
sistemas de categorização, tipos de conceitos, individuação
de objetos

apreensão e nominação

atribuição, aposição

modificação de conceito

determinação (inclusive dêixis), fora

referência
possessão

possessão na referência, predicação possessiva, possessão e
participação

construção do espaço

pontos de referência, relações locais, regiões espaciais,
propriedades espaciais e figurais de objetos
quantificação na referência / na predicação

quantificação

apresentação, existência/estado, caracterização

predicação

controle e afeto, papéis de participante centrais e periféricos

participação

tipos de situação, aspectualidade, caracteres verbais e modos
de ação; tempo absoluto, relação temporal

orientação temporal
contraste, comparação, graduação
nexo
estrutura informacional

ilocução e modalidade

negação, comparação, graduação, intensificação
reprodução de fala, orações de conteúdo, relações
interproposicionais
dinamismo comunicativo, estrutura do discurso
afirmação, pergunta, exclamação, pedido e comando,
exortação, obrigação, volição, possibilidade,
evidencialidade, modalização

Fonte: Lehmann (2011, p.13, grifos nossos).

Tomando como base o quadro acima, embora a substituição não esteja contemplada,
podemos situá-la no domínio funcional do contraste, uma vez que essa noção semântica
apresenta forte carga argumentativa, construída pela oposição de duas ideias, em que uma é
preferida ou excluída para dar lugar a outra. Exploramos essa defesa em 1.2, quando tratamos
especificamente do macrodomínio do contraste, da graduação e da comparação.
Conforme se observa, o conceito de domínio funcional é de extremo valor para as
pesquisas funcionalistas por permitir a observação de que diversas funções estão presentes nas
línguas, não necessariamente em formas especificadas. Na verdade, é por este motivo que, a
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título de ilustração, pode-se perceber o porquê de a adição apresentar-se como uma noção tão
básica e recorrente em inúmeras línguas, conforme defendido por Rosário (2012b).
Embora se reconheça a sua importância, a noção de domínio funcional ficou pouco
contemplada em estudos mais recentes. Teixeira e Rosário (2016, p.147), no entanto, defendem
a recuperação desse conceito por acreditarem que nem todos os fenômenos linguísticos “são
fácil e elegantemente esquematizados” nos três níveis propostos por Traugott e Trousdale
(2013): esquema, subesquema e microconstrução. Apesar de os domínios funcionais não
estarem explicitamente previstos na abordagem construcional da gramática, ainda assim,
julgamos que são noções compatíveis com a Gramática de Construções, haja vista a perspectiva
holística da cognição humana.
Após essa breve explanação, passamos a estudar o domínio da substituição em diversas
áreas do conhecimento humano. Vejamos, inicialmente, como os dicionários consultados
definem o vocábulo substituição:
Quadro 2 – Definições do verbete substituição nos Dicionários Houaiss e Aurélio
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
(2001, p. 2673)

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
(1986, p. 1623)

substantivo feminino
substantivo feminino
ato ou efeito de substituir(-se)
1 ato ou efeito de substituir(-se)
1 colocação de coisa ou pessoa no lugar de 2 colocação de uma coisa ou pessoa no lugar da
outra; troca 1.1 DESP troca de um jogador por outra;
troca,
permutação.
Substituição
outro, durante a partida
fideicomissória
2 JUR na falta de herdeiro direto, disposição 3 Mat. Operação que transforma uma sucessão
testamentária adjeta com que se determina o finita noutra em que os mesmos elementos se
beneficiário, ou beneficiários, a lhe suceder
apresentam por ordem. Permutação
3 LING. EST m.q COMUTAÇÃO
4 Mat. Método de resolução de sistemas de
4 LING eliminação ou esquecimento equações em que a expressão de uma das
progressivo da língua materna e adoção de outra incógnitas em função das restantes, obtidas a
língua
partir de uma equação, se introduz nas outras
5 MÚS na técnica pianística, alternância dos equações
dedos sobre uma mesma tecla
6 PSICN troca de um desejo inconsciente por
outro
7 QUÍM reação química na qual se troca um
elemento (ou radical) de uma molécula por outro
sem que essa troca resulte em modificação
importante
s. fideicomissória
Fonte: A autora. Grifos dos autores.

A partir da consulta aos mencionados dicionários, identifica-se que a noção de
substituição é empregada em variadas áreas. Conforme se observa, a concepção espacial fica
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em evidência, seja em usos mais concretos (nas acepções atreladas ao desporto, à técnica de
alternância de dedos no piano e à matemática), seja em usos mais abstratos (presentes nas
acepções relacionadas ao meio jurídico, à psicanálise e à aquisição de uma nova língua).
A noção espacial está intrinsicamente atrelada à de substituição, uma vez que esta, assim
como indicam os dicionários consultados, implica uma relação de troca: algo ou alguém entra
no lugar de outro. Isso será explorado mais detidamente na seção dedicada à estrutura formal
dos conectores efetivamente utilizados para a expressão da ideia de substituição 8.
Por ora, para investigarmos a questão interdisciplinar, a seguir apresentamos o emprego
da ideia de substituição nos campos desportivo, matemático, jurídico e filosófico9.

1.1.1 Campo desportivo

Para tratarmos do conceito de substituição no âmbito desportivo, tomamos como base o
esporte brasileiro mais popular: o futebol. Nesse jogo, a substituição é utilizada em razão da
contusão de algum jogador em campo ou como um recurso tático, caso o atleta a ser substituído
esteja fatigado ou desprovido de um bom desempenho.
Segundo as regras do jogo, presentes no manual elaborado pela Confederação Brasileira
de Futebol (2018, p. 54), o substituto só pode entrar em campo no jogo “durante uma
paralisação da partida; pela linha de meio de campo; depois que o jogador a ser substituído
houver saído do campo de jogo; e após receber autorização do árbitro”. O documento diz ainda
que
A substituição considera-se consumada no momento em que o substituto entra
no campo de jogo. A partir desse momento, o jogador que saiu passa a ser um
jogador substituído e o substituto passa a ser um jogador e pode participar de
qualquer reinício do jogo. (CBF, 2018, p. 55)

Como se pode observar, na esfera esportiva, a substituição configura-se em uma relação
bastante concreta e locativa, porquanto, de fato, o jogador em campo ceda seu lugar a um
companheiro de equipe. Para que um atleta entre em campo, é necessário que o outro saia do
jogo, assim como se demonstra na figura a seguir.

8

Cf. seção 2.1.
Embora a acepção de substituição no campo filosófico não esteja contemplada no quadro anteriormente exposto,
em nossas pesquisas realizadas por meio do buscador Google Acadêmico, encontramos o conceito denominado
poética da substituição, o qual consideramos relevante para o nosso estudo.
9

25

Figura 1 – Representação do recurso da substituição no jogo de futebol

Fonte: https://futline.com.br/substituicao-no-futsal/ 10

A figura evidencia uma regra da substituição: substituto e substituído não podem ocupar
o mesmo espaço; um deve dar lugar ao outro. No futebol, a partida só volta a transcorrer quando
os jogadores invertem suas posições.
No âmbito linguístico, observa-se que a substituição também preserva a ideia de
movimento de troca. Vejamos um exemplo retirado de nosso corpora:

(4) Todas as folhas de estilo que construi até agora, foram colocadas dentro da seção das páginas.
Este procedimento facilita o entendimento, pois basta olhar o código de marcação da página e
ver como foram definidas as regras de estilo. Tudo está colocado em um único lugar. Contudo
é muito raro termos páginas isoladas, o mais comum é que tenhamos várias páginas com uma
apresentação semelhante em todo o Web site. Em lugar de colocar as folhas de estilo
repetidamente em cada uma das páginas construídas, seria uma boa idéia que tivessemos uma
única folha de estilos que pudesse ser lincada a cada uma das páginas. Isto permite mudar a
cor de fundo das páginas ou usar um tipo ou tamanho de fonte diferente para todo o site,
bastando que você faça a alteração na folha de estilo ` mestre'. (CP, Século XXI,
http://ajuda.forumeiros.com/t18950-css-desde-o-inicio)

Nesse caso, o enunciador apresenta uma sugestão que, em sua opinião, facilitaria o acesso
aos websites. Observa-se que a proposta de se usar apenas uma folha de estilos que pudesse
“lincar-se” a cada uma das páginas do site cederia lugar ao modo mais usual de se construírem
websites. A sentença “Tudo está colocado em um único lugar” reforça a ideia locativa que se
recobre pelo uso da microconstrução conectora de substituição em lugar de. Saem as inúmeras
folhas de estilo; usa-se apenas uma: há troca de lugar.

Figura obtida pelo recurso PrintScrean do Windows. Retirado de um frame do vídeo “Futsal e suas regras –
Substituição”. Acesso em 10 de fevereiro de 2020.
10
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A seguir, veremos como a noção de substituição aparece no âmbito do Direito.

1.1.2 Campo jurídico

O Direito das Sucessões, cuja regulamentação está disposta no Código Civil Brasileiro de
2002, é uma das modalidades mais importantes do Direito Civil. O direito sucessório é
responsável por regulamentar a transferência do patrimônio e dos bens do de cujus (o falecido)
ao herdeiro ou legatário, por força de lei ou pelo testamento realizado.
Prevendo a hipótese de o herdeiro, ou de o legatário, não poder ou não querer assumir a
herança ou o legado é que surgiu o instituto da substituição, como meio de dar continuidade à
cadeia sucessória. Trata-se de um instituto específico da sucessão testamentária. Há, pois, três
modalidades de substituição hereditária, segundo o site IurisBrasil 11:
a) Substituição vulgar ou ordinária: ocorre quando o substituído é chamado para
assumir a posição do nomeado anterior. Constitui-se numa simples troca de titulares,
condicionada ao primeiro herdeiro instituído ou legatário não assumir sua condição
na herança.
b) Substituição recíproca: ocorre quando os coerdeiros, ou colegatários são
substituídos uns pelos outros, ou, quando o testador, instituindo vários herdeiros ou
legatários, os declara substitutos uns dos outros. A substituição recíproca pode ser
geral (quando todos substituem ao herdeiro ou legatário que faltar) ou particular
(quando uns herdeiros ou legatários determinados substituem outros determinados, e
reciprocamente).
c) Substituição fideicomissária: é a substituição quando ocorre a transmissão
concomitante e sucessiva a duas pessoas. Mediante fideicomisso (confiança) o
testador (fideicomitente) transmite a propriedade resolúvel da coisa a um primeiro
beneficiário (fideicomiciário), com a obrigação de que esse transfira para um segundo
beneficiário (fideicomissário). (Grifo nosso)

Em Direito, a substituição também se configura na troca. Verifica-se que são necessários,
ao menos, dois agentes para que a operação ocorra: herdeiro(s)/ legatário(s) é (são)
substituído(s) por outro(s) herdeiro(s)/ legatário(s). Substituição, nesse caso, também se
constitui na negação, porquanto seja necessária a abdicação de um para que outrem assuma.
Este último dado é de suma importância para o nosso estudo, já que, conforme defendemos, a
substituição é uma operação de contraste, cuja semântica, mesmo que intrinsicamente,
pressupõe negação. Por ora, analisemos mais um dado retirado de nosso corpus sincrônico.

11

Disponível em: https://sites.google.com/site/zeitoneglobal/direitos-da-sucessao/7-24-das-substituicoes. Acesso
em 10 de fevereiro de 2020.
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(5) Diferentemente da maioria das animações convencionais, a dublagem surgiu antes das
imagens em movimento. Explique essa diferença, fundamental para o trabalho de Selton
Mello, Camila Pitanga e Rodrigo Santoro? LB: Em vez de gravarem as vozes em cima dos
desenhos, eles entraram no estúdio e interpretaram as personagens antes dos desenhos. Isso
ajuda muita na construção da cena pelos artistas animadores. Eles não trabalham sobre
palavras no papel, mas sobre a voz e o poder de interpretação de atores talentosos que já
discutiram as personagens com o diretor, emprestando seu talento ao filme. Isso muda tudo.
(CP, Século XXI, http://2001video.empresarial.ws/blog/?p=11251)

Neste exemplo, o enunciador estabelece uma comparação entre o que não foi feito [os
atores gravarem as vozes em cima dos desenhos] e o que foi feito [os atores interpretarem as
personagens antes dos desenhos]. O efeito da comparação negativa entre as duas possibilidades
dá origem à substituição: algo não é feito X algo é feito.
Na seção 1.2, abordaremos melhor essa questão, na defesa de que a negação possibilita o
contraste, que, por sua vez, pode emergir de uma relação de substituição.

1.1.3 Campo matemático

Em Matemática, recebe o nome de sistema um conjunto de equações em que as variáveis
representadas por uma mesma incógnita (geralmente, letras do alfabeto latino) possuem o
mesmo valor. Uma das formas mais usadas para se encontrarem os valores numéricos dessas
incógnitas é o método da substituição. Por esse método, é possível achar o valor algébrico de
uma das incógnitas para, em seguida, substituirmos esse valor na outra equação. Tomemos
como base o sistema de equações abaixo.

Para que o sistema seja resolvido, é necessário que se eleja a incógnita que será substituída
em uma das equações. A título de ilustração, optamos por encontrar o valor de y na primeira
equação. Para tanto, será necessário isolar a outra incógnita na segunda equação, assim como
demonstramos a seguir:
x - y = 10

=>

x = 10 + y

Em seguida, ocorre efetivamente a substituição. Na primeira equação, colocamos no lugar
de x a segunda equação obtida acima, de tal modo que encontramos o valor de y. Por fim, para
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descobrirmos o valor numérico de x, substituímos y por seu valor algébrico na mesma equação.
Eis o resultado do sistema.

x + y = 30

x + y = 30

10 + y + y = 30

x + 10 = 30

2y = 30 – 10

x = 30 – 10

y = 10

x = 20

Ainda que de forma mais abstrata, já que se trata de números e incógnitas (entidades
detentoras do traço [-humano]), é possível também identificar um movimento locativo no
âmbito da Matemática. Assim como nos campos desportivo e jurídico, observa-se que uma
troca é realizada, reafirmando-se, pois, a função da substituição, o que igualmente se confirma
na esfera dos estudos linguísticos.

1.1.4 Campo filosófico

Decidimos tratar, em última instância, da substituição na Filosofia 1) por
compreendermos que aqui essa noção ganha traços mais abstratos e 2) por esse campo do
conhecimento manter estrita relação com a sintaxe desde os seus primórdios.
Nos estudos filosóficos, o aludido conceito está pautado na ética da alteridade ou da
substituição de Emmanuel Lévinas. Na obra De outro modo que ser para além da essência,
Lévinas (2011) aprofunda uma questão relacionada à ética da responsabilidade, a qual, para o
filósofo, deve estar pautada na alteridade.
Segundo Koakoski (2018, p. 57), “a substituição é a lança que transpassa todo o
pensamento da alteridade, [...] um ordenamento do eu frente à face do primeiro que aparece”.
Deste modo, compreendemos que a posição teórica adotada por Lévinas (2011) destoa da visão
ontológica que, em geral, apregoa a Filosofia Ocidental. Nesse sentido, o estudo do “eu” não
se reduz ao ser, mas se recobre de outrem, de quem sua existência depende. Koakoski (2018, p.
58) afirma ainda:

O homem na subjetividade não se fecha à modalidade do ser, pois ele é aquém
e além em relação a ela. A saída dessa situação à disposição do outro é a
insistência do um no-lugar-de-outro, portanto substituição. Ser responsável
por outrem no nível da consciência não é suficiente. A responsabilidade é no
nível da sensibilidade em abertura com aquele que chega. A responsabilidade,
descrita em De outro modo que ser como substituição, é da carne e do sangue.
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Uma eleição que outrem me chama a ser responsável por ele, sem mesmo que
eu tenha pensado sobre. Não reflito acerca da minha (ou não) vontade de ser
responsável, entretanto me entrego como refém. (Grifo do autor)

Não se trata, portanto, de uma relação entre o eu e o outro. A substituição, para Lévinas
(2011) apud Costa (2000, p. 178), significa esvaziamento do ego, uma vez que a subjetividade
se constrói no dom da entrega ao próximo: o “eu” dá lugar ao “outro”.
Constata-se que a noção de substituição na Filosofia preserva seu traço locativo,
retomando o que já se afirmou anteriormente a respeito dessa semântica mais geral. Convém
destacar que se trata de uma noção mais abstrata que a evidenciada no campo desportivo,
porquanto, na Filosofia, não se discuta a troca concreta dos agentes envolvidos, mas sim a
disponibilidade do “eu” para se doar ao “outro” em suas atitudes.

Com este breve estudo interdisciplinar, não pretendíamos fazer um detalhamento do
conceito de substituição nas áreas exploradas, mas procuramos estabelecer relações entre o que
se instancia em termos linguísticos e em outras esferas do conhecimento. Para muito além da
língua, pois, a substituição faz parte do domínio de várias áreas da cognição humana.
No que tange aos estudos linguísticos, a substituição instancia-se de variadas formas,
figurando tanto na hipotaxe, conforme defendemos nesse estudo, quanto na correlação
(ROSÁRIO e CAMPOS, 2019). A respeito das construções correlatas substitutivas contrastivas
(CCSC), Rosário e Campos (2019, p. 164) assim as descrevem:

(...) a prótase é formada por uma partícula de negação (não, nunca, jamais,
nada, ninguém) mais um segmento (oracional, não oracional ou
supraoracional). A apódose, por sua vez, é constituída de conector (‘e’ ou
‘mas’, seguidos ou não de partícula de reforço, no caso, a palavra ‘sim’) mais
um segmento (oracional, não oracional ou supraoracional).

As CCSC instanciam-se, pois, pelo esquema mais geral [Neg X + Conect Y], ilustrado no
exemplo a seguir, retirado de Rosário e Campos (2019, p.165):

(I) [Não estou mais radical] [e sim mais sabido], diz Lula. O ex-presidente Lula voltou a dizer,
na conversa que teve com jornalistas nesta quarta (20), no Instituto Lula, que vai regulamentar
os meios de comunicação. Disse também que pretende discutir a criação de impostos sobre
grandes fortunas e as razões de o "povo pobre" pagar mais imposto que "o povo rico". (FSP 19/12/2018) (Grifos dos autores)

Corroborando os estudos acerca da correlação, os autores afirmam que o peso
argumentativo recai sobre a apódase, que contém a informação mais nova e mais forte [a de
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que Lula tornou-se mais sabido]. Além disso, o par correlativo funciona como um recurso
discursivo, “cujo objetivo é substituir a declaração contida na prótase pela declaração contida
na apódase” (ROSÁRIO e CAMPOS, 2019, p. 165). Por fim, o valor contrastivo ganha peso
por meio da polaridade do par ‘não’ e ‘sim’. Justifica-se, portanto, o rótulo CCSC.
Como já ressaltamos na introdução desta pesquisa, consideramos as microconstruções
conectoras em vez de, em lugar de e ao invés de como legítimos meios linguísticos de expressão
da função de substituição 12. A referida função, por sua vez, está hierarquicamente ligada a outra
ainda mais abstrata: a de contraste.
Assim, a seguir, traçamos a substituição no macrodomínio do contraste, da graduação e
da comparação (LEHMANN, 2011, p.13), dentro do qual compartilha traços com a
adversatividade e a concessividade.

1.2 O macrodomínio do contraste, da graduação e da comparação

No Quadro 1, Lehmann (2011, p.13) postula uma série de macrodomínios a que se
vinculam outros subdomínios. Conforme visto na seção anterior, embora o autor não relacione
o (sub)domínio de substituição no referido quadro, nesta tese o encaixamos no macrodomínio
do contraste, da graduação e da comparação, sobre o qual dissertamos sucintamente na seção
que se inicia.
Em primeiro lugar, cabe compreendermos o porquê de Lehmann (2001) relacionar as
funções de contraste, graduação e comparação no mesmo macrodomínio. Brito (1983, p. 482)
compreende as orações comparativas, as orações consecutivas e certos complementos adjetivais
frásicos introduzidos por advérbios quantificadores como construções de graduação, visto que
todas “envolvem proposições que exprimem o grau”. Centrando-nos, especificamente, nas
orações comparativas, de que trata o aludido macrodomínio, vejamos o seguinte exemplo
retirado de Brito (1983, p. 484):

(II) O Luís é mais inteligente (do) que o João.

Nesse caso, há a comparação de uma característica (inteligência) relativa a dois
referentes: Luís e João. O advérbio mais indica a superioridade de Luís em relação a João, de
modo que se nota uma graduação, já que um elemento é colocado em posição superior a outro.
12

A fim de alinharmos nosso objeto com a teoria que adotamos (LFCU), a partir da seção 1.2, passaremos a nos
referir à substituição como uma função ou um (sub)domínio funcional.
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Assim, atesta-se a intrínseca relação entre as funções de comparação e graduação. No que se
refere ao contraste, é importante observar que, uma vez comparados, os dois elementos são
colocados em oposição, haja vista que se infere a seguinte proposição: Luís é o mais inteligente;
João não o é.
Para os fins dessa tese, compete-nos explorar a relação de contraste. Em geral, tanto nas
gramáticas normativas e descritivas (MIRA MATEUS et. al., 1983; CUNHA e CINTRA, 2007;
AZEREDO, 2010), como na literatura especializada (GARCÍA, 2004; LATOS, 2009;
ROSÁRIO, 2012a), o contraste é descrito no âmbito da adversatividade e da concessividade.
No entanto, conforme já anunciamos, é perfeitamente plausível considerar a substituição uma
função atrelada ao contraste.
Em termos semânticos, a semelhança entre adversatividade e concessividade é inegável,
já que “um conectivo de contraste contribui sempre para que se afirme o contrário daquilo que
seria mais plausível ou previsível para a relação entre dois segmentos de um mesmo enunciado”
(AZEREDO, 2000, p. 236-237). Assim, ambos estão no rol da contrajunção, uma vez que ligam
enunciados com orientação argumentativa contrária. Há, no entanto, que se considerarem
algumas distinções entre os dois domínios funcionais13.
Segundo Rosário (2012a, p. 54), é perceptível “a existência de uma informação ‘implícita’
que contradiz o conteúdo proposicional na oração hipotática concessiva, o que geralmente não
se verifica nas construções adversativas”. Tomemos dois exemplos artificialmente construídos
para ilustrarmos a afirmação:

(III) Embora esteja frio, nadarei um pouco.
(III’) Nadarei um pouco, mas está frio.

A concessiva embora esteja frio ativa uma inferência para interpretação dessa sentença:
“quando está frio, em geral, as pessoas não nadam”. Trata-se de uma objeção que é
imediatamente refutada pela concessiva, a qual também é responsável pelo assentimento ao ato
de nadar, mesmo que em um tempo frio. A adversativa, por outro lado, não gera “uma inferência
de imediato, mas a partir do segundo membro encabeçado pela partícula coordenativa,
introduzindo-se, neste caso, um conteúdo asseverado” (ROSÁRIO, 2012a, p. 54). As
adversativas realçam o contraste de ideias (SAID ALI, 1966; ROCHA LIMA, 2011); nas

13

Em consonância com a substituição, adotamos os rótulos função e (sub)domínio funcional para nos referirmos
à adversatividade e à concessividade.
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concessivas, o contraste não está explícito. Por fim, é oportuno destacar que a ordem dos
eventos também influencia as interpretações anteriormente destacadas.
Deste modo, a concessividade representa um maior apelo argumentativo em relação à
adversatividade. No que se refere à substituição, também se observa um apelo argumentativo
fomentado pelo contraste. Os conectores substitutivos, inclusive, tornam a relação contrastiva
mais marcada, já que a sua intrínseca relação com a ideia de espacialidade evidencia o contraste
de ideias. Vejamos o exemplo a seguir:

(6) A terceira causa externa de frieza no casamento é a rivalidade entre os cônjuges. As pressões
de nossa realidade econômica levam a que marido e esposa tenham de sair de casa e,
igualmente, buscarem o sustento material. Mas essa igualdade de papéis na sociedade, ao
invés de contribuir para a união do casal, quase sempre contribui para fomentar a rivalidade
entre ambos. Todos nós conhecemos exemplos em que marido e esposa convivem em
constante disputa quanto à inteligência, sucesso profissional, salário mais alto e outras coisas,
e em muitas destas situações, um casamento se esfria e termina porque ambas as partes se
tornaram concorrentes e uma não satisfaz os objetivos pessoais da outra. (CP, Século XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/218.html)

No exemplo (6), o enunciador está defendendo o ponto de vista de que a rivalidade entre
os cônjuges é uma das causas externas de frieza no casamento. Assim, a igualdade de papéis na
sociedade, ao contrário do que se poderia imaginar, segundo o ponto de vista explicitado, não
“contribui para a união do casal”, mas sim coopera para “fomentar a discórdia em um
relacionamento a dois”. É claro também que o movimento de troca, inerente à substituição,
implica a primazia de uma ideia em relação à outra por parte do enunciador. Assim, a outra
ideia é descartada, o que espelha a noção de contraste também em cena. Afinal, uma ideia é
eleita pelo enunciador em detrimento de outra. Logo, depreende-se que há, pelo menos, duas
ideias em oposição ou, no mínimo, em concorrência.
Para salientarmos as diferenças existentes entre adversatividade, concessividade e
substituição, evocamos alguns dos princípios basilares do Funcionalismo Clássico: iconicidade,
marcação e contrastividade.
Um dos princípios mais relevantes para os estudos funcionalistas é a iconicidade, definida
como a “correlação natural entre forma e função, entre o código linguístico (expressão) e seu
designatum (conteúdo)” (FURTADO DA CUNHA et al, 2013, p. 21-22). Em primeira análise,
a defesa do conceito de iconicidade pode induzir a uma possível negação do princípio da
arbitrariedade, o qual, nos parâmetros de Saussure, indica que entre o significante (imagem
acústica) e o significado (conceito) há uma relação meramente convencional, isto é, não icônica.
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Os estudos em LFCU demostram que, quanto mais as construções são utilizadas, ou seja,
quanto mais elas são recrutadas para a interação, mais elas se regularizam, convencionalizandose na gramática de uma língua. Postula-se ainda que os usos linguísticos iniciais são
basicamente icônicos, tornando-se mais opacos em termos da motivação inicial, conforme vão
se tornando mais rotinizados.
Portanto, para os funcionalistas, a arbitrariedade é consequência da regularização das
construções linguísticas, que, para além de suas relações icônicas originais, ampliam seu escopo
contextual, por meio de pressões metafóricas e metonímicas14. Reiteramos aqui que as
regularizações são sempre moldadas pelos usos que, por sua vez, atualizam a gramática.
Vimos defendendo que as microconstruções conectoras em estudo mantêm uma forte
relação com a ideia de espacialidade. À medida que esses conectores foram se rotinizando na
língua e ganhando novos usos em contextos mais amplos e diversos, a noção de espacialidade
foi se tornando mais abstratizada e opaca, de modo que, na sincronia atual, os usuários da língua
dificilmente recuperam o sentido mais primitivo das microconstruções estudadas.
O princípio da iconicidade desdobra-se, ainda, em três subprincípios – quantidade,
proximidade e ordenação linear –, os quais se relacionam, respectivamente, à quantidade de
informação, ao grau de integração entre os constituintes da expressão e do conteúdo e à
ordenação linear dos segmentos (GIVÓN, 1984).
De acordo com o subprincípio da quantidade, quanto maior for a quantidade de
informação a ser veiculada, isto é, quanto maior for a relevância dessa informação, maior será
a quantidade de forma utilizada. Deste modo, segundo Haspelmath (2004, p. 2), “quanto mais
previsível for um signo, menor ele será” 15.
Em comparação com as outras estruturas também pertencentes ao macrodomínio do
contraste, como os conectores mas (adversativo) e embora (concessivo), constatamos que as
microconstruções conectoras de substituição estudadas nessa tese – em lugar de, em vez de e
ao invés de – são mais complexas no aspecto formal, tendo em vista que são constituídas pela
estrutura [prep. (det) + N + de]. Desse modo, seguindo o subprincípio da quantidade, afirmamos
que as microconstruções em estudo evidenciam muito mais as contraexpectativas do que os
conectores representativos da adversatividade e da concessividade (mas e embora), já que são
mais extensas em forma.

14

Adiante, no capítulo de análise, exploraremos os processos de metaforização e metominização no escopo do
objeto de estudo dessa tese.
15
“The more predictable a sign, the shorter it is” (HASPELMATH, 2004, p. 2).
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O segundo subprincípio abordado por Givón (1984) é o da proximidade, o qual prevê que
os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente também estarão mais integrados no nível
da codificação. Esse princípio está intimamente correlacionado ao parâmetro de
composicionalidade e ao processo de chunking, sobre os quais nos debruçaremos mais
detidamente na seção intitulada Gramática de Construções.
Finalmente, o último subprincípio é o da ordenação linear, que diz respeito à ordem das
informações nos enunciados: as mais relevantes tendem a vir em primeiro lugar, enquanto as
menos proeminentes ficam em segundo plano. Além disso, conforme esse mesmo subprincípio,
a ordenação dos textos está atrelada à ordem dos fatos externos à língua, respeitando o modo
como os eventos discursivos são sequencialmente conceptualizados. Analisemos esse
subprincípio com base em um dado:

(7) Cabe aos responsáveis pelos poderes ter o bom senso de respeitar o preceito constitucional da
independência e da harmonia. O presidente da República tem dado declarações que o respeito
à Justiça não é nenhum favor, é uma obrigação. Isso não impede que um ou outro componente
do Governo pontue algumas ações da Justiça. E também, alguns magistrados, por força até
de rebater a essas críticas que às vezes são ácidas, respondem ao parlamento. Considero isso
quase como uma falta de maturidade, como numa família que tem três adolescentes, que, em
vez de viverem harmonicamente, começam a divergir. Mas isso é fruto do processo
democrático. (CP, Século XX, Sem título, Nelson Otoch)

No início de suas considerações, para sustentar a sua opinião, o enunciador destaca a
necessidade de os “responsáveis pelos poderes ter[em] o bom senso de respeitar o preceito
constitucional da independência e da harmonia”. Em seguida, elucubra a postura contrária do
presidente da República frente ao poder judiciário, isentando o chefe do Executivo dos embates
entre os outros dois poderes federativos. Nos períodos seguintes, ele relata os desafetos entre
esses dois setores, destacando a sua opinião acerca desse comportamento: “falta de maturidade,
como numa família que tem três adolescentes”. Ainda, no penúltimo período, observa-se que a
oração instanciada pela microconstrução conetora em vez de evidencia a opinião do enunciador
diante dos fatos relatados. Por fim, ele encerra sua explanação afirmando que todo esse cenário
é “fruto do processo democrático”.
A organização dos eventos da forma apresentada coloca em destaque a visão negativa do
enunciador sobre o comportamento de alguns dos representantes dos setores legislativo e
judiciário. Ademais, a ordem dos fatos sustenta uma falsa impressão de imparcialidade, de
modo que apenas no final o enunciador apresenta, de forma menos isenta, a sua opinião, por
meio do uso de um verbo na primeira pessoa do singular (considero) e da oração hipotática
substitutiva (em vez de viverem harmonicamente).
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Conforme se observa, o princípio da iconicidade, balizado por seus três subprincípios, é
de suma importância para a análise das microconstruções conectoras substitutivas. Outro
princípio igualmente relevante para a nossa pesquisa é o da marcação. De acordo com Givón
(1995, p. 28), há três critérios básicos que distinguem uma categoria marcada de uma não
marcada:

a) complexidade estrutural: uma estrutura marcada tende a ser maior do que sua
correspondente não marcada;
b) distribuição de frequência: uma categoria marcada tende a ser menos frequente e, por
isso, mais saliente cognitivamente do que a categoria não marcada;
c) complexidade cognitiva: uma categoria marcada geralmente é mais complexa
cognitivamente do que sua correspondente não marcada, em termos de esforço
mental, demanda de atenção ou tempo de processamento.

Assim, construções mais marcadas são maiores em extensão, menos frequentes e exigem
maior esforço cognitivo, enquanto construções menos marcadas são menores, mais frequentes
e exigem menor esforço cognitivo. No macrodomínio do contraste, ao compararmos as
microconstruções conectoras substitutivas em estudo com a microconstrução conectora
adversativa mas, por exemplo, podemos admitir os aludidos critérios no que concerne à
marcação.
Os conectores substitutivos em estudo são mais marcados porque: a) são estruturalmente
mais complexos, já que são constituídos pela forma [prep. (det) + N + de]; b) são menos
frequentes do que o conector mas, se levarmos em consideração que a parataxe (processo em
que atuam os conectores adversativos) é um modo mais básico de articular contraste do que a
hipotaxe (processo no qual se atuam as microconstruções conectoras substitutivas); e c)
envolvem maior complexidade cognitiva, tendo em vista o esforço mental demandado pelo
usuário da língua para interpretar a contraexpectativa orientada pelas microconstruções em
estudo em face da encaminhada pelo conector exemplar da adversidade (mas), que é mais
básico em termos de processamento cognitivo.
Quanto ao parentesco entre as funções de adversatividade e concessividade, García (2004,
p. 3811) expõe que

A adversatividade, de um ponto de visto genético, é uma noção mais básica e
geral que a concessividade, tanto na evolução histórica das línguas como no

36

processo de aquisição da linguagem. Isso explica que a propriedade mais
característica de uma relação adversativa – o contraste – faça parte da
definição semântica de qualquer expressão concessiva.16

A citação acima fundamenta a visão de que a coordenação vincula uma ideia mais básica
do que a subordinação ou a hipotaxe, haja vista que aquele modo de articulação de orações é,
de acordo com García (2004), geneticamente, anterior a este(s). Em se tratando especificamente
do contraste, entende-se que a adversatividade é predecessora da concessividade e da
substituição, embora os três subdomínios estejam no rol do contraste, já que ligam enunciados
com orientação argumentativa contrária.
Por fim, cabe abordar o princípio de contrastividade, o qual atua paralelamente ao de
marcação. Segundo Furtado da Cunha et al. (2013, p. 26), a contrastividade “diz respeito à
opção do falante em selecionar um item dentre um conjunto de itens possíveis, conferindo-lhe
realce e distinguindo-o de todos os demais, com o fim de despertar a atenção do interlocutor”.
As microconstruções conectoras substitutivas fornecem uma forma menos convencional de se
contrastarem eventos discursivos, em comparação com a adversatividade e a concessividade.
Ao optar por uma construção de natureza substitutiva, o enunciador dá relevo à ideia de “uma
coisa pela outra” em sua enunciação. Isso, de certo modo, evidencia a quebra de expectativa
característica de episódios contrastivos.
Em linhas gerais, no que se refere às três referidas funções do macrodomínio do contraste,
da graduação e da comparação, podemos traçar os seguintes esquemas:

a) Adversatividade: p, mas q

p ocorre, mas q representa uma quebra de expectativa

em relação a p. P e q estão explicitamente em contraste.
b) Concessividade: embora p, q

embora o fato expresso em p seja condição suficiente

para a realização do não fato expresso em q, q se realiza; nesse sentido, pode-se dizer que q
independe do que quer que esteja afirmado em p. (cf. NEVES, 2011, p. 865)
c) Substituição: p em lugar de q

“de dois possíveis eventos alternativos p e q, q

acontece ou é realizado embora p fosse preferencialmente esperado” (cf. KORTMANN, 1997,
p.88)

“La adversatividad, desde un punto de vista genético, es una noción más básica y general que la concesividad,
tanto en la evolución histórica de las lenguas como en el proceso de adquisición del lenguaje. Ello explica que la
propriedad más característica de una relación adversativa – el contraste – entre a formar parte también de la
definición semántica de cualquier expresión concesiva.”
16

37

Como vimos insistindo, substituição, em síntese, pressupõe troca e, por esse motivo,
pode ser encaixada nas funções atreladas ao contraste. O ato de substituir implica algo ser
retirado para dar lugar ou vez a outro. Detecta-se, então, que a noção de espaço é muito cara à
de substituição, pois o movimento de troca se estabelece em uma base concreta locativa (“uma
coisa sai de um lugar para dar espaço a outra coisa”). A partir disso, podemos depreender o
seguinte esquema imagético:
Figura 2 – Esquema imagético da substituição

X
x
Y
x

Fonte: A autora.

O esquema acima nos indica que a informação X sai do frame instituído e dá lugar à
informação Y. Tomando como base o exemplo (6), entendemos essa representação imagética
nos seguintes termos: a igualdade de papéis na sociedade não “contribui para a união do casal”
(informação X), mas sim contribui para “fomentar a discórdia em um relacionamento a dois”
(informação Y). Assim, X dá lugar a /é substituído por Y.
Deste modo, como a substituição implica troca/oposição de ideias, defendemos que essa
função, assim como a adversatividade e a concessividade, faz parte do macrodomínio do
contraste, da graduação e da comparação. Isto posto, no próximo capítulo, discorremos sobre o
rótulo adotado para o efetivo objeto dessa tese, as microconstruções conectoras em lugar de,
em vez de e ao invés de, bem como versamos acerca do tratamento dado a elas em algumas
pesquisas já realizadas.
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2 CONECTORES DE SUBSTITUIÇÃO

Neste capítulo, o nosso objetivo é apresentar uma visão mais detida sobre as
microconstruções conectoras substitutivas em estudo na tese, a saber: em lugar de, em vez de e
ao invés de. Para tanto, dividimo-lo em duas seções.
Na primeira, 2.1, traçamos uma breve revisão dos conceitos de locuções prepositivas,
subordinadores adverbiais e conectores/conectivos, trazendo um histórico dos elementos
preposicionais e nominais formadores das microconstruções conectoras em estudo.
Questionamos, especialmente, o porquê de os elementos nominais serem recrutados para
constituir os conectores, tendo como orientação a metáfora conceptual espaço-tempo, que
constitui a coordenada indispensável para a construção de qualquer mundo conceptual
(BATORÉO, 2000, p. 315).
Em 2.2, por fim, apresentamos algumas pesquisas que já se dedicaram ao estudo das
microconstruções conectoras no português, bem como arrazoamos a respeito de conectores
ingleses correspondentes aos que estão contemplados nesta pesquisa.

2.1 Locuções prepositivas, subordinadores adverbiais, microconstruções conectoras

Abrimos esta seção com a visão das gramáticas brasileiras (tradicionais e descritivas)
sobre o estatuto das preposições/ locuções prepositivas. Essa breve revisão se faz necessária
por conta do rótulo que as gramáticas tradicionais, de maneira geral, conferem às construções
conectoras contempladas neste estudo: locuções prepositivas. Além disso, conforme se verá
adiante, as preposições abrigam um sentido espacial, o qual também se preserva nos conectores
em estudo. A seguir, apresentamos um quadro com as definições de preposições e locuções
prepositivas obtidas de alguns compêndios gramaticais:
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Quadro 3 – Preposições e locuções prepositivas em algumas gramáticas brasileiras17
Maciel
(1901, p. 125-126)

Said Ali
(1964, p. 145)

Luft
(2002, p. 185)

Cunha e Cintra
(2007, p. 555)

Bechara
(2009, p. 296 e p. 301)

Azeredo
(2010, p. 196)
Rocha Lima
(2011, p. 432)

“Preposição é uma palavra intervocabular, que indica a relação sintática entre dois
termos”. “Expressões preposicionais é um grupo de palavras que, sempre terminando
por preposição própria [a, com, de, em...], é integralmente equivalente a uma
preposição”.
“Preposição é a palavra invariável que se antepõe a nome ou pronome para
acrescentar-lhes uma noção de lugar, instrumento, meio, companhia, posse, etc.,
subordinando ao mesmo tempo o dito nome ou pronome a outro termo de mesma
oração. (...) A preposição pode ser um simples vocábulo (...) ou uma combinação de
vocábulos, podendo chamar-se nesse caso locução prepositiva (ou preposicional)”.
“Palavra gramatical com função subordinativa chamada regência. Conetivo
subordinante, indica que seu consequente se subordina a um antecedente (que, no
enunciado pode vir depois ou estar omisso, subentendido). Antepõem-se a locuções
substantivas (sintagmas substantivos ou nominais) – manifestados por (pro)nomes
substantivos, adjetivos, simples ou locuções – para formar: a) complementos (verbal
ou nominal), ou b) adjuntos (adverbial ou adnominal)”
“Chamam-se preposições as palavras invariáveis que relacionam dois termos de uma
oração, de tal modo que o sentido do primeiro (ANTECEDENTE) é explicado ou
completado pelo segundo (CONSEQUENTE)”. “Quanto à forma, as preposições
podem ser: a) simples, quando expressas por um só vocábulo; b) compostas (locuções
prepositivas), quando constituídas de dois ou mais vocábulos, sendo o último deles
uma preposição simples (geralmente de)”.
“Chama-se preposição a uma unidade linguística desprovida de independência – isto
é, não aparece sozinha no discurso (...) –, e, em geral átona, que se junta a
substantivos, adjetivos, verbos e advérbios para marcar as relações gramaticais que
elas desempenham no discurso, quer nos grupos unitários nominais, quer nas
orações”. “É o grupo de palavras com valor e emprego de uma preposição. Em geral
a locução prepositiva é constituída de advérbio ou locução adverbial seguida da
preposição de, a ou com”.
“Chama-se preposição a palavra invariável que precede uma unidade nominal –
substantivo, pronome substantivo, infinitivo –, convertendo-a em constituinte de uma
unidade maior”. “Chama-se locução prepositiva a combinação estável de palavras
que equivale a uma preposição”.
“É ofício das preposições subordinar um elemento da frase a outro, apresentando o
segundo como complemento do primeiro”.
Fonte: A autora.

Maciel (1901), Rocha Lima (2011) e Cunha e Cintra (2007) marcam o caráter relacional
das preposições. Todas as três gramáticas apontam a função sintática dessa classe gramatical,
que é a grande responsável por estabelecer uma relação de dependência entre o seu antecedente
e o seu sucessor.
Rocha Lima (2011, p. 434) destaca ainda que há preposições fortes ou fracas. Enquanto
as do primeiro tipo “(contra, entre, sobre) guardam certa significação em si mesmas”, as do
segundo grupo “(a, com, de) não têm sentido nenhum18, expressando tão somente, em estado
potencial e de forma indeterminada, um sentimento de relação”. O autor reforça, pois, o caráter

17
18

Apresentamos primeiro a definição de preposição e, em seguida, quando há, a definição de locução prepositiva.
É importante ressaltar que, na perspectiva da LFCU, não existe forma sem função (conteúdo).
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puramente relacional atribuído às preposições. Quanto a esse aspecto, Poggio (2002) esclarece
que outras unidades morfológicas, tais como as conjunções, também desempenham uma função
relacional. Segundo a estudiosa,

O conceito de relação refere-se mais a um fato sintático do que a um fato
categorial, sendo, além do mais, vago, uma vez que outras categorias
gramaticais, como substantivo, adjetivo e verbo, podem também estabelecer
relações com outras unidades do texto. Desse modo, o valor relacional está
ligado a uma função textual geral que não corresponde, exclusivamente, à
classe das preposições. (POGGIO, 2002, p. 123)

Assim, a função relacional não é suficiente para traçar os limites funcionais das
preposições. É por conta disso que há de se levar em consideração o seu traço semântico, que,
muitas vezes, é ignorado pelas gramáticas.
A respeito disso, Bechara (2009, p. 297) faz a importante ressalva de que se “tudo tem
um significado, que varia conforme o papel lexical ou puramente gramatical que as unidades
linguísticas desempenham nos grupos nominais unitários e nas orações”, as preposições não
podem ser exceção a isso. Assim, completa: “cada preposição tem o seu significado unitário,
que se desdobra em outros significados contextuais (sentido), em acepções particulares que
emergem do nosso saber sobre as coisas e da nossa experiência de mundo” (BECHARA, 2009,
p. 298)
Com relação à semântica das preposições, destacamos a posição de Said Ali (1964), que
nos revela uma série de noções relacionadas às preposições, assim como o fazem Rocha Lima
(2011) e Cunha e Cintra (2007) em suas gramáticas. No entanto, as extensas listas propostas
por eles parecem não considerar qualquer relação entre os usos variados das preposições junto
do contexto linguístico em que elas figuram.
É por isso que não se deve perder de vista que as preposições, assim como as demais
construções linguísticas, preservam um significado unitário de língua, o qual se desdobra em
sentidos depreendidos pelo contexto em que figuram. Qual seria, então, o sentido unitário das
preposições?
Muitos estudiosos, com destaque para Lehmann (1988), já admitiram que a noção
conceptual básica das preposições é o seu sentido espacial. Afirmam Ilari et. al. (2008, p. 631)
que “as preposições têm por função primária indicar, localizar objetos ou eventos, e isso é claro
quando pensamos em preposições como sobre, desde, entre etc.”. Do sentido espacial, as outras
noções se desdobram por meio de metáforas, como a temporal, que se “transporta” do domínio
fonte espaço para o domínio alvo tempo.
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Castilho (2010) destaca ainda que as preposições, assim como as conjunções, podem ser
agrupadas na categoria dos nexos gramaticais, mas há dois aspectos que diferenciam essas
classes: a) o fato de que as preposições instanciam apenas unidades de subordinação e b) o fato
de que os seus usos originais posicionam no espaço os referentes dos termos que relacionam.
Assevera também Castilho (2010, p. 583) que “cada preposição tem um sentido de base,
de localização espacial ou temporal”. Portanto, justamente pelo seu sentido básico, “as
preposições atuam como operadores de predicação, ou seja, atribuem propriedades semânticas
às palavras que relacionam” (CASTILHO, 2010, p. 584). Desse modo, as preposições não
possuem somente uma função relacional, mas contribuem semântica, pragmática e
discursivamente para o que se deseja predicar. É por esse motivo que compreendemos
diferentemente os enunciados “Cheguei de São Paulo” (origem), “Cheguei a São Paulo”
(destino) e “Cheguei por São Paulo” (meio).
A respeito das locuções prepositivas, todos os autores listados no Quadro 3 (dentre
aqueles que apresentam uma definição) as caracterizam como um grupo/combinação de
palavras. Além disso, Azeredo (2010) ressalta o caráter “estável” das locuções prepositivas, o
que, em sua perspectiva, denota uma fixidez dos elementos que constituem esse tipo de
conectores.
À luz do paradigma da gramaticalização, segundo Lucero (2004), as locuções
prepositivas devem cumprir dois requisitos para serem assim consideradas: o da fixação ou
invariabilidade e o da coesão ou inseparabilidade. Em seu trabalho, a estudiosa destaca uma
série de estruturas que seguem esses requisitos, dentre as quais destacamos as locuções
formadas no modelo [preposição + nome + preposição], porquanto seja esse o molde das
microconstruções conectoras por nós estudadas.
Dentro desse grupo, é ainda possível depreender duas estruturas (LUCERO, 2004, p.
581):

[[P+N+P] [TERMO]]
[P [N [P [TERMO]]]]

De acordo com a autora, a primeira estrutura representa o mais alto grau de
gramaticalização de locuções prepositivas. Assim, podemos dizer que uma determinada
locução se gramaticaliza completamente: 1) pela impossibilidade de o nome que forma esse
tipo de locução dar lugar a outro sintagma nominal; 2) pela fixidez dos elementos constituintes,
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3) pela impossibilidade de os componentes da locução serem separados pela inserção de um
modificador; e 4) por possuir um comportamento semelhante ao das preposições.
É na primeira estrutura que identificamos as microconstruções conectoras aqui estudadas.
De fato, todas essas propriedades estão presentes na atual sincronia do português, como se pode
observar pelo esquema adaptado de Rosário e Novo (2018):
Esquema 1 – Composição das microconstruções conectoras em vez de, em lugar de e ao invés de
Preposição (determinante)
+
Nome
+
Preposição de
Fonte: Adaptado de Rosário e Novo (2018, p. 135)

É necessário, porém, fazer uma ressalva quanto ao modelo proposto. Por possuir um
determinante (artigo) em sua estrutura, na perspectiva dos autores, ao invés de não está
inteiramente gramaticalizado, mas sim localiza-se em um grau intermediário de
gramaticalização (LUCERO, 2004, p. 583). Entretanto, como cumpre todos os demais
requisitos apontados por Lucero (2004, p. 581), acreditamos que tal esquema ainda represente
o conector especialmente assinalado.
Kortmann (1997) também postula propriedades específicas para o que ele denomina
como subordinadores adverbiais. De acordo com o tipologista, subordinadores adverbiais são
formas livres (ou morfemas adverbiais presos) que especificam algum tipo de relação semântica
em nível interoracional, entre a oração subordinada sobre a qual eles operam e a oração matriz.
A partir de um longo estudo a respeito dessa categoria em diversas línguas, Kortmann
(1997, p.102) delimita as seguintes propriedades funcionais e formais para o que, em seus
termos, seria um subordinador adverbial “ideal”, ou seja, prototípico:

a) ser forma não flexionada;
b) operar sobre uma oração finita;
c) não preencher nenhuma função sintática na oração;
d) ter posição fixa na margem da oração sobre a qual opera;
e) não pertencer a um registro específico;
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f) poder preceder a oração modificada (para línguas em que a oração subordinada não tem
posição fixa em relação à principal).

Conforme apontado nessa mesma pesquisa, Kortmann (1997) atesta instead of e rather
than como exemplares de subordinadores ideais, por satisfazerem todas as propriedades acima
assinaladas. Verifiquemos se o mesmo pode ser afirmado a respeito das microconstruções
conectoras em estudo. Para tanto, a título de ilustração, utilizemos um dado com o conector em
vez de.

(8) E disse o homem: A mulher, que deste (para estar) comigo, ela me deu da árvore, e comi. E
disse JEHOVAH Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me
enganou, e comi. " Gênesis. 3: O fato descrito nestes versículos, bem conhecido por todos
nós, expõe uma tendência muito comum de toda criatura humana: a de transferir sua culpa
para os outros. É um mal a que constantemente estamos sujeitos; [em vez de admitirmos
nossos erros], buscamos alguém a quem condenar. É, sem dúvida alguma, mais conveniente,
mais agradável a o nosso ego. (CP, Século XXI, http://24.229.2.221/sermoes/243.html)

A análise desse dado, com vistas a abordar as propriedades dos conectores em estudo,
será feita por meio do quadro 4 a seguir, em que são recuperados os traços apontados por
Kortmann (1997) para a verificação do status dos subordinadores adverbiais.
Quadro 4 – Aplicação das propriedades dos subordinadores adverbiais com os
conectores em estudo
Propriedades dos subordinadores adverbiais
(Kortmann, 1997)
a) ser forma não flexionada

Propriedades dos conectores estudados

Trata-se de formas não flexionadas. Não é
possível flexioná-las em gênero, número, modotempo ou número-pessoa.
b) operar sobre uma oração finita
Quando oracionais, os conectores estudados
operam sobre orações não finitas, com formas no
infinitivo (flexionado ou não flexionado).
c) não preencher nenhuma função sintática na A microconstrução conectora em destaque no
oração
exemplo, assim como em lugar de e ao invés de,
não opera nenhuma função sintática na oração em
que figura.
d) ter posição fixa na margem da oração sobre a Ocupam posição inicial à esquerda da oração em
qual opera
que operam.
e) não pertencer a um registro específico
Não se pode constatar tal propriedade por meio
do exemplo, mas o surgimento das aludidas
microconstruções conectoras em diferentes
gêneros textuais dos corpora consultados atesta a
relevância desse critério.
f) poder preceder a oração modificada
As orações instanciadas pelos conectores
estudados possuem mobilidade posicional.
Fonte: A autora.
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Segundo Kortmann (1997, p.73), para que uma expressão complexa (como as locuções)
seja considerada um subordinador adverbial, operam ainda três condições: 1) deve haver um
mínimo de fusão entre a base lexical e a partícula subordinativa; 2) algumas das propriedades
do sintagma original devem ser opacizadas; e 3) as expressões complexas devem apresentar
pelo menos uma interpretação adverbial que não se possa reconstruir plenamente a partir do
significado de suas partes.
Conforme será demonstrado ao longo desta tese, as microconstruções conectoras em
estudo satisfazem essas condições, uma vez que: 1) na trajetória de mudança, há progressiva
vinculação das subpartes lexicais e das preposições a que elas se unem; 2) há dessemantização
tanto das subpartes lexicais quanto das gramaticais (preposições constituintes) e, finalmente, 3)
há uma interpretação que nem sempre pode ser reconstruída plenamente a partir da dissociação
das partes: a leitura de substituição.
Como visto, já que as microconstruções estudadas perfazem satisfatoriamente todas as
propriedades e condições postuladas por Kortmann (1997), poderíamos adotar o termo
subordinador adverbial em nossa pesquisa para fazer referência a esses elementos da
gramática. No entanto, é necessário ressalvar que esse rótulo se aplica apenas aos conectores
oracionais, e como se verá na análise de dados, os conectores em estudo também atuam em
contextos não oracionais.
Cavaliere (2018, p. 19) ressalta que “as gramáticas brasileiras mais recentes ampliaram o
emprego de hiperônimos metalinguísticos para referir-se às classes de palavras que exercem os
papéis [de preposições, locuções prepositivas, relativizadores, conjunções e locuções
conjuntivas], tendo em vista sua filiação a um dado modelo teórico”. Dentre esses “hiperônimos
metalinguísticos”, o estudioso relaciona os termos conectivo, conector, transpositor e juntor.
Ainda de acordo com o estudo de Cavaliere (2018, p. 11) a respeito das gramáticas do
século XIX, em geral, os compêndios tradicionais se servem dos seguintes critérios para
definirem um conectivo/ conector: a) liame vocabular ou oracional; b) indicação da fronteira
vocabular ou oracional; c) atribuição de relação no plano sintático; d) cumprimento de papel
anafórico dotado de função sintática.
Os referidos critérios, entretanto, resumem-se ao plano da forma e, por este motivo, não
é essa concepção de conector/conectivo que adotamos. Em se tratando de uma pesquisa
funcionalista, preferimos agregar as propriedades apresentadas por Oliveira (2019, p. 24):
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a) manifestam polissemia, situando-se no trânsito categorial, em posições
marginais da categoria; b) integram uma classe muito gradiente e prototípica;
c) compõem um conjunto amplo e muito diversificado, tanto em termos
estruturais quanto em termos subfuncionais; d) são ótimos exemplos da
emergência e da variabilidade que caracterizam os usos linguísticos (BYBEE,
2010); e) permitem detectar muitas vezes, em pesquisa histórica, as
neoanálises, entendidas como processos linguísticos investigados, que
conduzem à mudança gramatical rumo à função conectora; f) são motivados
por negociação interativa entre os usuários (TRAUGOTT; DASHER, 2005),
por pressões da própria estrutura linguística e por processos cognitivos de
domínio geral. (grifos da autora)

É por coadunarmos com as observações acima descritas19 que adotamos em nosso estudo
os rótulos microconstrução conectora/conector, também em clara alusão à abordagem
construcional da gramática, segundo a qual a língua é sempre um conjunto de construções.
Feitas as ponderações do que compreendemos aqui por locuções prepositivas/
subordinadores adverbiais/conectores, detenhamo-nos a estudar brevemente os elementos
constitutivos de tais microconstruções, que integram o domínio da substituição. Comecemos
pelas preposições que fazem parte de sua estrutura, a saber: a, em e de.
A primeira consideração a se fazer acerca dessas preposições é o fato de, segundo Ilari et.
al. (2008, p. 633), elas estarem em um estágio mais avançado de gramaticalização, juntamente
a com e para. De acordo ainda com esses autores, é por esse motivo que tais preposições são
encontradas em um número substancial de construções sintáticas em relação a outras. Além
disso, o fato de elas poderem amalgamar-se com outros elementos de uma sentença (como
artigos, pronomes e advérbios de lugar) reforça a justificativa de sua produtividade (ILARI et.
al., 2008, p. 634). Acrescentamos que o fato de essas preposições serem leves e monossilábicas
também contribui para o que já foi apontado por esses estudiosos.
Em relação aos usos das preposições a, em e de, vejamos o quadro a seguir.

19

É certo que Oliveira (2019) opta pelo termo conectivo, mas preferimos o rótulo conector por compreendermos
que essa nomenclatura contempla a diversidade de elementos responsáveis por estabelecer conexão tanto oracional
quanto não oracional.
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Quadro 5 – Usos das preposições segundo Ilari et.al. (2008)
Preposição

Há um uso temporal?

Há um uso espacial?

Há outros usos?

a, até, de, desde, em,

Sim

sim

sim

com, sem

Sim

sim

sim

sob, sobre

não

sim

não

ante, perante

não

sim

não

Após

Sim

não

não

Contra

não

não

sim

Trás

não

não

não

entre, para, por (per)

Fonte: Ilari et. al. (2008, p. 667, grifos nossos).

Conforme fica demonstrado no quadro 5, todas as três preposições, além de outros usos
(como meio e instrumento), admitem um uso espacial e temporal. Tal informação é muito
relevante para a defesa de que a noção de substituição decorre da metáfora de espaço, que ficará
mais evidente quando tratarmos dos elementos nominais que constituem as microconstruções
conectoras em análise.
Neves (2011), em um exaustivo trabalho sobre os chamados juntores, enumera certas
propriedades das preposições introdutoras de argumentos, nas quais a autora congrega as
preposições de que tratamos neste trabalho. Com destaque às preposições a e em, a linguista
revela que elas integram a estrutura [a/em + nome + preposição], em construções indicativas de
circunstância. A noção de substituição está contemplada como uma das circunstâncias na
descrição da preposição em e figura nas relações semânticas expressas pelas microconstruções
em vez de e em lugar de. Reproduzimos abaixo, a título de ilustração, um exemplo do trabalho
de Neves (2011, p. 680):

(II) A gente pode ler a bíblia em casa, quando quiser, [em lugar de aprender o catecismo na
igreja.

Por outro lado, ao invés de não está contemplado na descrição de Neves (2011), mas
podemos conjecturar a sua existência a partir da estrutura [a + nome + preposição], prevista na
gramática da autora.
A preposição de, por sua vez, indica afastamento de um ponto de origem (ILARI et. al.,
2008; CUNHA e CINTRA, 2007). Por esse motivo, tal preposição figura como o elemento final
dos conectores aqui estudados. Afinal, o argumento apresentado pelo enunciador nas
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hipotáticas é algo que será substituído pelo conteúdo presente na matriz. Vejamos um exemplo
de nosso corpus para ilustrar tal afirmação.

(9) A maldade e o sofrimento tem sido um obstáculo para a fé de muitas pessoas. Algumas
pessoas sentem que foram afastadas da crença de Deus por experiências amargas ao
aceitarem um universo sem deus que opera por chances do acaso. (...) Em vez de desistirmos
da nossa crença no Senhor, poderemos tentar compreender as leis de como Deus age. Pode
parecer estranho pensar em Deus agindo de acordo com leis. Não pode Ele fazer tudo que
deseja? Quem poderia fazer leis para Ele? Mas nós não poderíamos pensar em um Deus
agindo caprichosamente, fazendo uma coisa um dia e a oposta em outro dia, meramente por
capricho. Deus é a Fonte de toda a ordem maravilhosa que vemos em o universo. (CP, Século
XXI, http://24.229.2.221/sermoes/09.html)

Percebemos que o enunciador se esforça em apresentar argumentos que se afastem do que
está predicado na construção oracional hipotática. A ideia de que se deve “desistir da crença no
Senhor” é prontamente excluída pelo enunciador, para quem “devemos compreender as leis
estabelecidas por Deus”. Assim, percebe-se como a preposição de contribui para essa ideia de
afastamento, atrelada à noção de substituição.
As preposições indicadas, porém, não agem sozinhas dentro dos conectores em estudo.
Aliás, cabe atestar sua natureza não composicional, haja vista que os usuários da língua
interpretam as três microconstruções conectoras como unidades, ou seja, como chunks. A
diminuição de composicionalidade20, sobre a qual nos debruçaremos no capítulo destinado à
análise dos dados, é um importante fator para se atestar as mudanças construcionais por que
passaram esses conectores.
Observemos agora os elementos lexicais que fazem parte dos conectores aqui estudados.
Para tanto, façamos a análise de algumas definições que os dicionários etimológicos e gerais,
respectivamente, apresentam para os substantivos lugar, vez e invés, os quais integram as
construções conectoras em análise.
Quanto ao verbete lugar, destacamos as seguintes acepções:

20

Trataremos mais detalhadamente da propriedade de composicionalidade na seção 4.2, intitulada Gramática de
construções.
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Quadro 6 – Definição do verbete lugar no Aurélio e no Houaiss
lugar. [Do ant. logar. Lat.locare (adj.), ‘local’]
s.m. (...) 2. Espaço. (...) 5. Ponto de observação;
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
posição, posto. (...) 9. Posição, situação. (...) 10.
(1986, p. 1623)
Classe, categoria, ordem. (...) 14. Oportunidade,
ensejo, vez, ocasião. Em lugar de. Em vez de;
em substituição a.
lugar. s.m. (...). 1.3.1 posição, posto considerado
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
como sendo apropriado para alguém ou como lhe
(2001, p.2673)
sendo devido. 1.4 local onde se está ou se deveria
estar; posto, posição, ponto. (...) 3. Identificação
específica. (...) em l. de. ao invés de, em vez de;
em troca.
Fonte: A autora. Grifos nossos.

A primeira acepção destacada no Dicionário Aurélio elucida que a noção de espaço está
explicitamente presente em em lugar de. Também as noções de posição e situação recuperam,
de alguma forma, a noção de espaço. Já as acepções de ordem e vez remetem-nos à noção de
tempo. Nesse dicionário, sublinhamos ainda o fato de em lugar de ser tomado como um
sinônimo de em vez de.
Contata-se que, no Houaiss, a noção de espaço está também arraigada no substantivo
lugar. Nesse quadro, damos destaque ao fato de ao invés de figurar como um sinônimo de em
lugar de, contrariando o que dizem algumas obras normativistas a respeito do que ao invés de
veicula: apenas oposição (CEGALLA, 2012). Devemos destacar ainda o fato de em lugar de
ser considerado como equivalente de ‘em troca’, associado ao próprio valor da substituição.
Em relação ao verbete vez, vejamos o que dizem os dicionários consultados:
Quadro 7 – Definição do verbete vez no Aurélio e no Houaiss
vez. [Do lat. vice]. S.f. 1. Termo que indica um
fato na sua unidade ou na sua repetição. (...) 2.
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
Ensejo, ocasião, oportunidade. (...) 3. A ocasião
(1986, p. 1623)
que cabe a cada um, dentro de uma sequência
estabelecida; turno, hora. (...) 4. Alternativa,
opção. (...) Em vez de. Em lugar de.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
vez. S.f. (...) 2. certo momento, dada ocasião. (...)
(2001, p.2673)
3. Circunstância ou momento propício para
realizar algo; ensejo, ocasião, oportunidade. 4.
Momento em que ocorre uma alternância, um
revezamento, dentro de uma sequência em que
cada elemento tem a mesma importância; turno.
Em vez de. 1. Em substituição a, em lugar de. 2.
Ao contrário de, ao inverso de; ao invés de.
Fonte: A autora. Grifos nossos.
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Observemos que, no caso do vocábulo vez, a noção de tempo já se faz mais presente: vez
é um ensejo, uma ocasião, um turno, uma hora. Deve-se acrescentar que vez também é uma
alternativa, uma opção, algo a que se dá o lugar metaforicamente. É por esse motivo que
equivale funcionalmente a em lugar de.
À semelhança do outro dicionário, Houaiss (2001) apresenta ensejo, ocasião,
oportunidade como sinônimos de vez. Damos destaque às noções de alternância e revezamento,
associadas ao valor de substituição, já que pressupõem um elemento que dá lugar a outro. Além
disso, nesse dicionário, todos os outros conectores de que tratamos nesta pesquisa estão
contemplados como ‘assemelhadas’ a em vez de.
De qualquer forma, fora das microconstruções conectoras em lugar de e em vez de, as
palavras lugar e vez figuram como componentes lexicais individuais. Não podemos afirmar o
mesmo a respeito do vocábulo invés que, até onde se tem registro, atualmente não aparece fora
da construção cristalizada (ao) invés (de).
Intrigados com esse fato, além de pesquisarmos o vocábulo invés em dicionários gerais,
recorremos também a dicionários etimológicos para entendermos a origem dessa palavra.
Vejamos o quadro a seguir.
Quadro 8 – Definição do verbete invés em dicionários etimológicos e gerais
Novíssimo Dicionário Latino-Português
(1993, 633)

“Invērsus, ă, ûm, part. P. de inverto. Voltado, posto do
avesso, virado. (...) Mudado, invertido, transtornado.”

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa
(2010, p.1313)

“Invés, na loc. Ao invés. Do lat. inverse, de inversum.
Envés no séc. XV.”

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa
(1955, p. 279)

“Do latim inverse (Leite de Vasconcelos, Opósculos, I,
375); espanhol envés; francês envers (para com).”

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
(1986, p.965)

“Invés. [alter. de inverso, resultante do emprego
proclítico dessa palavra em loc. adv.]. S.m. lado
oposto, avesso. Ao invés. Ao contrário; ao revés. Ao
invés de. Ao contrário de; ao revés de.

“Invés. do lado oposto, contrário; avesso. Forma não
preferencial envés. Ao i. de. Ao inverso de, ao contrário
de. (...) Uso da loc. Ao invés de deve ser empr. quando
houver uma oposição real entre uma coisa e outra (s);
só é sinônima de em vez de, portanto, num dos sentidos
desta.”
Fonte: A autora. Grifos nossos.

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
(2001, p. 1644)

Ainda a respeito do vocábulo invés, Morais (1972, p. 190) faz a seguinte consideração:
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Ao invés de é um neologismo; invés está registrado nos dicionários modernos,
e já aparece na 9ª edição do de Morais (que não tem data mas é posterior a
1891, data da 8ª edição), com a forma envez. A locução é usada por escritores
brasileiros; não foi possível localizar exemplos portugueses.

Etimologicamente, o vocábulo invés decorre do latim invērsus/ inverse/ inversum, que
significava avesso, invertido, cujo significado ainda é atestado pelos dicionários
contemporâneos, de modo que ao invés de assemelha-se a ao contrário de.
Conforme se pode observar, os dicionários modernos apresentam ao invés de como um
correlato de ao contrário de, identificando-se com uma acepção voltada para a noção de
oposição. Concordamos com o fato de que algo contrário é oposto, mas temos alguns
questionamentos se isso se dá de forma tão factual quando observado o uso efetivo da
microconstrução conectora ao invés de.
A observação da semântica das preposições e dos elementos lexicais constituintes de em
lugar de, em vez de e ao invés de corrobora, portanto, a hipótese de que a metáfora do espaço
atrela-se à função de substituição. No entanto, nem todos os estudiosos atribuem essa função
aos conectores estudados. Alguns linguistas atestam-lhes as funções de contraste, preferência
ou rejeição. Vejamos, na próxima seção, outras pesquisas que se debruçaram sobre as
microconstruções conectoras em estudo.

2.2 Uma breve revisão das microconstruções conectoras de substituição

Antes de tratarmos especificamente das microconstruções conectoras contempladas em
nosso estudo, façamos uma breve revisão dos conectores in (the) place of, instead of e rather
than, os quais são normalmente traduzidos como em lugar de, em vez de e ao invés de

21

.

Acreditamos que esse estudo inicial poderá nos oferecer parâmetros para o decurso de nossa
pesquisa, principalmente no que diz respeito ao processo de formação das mencionadas
microconstruções conectoras em língua portuguesa.
O primeiro trabalho que destacamos é o de Traugott (1988). Nessa pesquisa, a linguista
propõe-se a discorrer a respeito de reforço pragmático e gramaticalização. De início, destaca
que os processos metafóricos são considerados os maiores responsáveis pela mudança
semântica, principalmente em relação à direcionalidade de transferência de um significado mais

21

Não afirmamos com isso que os conectores da língua inglesa são correspondentes absolutos aos de língua
portuguesa assim como figuram nesse parágrafo. Muitas vezes, in (the) place of e rather than são traduzidos como
em vez de no português.
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básico e, em geral, mais concreto para um mais abstrato. Traugott (1988) defende que mudança
semântica envolve três tendências semântico-pragmáticas:

Tendência semântico-pragmática I:
Significados situados no cenário externo descrito > significados situados no cenário
interno (avaliativa/ perceptual/ cognitiva)

Tendência semântico-pragmática II:
Significados situados no cenário externo ou interno > significados situados no cenário
textual

Tendência semântico-pragmática III:
Significados tendem a se tornarem cada mais situados no estado de crença subjetivo dos
falantes > atitude frente à situação

É no escopo desta última tendência que Traugott (1988) situa a pressão de
informatividade, cuja atuação a autora exemplifica por meio do conector instead of. Em suas
palavras,

(...) é possível dizer que o uso de instead of como um conectivo é uma
extensão metafórica do termo espacial in (the) place of a partir de sua natureza
concreta, de, por exemplo, ‘Eu plantei rosas no lugar de peônias’ para a
natureza mais abstrata de ação ou estado de coisas, como em ‘Joguei xadrez
em vez de trabalhar’ (TRAUGOTT, 1988, p. 410; grifos da autora). 22

Ainda de acordo com a linguista, uma análise levaria ao raciocínio de que esse conector
manteria traços espaciais, mas isso sozinho não conta para as várias implicaturas convencionais
relacionadas a instead of, como as que enumeramos a seguir. Traugott (1988, p.411) advoga
que uma alternativa é compreender que parte do significado do referido conector também
provém de significados conversacionais anteriores, conforme os apresentados em seu artigo:
prioridade temporal (Plantei rosas onde antes havia peônias), norma (Joguei xadrez embora, em
geral, trabalhasse) ou obrigação (Joguei xadrez embora devesse trabalhar).

“(...) it is possible to say that the use of instead of as a connective is a metaphorical extension of a spatial term
‘in (the) place of’from the concrete environment of e.g. I planted roses in (the) stead of peonies to the more abstract
environment of action and state of affairs I planted chess in stead of working” (TRAUGOTT, 1988, p. 410).
22
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Em outro artigo, Schwenter e Traugott (1995) ampliam o estudo de instead of, em paralelo
com os sintagmas preposicionais complexos in (the) place of e in lieu of, no intuito de investigar
o desenvolvimento dessas construções. Os autores identificam as três construções como
exemplares da função de substituição que, em seus termos, refere-se ao “processo pelo qual
uma entidade X substitui outra entidade Y, em que Y é um token de um determinado type e X
é um novo token do mesmo type. Em um nível conceitual, a substituição envolve a saída de Y,
seguida pela entrada de X” (SCHWENTER e TRAUGOTT, 1995, p.245) 23.
Dentre as suas similaridades, destacam-se a mesma estrutura formal [Prep (det) + N +
Prep] – anteriormente apontada como a base das microconstruções por nós estudadas – e as
mudanças semânticas por que passaram, na medida em que uma expressão locativa concreta
deu origem a um significado mais abstrato com base em conceitos de similaridade. Seguindo
Traugott (1988), todos os três são decorrentes de subjetivação pragmática, uma vez que seus
significados tendem a se tornar cada vez mais baseados no estado/ crença subjetiva do falante
em relação à proposição.
Segundo os estudiosos, o ancestral de instead of encontra-se no inglês antigo (OE), na
construção in stede (place) + NP genitivo. Seu significado substitutivo só é desenvolvido no
inglês antigo. A palavra stede é, presumivelmente, uma palavra germânica, sendo também
encontrada em gótico e nórdico antigo como staòr. Ainda de acordo com o estudo, stead
sobrevive apenas como sufixo derivativo, como em homestead (herdade, propriedade rural),
embora in his/her stead (= em seu lugar) ocorra ocasionalmente, sendo considerado arcaico.
Em essência, a estrutura tornou-se gramaticalizada, fixada como um sintagma indivisível, de
acordo com o corpus de estudo por eles adotado, a partir do século XVI.
Traçando um paralelo com os conectores estudados, (ainda) não se observa a junção da
preposição com o sintagma nominal em língua portuguesa. Pode-se dizer que, em relação ao
que se observa em inglês, as microconstruções em lugar de, em vez de e ao invés de encontramse em um estágio menos avançado de mudança em português. É mister ainda observar que lugar
e vez são usados em contextos alheios aos das construções conectoras como vocábulos íntegros,
mas o mesmo não se pode afirmar a respeito de invés em usos atuais do português.

23

“the process whereby an entity X replaces another entity Y, where Y is a token of a certain type, and X is a
new token of the same type.” (SCHWENTER e TRAUGOTT, 1995, p.245)
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Schwenter e Traugott (1995) ressaltam que, no inglês antigo, stede era usado com um
sentido bem locativo, situando a região/ posição e substituição de pessoas, como nos exemplos
que seguem 24:

(IV) ic do minne finger on ðoere noegela stede
‘Eu coloquei meu dedo no lugar dessas unhas.

(V) Mathias bodode on ludea lande seþe wæs gecoren on ludan stede.
‘Mathias, que foi escolhido no lugar de Judas, pregou na terra da Judéia

No inglês médio, os usos do inglês antigo permanecem. É no período seguinte que
algumas mudanças começam a ser notadas, já que a construção substitutiva é estendida de
pessoas a objetos concretos e a termos de atividades abstratas, além de apresentar um aumento
significativo de frequência. A preposição in também é recrutada para fazer parte da construção
e, por vezes, aparece o artigo the, demonstrando que a construção ainda não estava totalmente
gramaticalizada. Vejamos mais um exemplo retirado da aludida pesquisa:

(VI) For many a man so hard is of his herte,
He may nat wepe, althogh hym soore smerte.
Therfore in stede of wepynge and preyeres
Men moote yeve silver to the povre freres.
‘Para muitos, um homem é tão difícil de coração
que ele não pode chorar, embora seu coração doa.
Portanto, em vez de [in stede of] chorar e orar,
as pessoas deveriam dar prata aos pobres sacerdotes.
(VII) And Abraham went and tooke the Ramme, and offered him vp for a burnt offering, in the
stead of his sonne.
‘E Abraão foi e tooke o Ramme, e ofereceu-lhe vp por uma oferta queimada, em vez de [in the
stead of] o filho dele.

In (the) place of (<francês place) foi emprestado como construção locativa do francês no
inglês médio, e continua a ser usado como locativo no inglês. Assim como se observa com
instead of, o uso do artigo the só se estabelece nesse mesmo período. Inicialmente, de acordo

24

Exemplos retirados de Schwenter e Traugott (1995, p. 247-248).
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com Schwenter e Traugott (1995), seus usos referem-se mais à posição social/função ou lugar25,
como no seguinte exemplo:

(VIII) Jonathas resceyuyde the princehod, and rose in the place of Judas, his brother.
‘Jonathas recuperou o principado, e levantou-se no lugar de [in the place of] Judas, seu irmão.

O corpus adotado sugere também que os usos mais relacionados com a função de
substituição só aparecem cem anos depois, no século XVI, em contextos de ambiguidade com
um sentido mais locativo, assim como no dado a seguir:

(IX) hee is found to be seduced, and wrapped in blinde errours of the deuill, in infidelitie, and
euill works, in which he fulfilleth the will of Satan, and honoureth him in the place of God.
‘ele é seduzido e envolto em pequenos erros do demônio, na infidelidade e em todas as obras, nas
quais ele cumpre a vontade de Satanás e a honra no lugar de [in the place of] Deus. (espaço ou
substituição?)

Em observação aos usos mais recentes de instead of, Schwenter e Traugott (1995)
percebem que, em termos formais, a construção demonstra: a) decategorização do SN, por conta
da perda do artigo the e da rotinização da preposição in e do substantivo stead; e b) a
obrigatoriedade de tais microconstruções exigirem verbos no infinitivo, diferentemente do que
ocorria em outros períodos do inglês. Em termos semântico-pragmáticos, observa-se que a
construção, atualmente, é recrutada para contextos mais amplos, em detrimento dos contextos
exclusivamente espaciais, que são resguardados a in (the) place of.
No inglês moderno, a microconstrução in place of aparece com frequência em contextos
de substituição, assemelhando-se a instead of. Por outro lado, segundo os autores, in the place
of figura mais frequentemente em contextos locativos, preservando-se o sentido espacial
originário de place, o qual se perdeu em stead e que não é mais usado como um sintagma
nominal independente. Tais observações acerca dos dois conectores ingleses são de suma
importância, uma vez que evidenciam pistas que podemos perseguir em nosso estudo
diacrônico.
De maneira geral, de acordo com Schwenter e Traugott (1995), observa-se um
enfraquecimento da semântica locativa dos contextos em que aparecem os mencionados
conectores, ao mesmo tempo em que sua força pragmática é enriquecida. Afinal, no momento
em que uma informação X é substituída por outra informação Y, há uma força pragmática a
25

O corpus adotado pelos autores não fornece exemplos locativos, embora o mesmo corpus sugira a presença
desses usos no inglês médio.
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serviço da indexação de expectativas. Na verdade, há uma contraexpectativa que molda a
argumentação do enunciador, conforme abordamos no capítulo anterior.
A respeito disso, de certa forma, também dissertam Thompson e Longacre (1985). Os
autores revelam que instead of e rather than são marcadores subordinados a serviço da
substituição de um evento esperado por outro, inesperado. Afirmam ainda que as cláusulas
subordinadas substitutivas, por causa de sua relação com o significado negativo, interagem com
a negação. Em inglês, podem ocorrer com itens de polaridade negativa como any e ever. Rosário
e Novo (2018, p.143-144) também constataram algo semelhante em língua portuguesa.

E, em vez de continuar bebendo, preferimos planejar e usar novas maneiras
de viver sem o álcool. Não precisamos ter vergonha de sofrer de uma doença.
Não é nenhuma desgraça. Ninguém sabe exatamente porque certas pessoas se
tornam alcoólicas e outras não. Não temos culpa. Não quisemos ser alcoólicos.
Não tentamos contrair esta doença. Afinal de contas não sofremos de
alcoolismo só por gostar de isso. Não nos propusemos, com malícia e
deliberação a fazer coisas de as quais nos envergonharíamos depois.
(http://aabr.com.br/ver.php?id=148&secao=8)

No âmbito contextual, percebemos que, em se tratando de um jogo argumentativo, alguns
termos auxiliam a opinião do enunciador. No exemplo acima, a oração iniciada pelo conector
em vez de instancia uma polaridade negativa, já que indica o que não deve ser feito. Tal
polaridade é evidenciada por termos de orientação negativa, como o advérbio não e o pronome
ninguém.
Thompson e Longacre (1985, p. 25) revelam ainda um aspecto formal referente a instead
of e rather than. Asseveram que, em inglês, na hipotática instanciada pelo conector, deve haver
um verbo em forma não finita: com instead of apresentam-se formas participiais com -ing e,
com rather than, o infinitivo. No português, por outro lado, todos os conectores estudados
exigem um verbo no infinitivo (flexionado ou não flexionado).
Thompson (1972) enumera outros aspectos formais e funcionais acerca dos referidos
conectores no inglês, dentre os quais destacamos os seguintes:

a) os enunciados da cláusula matriz e da hipotática devem ser paralelos, ou seja, devem
relacionar elementos que possuam traços semelhantes;

(X) * She is tall instead of getting a wig.
‘* Ela é alta em vez de [instead of] pegar uma peruca. (ser alta e pegar uma peruca não são
paralelos)
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b) os conectores devem operar apenas nos verbos principais, mas nunca nos verbos
auxiliares;

(XI) *I have graded all these papers instead of having watched TV.
‘Classifiquei todos esses papéis em vez de [instead of] assistir à TV.

c) como todas as cláusulas adverbiais de subordinação, elas podem ser colocadas na
posição inicial da frase ou pós-assunto, sem alteração no significado 26;

(XII) Sam watched TV instead of studying.
rather than study.
‘Sam assistiu à televisão

em vez de [instead of] estudar.
em vez de [rather than] estudar.

Sam, instead of studying,

watched TV.

rather than study,

Sam,

em vez de [instead of] estudar,

assistiu à televisão.

em vez de [rather than] estudar,

Instead of studying,

Sam watched TV.

Rather than study,

Em vez de [instead of] estudar,

Sam assistiu à televisão.

Em vez de [rather than] estudar,

Todos os trabalhos que vimos apresentando até agora reservam o rótulo de
substituição/substitutivo aos conectores estudados. Traugott e Köning (1991, p.203), por outro
lado, rotulam rather than como um marcador de preferência:

26

Vale a pena destacar que vários estudos já atestaram alterações de foco quando as orações são invertidas, o que
provoca implicações de ordem semântica e pragmática, ou seja, alterações no significado.
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Outra instância de um aumento interpretativo padrão que deixou sua marca no
significado convencional de expressões relacionadas em uma variedade de idiomas é
fornecida pelo desenvolvimento histórico de advérbios de preferência e conectivos,
como rather (than), a advérbios temporais, que podem ter derivado a partir de termos
espaciais. 27

Segundo os autores, o significado temporal de rather than desapareceu essencialmente
no inglês norte-americano; sua leitura preferencial surgiu no inglês contemporâneo. Vejamos
um exemplo retirado do mencionado estudo:

(XIII) He recites rather than sing.
‘Ele recita ao invés de [rather than] cantar.

Rather than pressupõe que haja uma preferência por parte do sujeito pela situação da
cláusula principal em relação à da cláusula adverbial. A ação da primeira cláusula torna a
segunda cláusula desnecessária ou impossível de executar. O mencionado conector também
apresenta uma implicatura negativa, neste caso, o ato de cantar é negado para se sobressair o
ato de recitar.
De acordo com Traugott e Köning (1991), esse tipo de inferência provavelmente permitiu
o fortalecimento do conector para expressar a rejeição de uma alternativa metalinguística,
particularmente em contextos declarativos. Destacam ainda que rather than requer contextos
sintaticamente contrastantes, o que impulsiona sua polaridade negativa.
Dixon e Aikhenvald (2009) apresentam outros rótulos para instead of e rather than. No
quadro referente aos tipos semânticos de vinculação de cláusulas, os linguistas postulam que
esses conectores se encaixam no grupo dos marcadores da relação de alternância. Nesse grupo,
os autores apregoam a existência de três subtipos de ligação:

a) Disjunção: envolve alternativas simétricas, em que as cláusulas têm status igual e
podem ocorrer em qualquer ordem. Em inglês, elas são unidas por or.
b) Rejeição: há duas alternativas; uma é rejeitada em favor de outra. Em inglês, elas são
unidas por instead of.
c) Sugestão: uma das alternativas é sugerida como mais adequada do que a outra. Em
inglês, elas são unidas por rather than.
“Another instance of a standard interpretive augmentation that has left its imprint on the conventional meaning
of related expressions in a variety of languages is provided by the historical development of preference adverbs
and connectives like rather (than) from temporal adverbs, which may themselves have derived from spatial terms”
(TRAUGOTT e KÖNING, 1991, p. 203).
27
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Kortmann (1997, p.88) apresenta rótulos semelhantes para os referidos conectores. Para
o tipologista, as construções com instead of veiculam a ideia de substituição e assim as define:
“de dois possíveis eventos alternativos p e q, q acontece ou é realizado embora p fosse
preferencialmente esperado” 28.
Quanto às construções instanciadas por rather than, Kortmann (1997, p. 89) as encaixa
na semântica de preferência, definindo-as da seguinte forma: “de dois possíveis eventos
alternativos p e q, q é preferido (geralmente para referentes sujeitos volitivos) e torna p
desnecessário ou improvável”

29

. Da mesma forma, conforme será explorado na seção 3.3,

Azeredo (2010) apresenta uma breve asserção em sua gramática a respeito das
microconstruções com em vez de e em lugar de, tratando-as como de preferência.
A despeito das considerações de Azeredo (2010) ou mesmo de Kortmann (1997), Rosário
e Novo (2018) defendem que os conectores não se comportam de forma tão pragmática em
contextos reais de uso no português. Afinal, em certas situações, é possível pensar em usos
intercambiáveis, de modo que em vez de e ao invés de tanto podem expressar substituição
quanto preferência30. Assim, à semelhança de Thompson (1972) e Thompson e Longacre
(1985), os autores (2018) enquadram as aludidas microconstruções na função de substituição,
compreendendo essa noção como mais específica que a de contraste e mais geral que a de
preferência.
Seguindo a esteira de pesquisas que apresentam outros rótulos para as construções
analisadas no português, discorramos sobre o estudo de Costa (2010). Em um trabalho que se
insere na chamada Linguística Educacional, a pesquisadora se dedica a investigar as estruturas
contrastivas na gramática do português europeu. De acordo com o seu estudo,

“of two alternativy possible events/activities p and q, q happens or is performed although p was rather to be
expected” (KORTMANN, 1997, p. 88)
29
“of two alternativy possible events/activities p and q, q is preferred (by the generally volitional subjects referents)
and renders p unnecessary o improbable” (KORTMANN, 1997, p. 89).
30
Há que se ressalvar, entretanto, como asseveram Rosário e Novo (2018), que Kortmann (1997) dedicou-se a
observar duas construções da língua inglesa, ao passo que nosso estudo é realizado com dados da língua
portuguesa. Assim, no inglês, instead of e rather than podem se comportar da maneira como o tipologista observa,
ou seja, de forma distinta do comportamento dos seus correlatos em português.
28
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A expressão de conexões textuais contrastivas é fundamental para a
manutenção de estratégias argumentativas, particularmente na construção de
argumentos de oposição e de concessão, nos quais, do ponto de vista
pragmático, se enuncia (i) uma oposição a um determinado evento / estado ou
a um determinado acto linguístico do interlocutor ou (ii) uma concessão
estratégica, do ponto de vista do falante, a um determinado evento / estado ou
ao ponto de vista do interlocutor, para reforçar o valor de verdade do conteúdo
proposicional apresentado como inesperado. Com o recurso a subordinadas
contrastivas de enquanto, pode ainda enunciar-se (iii) uma contraposição de
eventos / estados concorrentes, que conduz o interlocutor a uma operação de
comparação ou de confronto entre a informação das duas proposições da frase
complexa. (COSTA, 2010, p. 48; grifos da autora)

Deste modo, Costa (2010) nos revela três valores básicos associados às estruturas
contrastivas: oposição, concessão e contraposição. Com base nas conexões proposicionais
contrastivas de que participam, na perspectiva da autora, os conectores contrastivos são
distribuídos nesses três grupos, sendo que ao invés de e em vez de figuram no grupo das relações
de contraste por comparação e contraposição. A respeito de tais conectores, a estudiosa afirma,
ainda, que eles se constroem com infinitivo e têm valor de contraposição exclusiva.
Recuperando o estudo de Lobo (2003), Costa (2010) explica que a contraposição
exclusiva se opera de forma total, ou seja: há duas alternativas (o que é esperado e o menos
esperado), de modo que a menos esperada é a que permanece. Entendamos melhor essa proposta
a partir de um exemplo retirado de seu trabalho.

(XIV) O Pedro bebeu café [em vez de beber chá].
(XIV’) O Pedro bebeu café [ao invés de beber chá].

Segundo Costa (2010, p. 57), nesses dois casos, reconhece-se “a existência de um valor
de contraste entre a pressuposição – a de que o Pedro normalmente bebe chá – e o facto que a
ela se opôs – o Pedro bebeu café”. Conclui a autora que “a alternativa menos esperada [Pedro
beber café] é a que vinga” (COSTA, 2010, p. 57).
Quanto à ideia de contraposição exclusiva, defendemos que os exemplos apresentados
nos sugerem o que Rosário e Novo (2018) identificam por substituição stricto sensu, em que
um elemento é substituído por outro quando se revela um equívoco do sujeito de quem fala o
enunciador, sem, no entanto, haver algum tipo de represália explícita a tal atitude 31. Esses casos
parecem nos revelar, portanto, menor grau de (inter)subjetividade e menor força argumentativa.

31

Ressalvamos que um contexto mais amplo nos permitiria uma análise mais assegurada dos dados relacionados.
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Com relação à matriz sempre representar a quebra de expectativa do enunciador, Lopes
(2016) contesta tal afirmativa. Em um estudo dedicado a investigar as orações adverbiais
introduzidas por em vez de, a linguista submete essas construções a uma série de testes, a partir
dos quais constata dois subtipos distintos de construções com esse conector. Abaixo
apresentamos seus esquemas e alguns exemplos de seu artigo, seguidos de uma breve
elucidação.

(A) Em vez de p, q
p [- factual] [+conforme às expectativas]
q [+ factual]

(XV) Os seus elevados lucros, [em vez de eliminarem os concorrentes], induzem mais inovação
por parte dos empresários e das grandes empresas do mesmo sector.

* A adverbial (p) está em conformidade com as expectativas do enunciador, sem
necessariamente indicar uma asseveração. A oração factual, ou seja, a oração que se realiza é a
matriz (q).

(B₁) Em vez de p, q
p [+factual]
q [-factual] [+deonticamente necessário] / [+desejável]
(XVI) (…) o governo, [em vez de cobrar], deveria pagar um subsídio aos utilizadores (…).

* Nesse caso, a matriz (q) não ocorre, mas é desejável e necessária do ponto de vista no
enunciador.

(B₂) Em vez de q, p
q [+factual]
p [-factual] [+deonticamente necessário] / [+desejável]

(XVII) A polícia, [em vez de estar na rua], está encarcerada nas delegacias, com medo dos
criminosos.
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* O que era desejável e deonticamente necessário agora está com a adverbial (p). A matriz
(q) é factual.

Nas construções do subtipo A, há ocorrência de uma situação em detrimento de uma
outra, sob um pano de fundo que contém uma expectativa contrária. No subtipo (B), por sua
vez, o propósito do falante é expressar (explícita ou implicitamente) uma avaliação deôntica
e/ou desejável sobre uma situação, apresentando-a como alternativa ao que se verifica
factualmente no mundo. Deste modo, nem sempre a oração introduzida pelo conector em vez
de representa o que seria desejável pelo enunciador, como supõe Costa (2010).
Do ponto de vista de Lopes (2016), teríamos duas relações discursivas – o contraste e a
preferência –, sem excluir a possibilidade de ambas serem analisadas como duas instanciações
possíveis da relação de contraste. No entanto, na redação de seu artigo, por vezes, a autora usa
o rótulo “orações substitutivas”, de tal sorte que nos parece ainda não estar segura em como
nomear as construções com em vez de.
Parece-nos difícil estabelecer exatamente quando o enunciador faz um julgamento ou não,
pois nem sempre as evidências linguísticas estão disponíveis. Mais uma vez, a falta de contexto
desfavorece uma análise mais detida. Com base nos exemplos apresentados, podemos asseverar
que todos eles, de certa forma, apresentam um desejo do enunciador.
Morais (1972, p. 186) é um dos poucos estudiosos brasileiros a dedicar uma descrição,
em seus termos, às orações adverbiais substitutivas. Para ele,
as orações iniciadas por em vez de, em lugar de, encerram um fato que podia
realizar-se, cuja realização era certamente esperada; contudo não se realiza,
visto que é o fato da principal que realmente se efetua. Isto é, na oração
principal está contido o fato que se realiza em substituição ao fato que vem
indicado na subordinada.

O seu estudo é válido por incluir dentre as locuções que veiculam a ideia de substituição
uma série de outras construções não contempladas por estudos de que falamos anteriormente –
longe de, bem longe de, muito longe de, em logo de (arcaica), em câmbio de, em troca de, a
troco de – além das já conhecidas em lugar de, em vez de e ao invés de.
Morais (1972, p. 189) indica ainda “que de uma confusão ou cruzamento de em vez de e
ao invés de surgiu um ao em vez de, que a linguagem literária não usa”. Apesar de não
apresentar exemplo algum em que esse tipo de construção ocorre, tal fato poderia representar
uma pista para compreendermos o porquê de os conectores em tela serem considerados
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sinônimos pelos dicionários gerais. Não foi possível, no entanto, atestar a aparente sinonímia
por esse viés, uma vez que não foram encontrados dados com ao em vez de nos corpora
consultados, como se verificará no capítulo 6 desta tese.
Conforme se observa, a maior parte dos trabalhos aqui descritos trata de em vez de e ao
invés de. Isso se deve ao fato de os estudiosos compreenderem esses dois conectores como
exemplares de contraste/ preferência/ substituição. Ademais, estão mais convencionalizados
no que concerne ao seu estatuto preposicional, haja vista a transparência do nome lugar em em
lugar de, claramente mais composicional.
Dada a escassez das pesquisas acerca dessas microconstruções em âmbito nacional, a
investigação proposta torna-se relevante para os estudos linguísticos, tendo em vista que
procuramos traçar uma descrição aprofundada e atualizada para esse objeto. No capítulo
seguinte, tendo em vista que os conectores em estudo, muitas vezes, encabeçam construções
oracionais hipotáticas substitutivas, discorremos brevemente acerca da articulação de orações
e, mais detidamente, sobre a hipotaxe adverbial especialmente na perspectiva funcionalista.
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3 ARTICULAÇÃO ORACIONAL EM DIFERENTES ABORDAGENS

Conforme expusemos no capítulo introdutório, um dos objetivos desta tese é verificar a
atuação das microconstruções conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de no
âmbito oracional, no que convencionamos chamar de construções oracionais hipotáticas
substitivas.
Para tanto, faz-se necessário revisitarmos estudos tradicionais, funcionalistas e
cognitivistas acerca da integração oracional, em especial no que diz respeito à subordinação/
hipotaxe adverbial. A seção 3.1 dedica-se a uma breve revisão dos processos de articulação de
orações em gramáticas tradicionais e descritivas brasileiras, portuguesas e espanholas. A seção
3.2, por sua vez, apresenta destaque para as abordagens funcionalistas e cognitivistas, no que
diz respeito ainda à descrição da integração oracional. Por fim, a seção 3.3 busca traçar um
panorama de estudos acerca da hipotaxe adverbial.

3.1 A articulação de orações em gramáticas

Um dos tópicos mais revisitados nas gramáticas tradicionais é o que se refere à integração
de orações, geralmente bipartida entre coordenação e subordinação. Essa é, sem dúvida, uma
agenda passível de discussões, visto que os parâmetros que distinguem os dois processos não
são muito claros, pois, ora se referem a aspectos sintáticos, ora a aspectos semânticos.
Em primeiro lugar, é mister ressaltar que os processos de coordenação e subordinação
não estão restritos apenas ao período composto. Na verdade, a tradição baseia-se na
Nomenclatura Gramatical Brasileira (doravante, NGB), a qual reconhece apenas os dois
mencionados processos no que diz respeito às relações entre orações.
Entretanto, como observa Carone (2006), a subordinação também opera no nível do
período simples, por exemplo, na relação existente entre sujeito e predicado ou entre verbo e
seus argumentos, revelando aí a relação de subordinação entre os sintagmas. Ainda no período
simples, a coordenação pode operar na justaposição de argumentos que se referem ao mesmo
verbo, relação essa estabelecida graças à coordenação entre os sintagmas que cumprem a
mesma função sintática.
Outra questão que se nota nas abordagens mais tradicionais é o uso de exemplos
uniformes, desconsiderando-se as diferenças entre as noções de norma e uso. Tal exemplário,
quase sempre, reúne recortes descontextualizados de obras literárias de outras sincronias,
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provenientes de uma norma padrão conservadora do português europeu e/ou brasileiro, ou seja,
não reflete os usos mais recentes do português brasileiro.
Os quadros a seguir, propostos por Rosário (2007), resumem os posicionamentos de
alguns gramáticos quanto à articulação de orações, no que tange aos conceitos de coordenação
e subordinação.
Quadro 9 – Definições de coordenação segundo gramáticas tradicionais
COORDENAÇÃO
Segundo palavras de Cunha & Cintra, as orações coordenadas são estruturas da mesma
Cunha e Cintra
natureza, autônomas, independentes, isto é, cada uma tem sentido próprio. Elas não
(2001, p. 593-594) funcionam como termos de outra oração, nem a eles se referem: apenas uma pode
enriquecer com o seu sentido a totalidade da outra.
Comunicação de um pensamento em sua integridade, pela sucessão de orações
Rocha Lima
gramaticalmente independentes – eis o que constitui o período composto por coordenação.
(1999, p. 260)
Coordenadas são as orações de igual função, ligadas entre si por meio de conjunções
Luft
coordenativas, ou por justaposição (assíndeton) na expressão daquelas. [...] As orações do
(2000, p. 47 e 51) período ‘composto por coordenação’, independentes, levam o nome de coordenadas.
Melo
Coordenação é o paralelismo de funções ou valores sintáticos idênticos. Oração
(1978, p. 146-147) coordenada é a que está posta ao lado de outra, de igual natureza e igual função.
Oração coordenada é a que vem ligada a outra de igual função, ou seja, as coordenadas
Almeida, N.
entre si podem estar quer independentes, quer subordinadas, quer principais.
(2004, p. 523)
Na coordenação, ocorre uma independência sintática: cada oração coordenada tem seus
Ribeiro, M.
próprios termos. Coordenação é a sequência de orações em que uma não exerce função
(2004, p. 307)
sintática de outra.
Bueno
Quando ambas as proposições exercem a mesma função no período, de tal modo que uma
(1963, p. 140)
pode ser separada de outra, mantendo a sua perfeita significação, serão coordenadas.
A combinação coordenativa é formada de uma oração inicial e uma ou mais orações
Said Ali
sequentes ou coordenadas que se caracterizam por alguma das partículas e, mas, ou,
(1966, p. 130)
portanto, logo, porquanto, etc.
Se todas as orações de um período são independentes, isto é, têm sentido por si mesmas, e
Kury
poderiam, por isso, constituir cada uma um período, o período se diz composto por
(2003, p. 62)
coordenação.
A coordenação consiste na combinação de palavras e frases da mesma função gramatical,
Pereira, E.
e, ainda, de termos que se prendem por concordância, como o predicado e o sujeito, o
(1943, p. 206)
atributo e o substantivo.
Maciel
As proposições coordenadas exprimem pensamentos independentes, relacionados apenas
(1931, p. 357-358) pelo sentido ou por conjunção coordenativa.
Consiste a parataxe na propriedade mediante a qual duas ou mais unidades de um mesmo
estrato funcional podem combinar-se nesse mesmo nível para constituir, no mesmo estrato,
uma nova unidade suscetível de contrair relações sintagmáticas próprias das unidades
Bechara
simples deste estrato. Portanto, o que caracteriza a parataxe é a circunstância de que
(1999, p. 48)
unidades combinadas são equivalentes do ponto de vista gramatical, isto é, uma não
determina a outra, de modo que a unidade resultante da combinação é também
gramaticalmente equivalente às unidades combinadas. Não sobem a estrato de estruturação
superior.
Fonte: Rosário (2007, p. 9-10)
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Quadro 10 – Definições de subordinação segundo gramáticas tradicionais
Cunha e Cintra
(2001, p. 594-600)

Rocha Lima
(1999, p. 261-262)
Luft
(2000, p. 48 e 53)

Melo
(1978, p. 148-149)

Almeida, N.
(2004, p. 524)
Ribeiro, M.
(2004, p. 308)
Bueno
(1963, p. 140)
Said Ali
(1966, p. 130)
Kury
(2003, p. 63)
Pereira, E.
(1943, p. 207)
Maciel
(1931, p. 360)
Bechara
(1999, p. 47)

SUBORDINAÇÃO
Orações subordinadas são orações sem autonomia gramatical, isto é, funcionam como
termos essenciais, integrantes ou acessórios de outra oração. O período composto por
subordinação é, na essência, equivalente a um período simples. Distingue-os apenas o
fato de os termos (essenciais, integrantes e acessórios) deste serem representados
naqueles por orações.
No período composto por subordinação, há uma oração principal, que traz presa a si,
como dependente, outra ou outras. Dependentes, porque cada uma tem seu papel como
um dos termos da oração principal.
Subordinada é aquela que depende de uma principal. É uma oração regida por outra,
ou por um termo desta. [...] Onde há uma oração subordinada há também uma principal;
são termos correlativos: não há principal sem subordinada, nem subordinada sem
principal.
Subordinação é a relação de dependência entre as funções sintáticas. Em toda oração
normalmente constituída há necessariamente pelo menos um elo subordinativo, o que
prende ao sujeito o predicado. [...] Oração subordinada é aquela que exerce em outra
uma função ou subfunção, e que por isso não tem autonomia, não vale por si, é parte
de outra oração, chamada principal.
Oração subordinada é a que completa o sentido de outra de que depende, chamada
principal, à qual se prende por conjunções subordinativas ou pelas formas nominais do
verbo.
Oração subordinada é a que desempenha o papel de termo de uma oração principal.
Se no período lógico, uma oração não pode ser separada de outra porque ficará
incompleta em sua significação, haverá orações subordinadas.
A combinação subordinativa consta de uma oração principal e uma ou mais
secundárias ou subordinadas. Orações secundárias são desdobramentos do sujeito, do
complemento ou dos determinantes atributivos ou adverbiais em novas orações.
O período se diz composto por subordinação quando há nele uma oração principal e
uma ou mais subordinadas, isto é, dependentes dela. Pode também haver orações
subordinadas não a uma principal, mas a um vocativo.
A subordinação dá-se quando uma palavra ou frase se combina ou relaciona com um
outro termo de diferente função sintática.
Os termos da proposição simples expandem-se, desenvolvem-se, ligando-se-lhes
proposições acessórias mediante conectivos subordinantes, isto é, pronomes relativos,
conjunções subordinativas, e às vezes os adjetivos ou os pronomes indefinidos.
A hipotaxe é a propriedade oposta à hipertaxe: consiste na possibilidade de uma
unidade correspondente a um estrato superior poder funcionar num estrato inferior, ou
em estratos inferiores. É o caso de uma oração passar a funcionar como “membro” de
outra oração, particularidade muito conhecida em gramática.
Fonte: Rosário (2007, p. 8-9)

Uma breve análise dos quadros nos permite chegar à conclusão de que o critério de
(in)dependência é basilar para grande parte dos gramáticos citados distinguirem os dois
processos de articulação de orações. Enquanto as orações coordenadas são compreendidas
como independentes, as subordinadas veiculam-se às ditas principais em uma relação de
dependência.
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No entanto, é necessário verificar de que (in)dependência os autores tratam. Para Cunha
e Cintra (2001), Kury (2003) e Maciel (1931), a independência das coordenadas está
relacionada ao aspecto semântico. Os demais autores orientam-se pelo aspecto sintático 32.
Mesmo que o critério de (in)dependência pareça ser uma alternativa para a distinção dos
dois processos de articulação de orações, vários estudiosos já propuseram a sua relativização,
haja vista que os limites entre a coordenação e a subordinação, em alguns casos, são muito sutis.
A exemplo disso, Garcia (1973, p.16) faz a seguinte reflexão:
Segundo a doutrina tradicional e ortodoxa – como já assinalamos –, as orações
coordenadas se dizem independentes, e as subordinadas, dependentes.
Modernamente, entretanto, a questão tem sido encarada de modo diverso.
Dependência semântica mais do que sintática observa-se também na
coordenação, salvo, apenas, talvez, no que diz respeito às conjunções ‘e’, ‘ou’
e ‘nem’. Que independência existe, por exemplo, nas orações ‘portanto, não
sairemos’? e ‘mas ninguém o encontrou’? Independência significa autonomia,
autonomia não apenas de função mas também de sentido. (...) As conjunções
que expressam causa, consequência e conclusão (pois, porque, portanto)
legitimamente não ligam orações da mesma natureza, tanto é certo que a que
vem por qualquer delas encabeçada não goza de autonomia sintática. (...) Em
suma: coordenação gramatical mas subordinação psicológica.

No tocante ao aspecto semântico, percebe-se que a autonomia é relativa até mesmo na
coordenação. Não se pode ser tão categórico como faz Bueno (1963), uma vez que nem sempre
a significação autônoma das coordenadas pode ser atestada.
O aspecto sintático também é problemático, uma vez que algumas orações classificadas
como coordenadas pela tradição – em especial as que expressam explicação e conclusão –
aproximam-se do comportamento das tradicionais subordinadas adverbiais. É notável uma
relação de status desigual entre a coordenada conclusiva e a outra oração com que ela se
relaciona, por exemplo.
De todo modo, no que diz respeito a abordagens dicotômicas como as acima apresentadas
pelos gramáticos tradicionais, inicialmente, podemos perceber uma aproximação maior das
construções oracionais substitutivas com as estruturas de subordinação. Observemos o exemplo
a seguir:

(10) Naturalmente, reclamamos e atribuímos toda a culpa ao autor do serviço. Mas raramente
paramos para pensar que também tivemos culpa no caso e, às vezes, culpa dobrada: em
primeiro lugar, porque ou provocamos o defeito ou contribuímos ou permitimos que
acontecesse; e, em segundo lugar, porque não soubemos escolher corretamente uma pessoa
32

À exceção de Said Ali, que não deixa claro de que aspecto se serve para embasar sua definição.
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competente para fazer o tal reparo. Logo, [ao invés de descarregarmos a culpa naquela
pessoa], devíamos refletir sobre nossa parcela de culpa a fim de, na próxima vez, não
repetirmos o erro. (CP, Século XXI, http://24.229.2.221/sermoes/243.html)

Notemos que há uma relação de dependência sintática entre a oração em que o conector
ao invés de aparece e a oração principal. Afinal, a dita subordinada não figura sem a principal.
Além disso, em uma perspectiva tradicional, exerceria a função de adjunto adverbial de
substituição, devido ao seu caráter circunstancial. Ou mesmo podemos perceber que,
semanticamente, a oração subordinada não pode ser construída sem a sua principal, porquanto
o ato de “descarregarmos a culpa naquela pessoa” ser repreendido pelo enunciador, que logo
recomenda outra atitude: “refletir sobre nossa parcela de culpa”.
Entretanto, como se verá mais claramente na próxima seção, o conceito tradicional de
subordinação é incapaz de dar conta de toda a complexidade das orações que constituem esse
grupo – substantivas, adjetivas e adverbiais –, haja vista as suas diferentes propriedades de
forma e função.
Uma breve reflexão nos leva a perceber que, diferentemente das orações substantivas, as
chamadas adverbiais não necessariamente estão ligadas apenas à matriz ou a um termo dela,
mas podem referir-se a um escopo maior, como é o caso do exemplo (10). Assim, o ato que está
sendo recriminado na chamada subordinada adverbial liga-se também à informação codificada
em períodos anteriores, que constam no restante do parágrafo.
Givón (1993, p. 315) trata dessa propriedade quando faz referência às cláusulas adverbiais
pré-posicionadas. Segundo o linguista, nessa posição, as adverbiais executam a sua função de
ligação de coerência em duas direções: anafórica e catafórica. Vejamos:

Suas ligações anafóricas são mais difusas e globais, voltando às informações
temáticas em qualquer lugar da cadeia temática precedente, parágrafo ou
mesmo episódio. Seus vínculos catafóricos são estritamente locais, ancorando
a cláusula ADV à cláusula principal, que então lança a nova unidade temática.
As cláusulas ADV pré-postas podem, portanto, ser vistas como dispositivos
de reorientação temática, usados para restabelecer a coerência através de um
limite temático principal.33

“Their anaphoric links are more diffuse and global, reaching back to thematic information anywhere in the
preceding thematic chain, paragraph or even episode. Their cataphoric links are strictly local, anchoring the ADVclause to the main clause, which then launches the new thematic unit. Pre-posed ADV-clauses may thus be viewed
as thematic re-orientation devices, used to re-establish coherence across a major thematic boundary”. (GIVÓN,
1993, p. 315)
33
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Assim, as cláusulas adverbiais são reflexo da reorientação cognitiva que deve
acompanhar a reorientação temática, em produção de discurso e compreensão discursiva. Desse
modo, relações cognitivas e relações linguísticas estão intimamente relacionadas.
Em relação às gramáticas de orientação mais tradicional, é importante destacar ainda que
as chamadas orações substitutivas não aparecem na descrição proposta por tais compêndios,
demonstrando que esse tipo de literatura se apresenta insatisfatório quanto à descrição das
nossas construções. No rol das gramáticas brasileiras, é igualmente pertinente apresentar duas
abordagens mais descritivas: a de Perini (2010) e a de Azeredo (2010).
Perini (2010) é cauteloso ao cunhar definições para os processos de coordenação e
subordinação. Segundo o autor, a “estrutura coordenada se caracteriza por ter as duas (ou mais)
orações uma ao lado da outra, sem que uma faça parte da outra” (PERINI, 2010, p. 158). Por
outro lado, as orações subordinadas ficam uma dentro da outra. Percebe-se, então, que, para se
referir à distinção entre os dois processos, o linguista se vale de um importante critério: o
encaixamento.
É ainda necessário tratar da sua inovadora proposta de subdivisão das orações
subordinadas, agrupadas em cinco tipos: a) com verbo no infinitivo (sem conjunção); b) com
verbo no gerúndio (sem conjunção); c) com conjunção e verbo no subjuntivo; d) com conjunção
e verbo no indicativo; e) as orações relativas (adjetivas).
Verifica-se que, embora a abordagem seja original, muito por conta de prever uma
caracterização própria para as orações com verbos em sua forma não finita, o critério de
encaixamento não é utilizado para tratar das diferentes nuances das orações subordinadas, sendo
essas ainda pertencentes a um mesmo grupo aparentemente coeso.
Azeredo (2010), do mesmo modo que Bechara (1999), apresenta os termos parataxe e
hipotaxe como correlatos de coordenação e subordinação, respectivamente. Nos termos de
Azeredo (2010, p. 294), enquanto a coordenação une partes do texto, uma “unidade subordinada
sempre vem contida numa unidade maior, que lhe é superior na hierarquia gramatical interna
da oração”.
Percebemos com essa definição de subordinação dois aspectos interessantes. O primeiro
é o que distingue a coordenação da subordinação: a hierarquia. Ou as unidades gramaticais –
palavras, sintagmas, orações – se situam no mesmo nível (coordenação ou parataxe), ou em
níveis diferentes (subordinação ou hipotaxe). O segundo aspecto é a noção de encaixamento,
que é própria das estruturas subordinadas, contidas em uma unidade maior, ou seja, a unidade
matriz.
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Dentre as gramáticas brasileiras consultadas, Azeredo (2010) é a única, de certa maneira,
a contemplar o nosso objeto. Veremos como o autor descreve as orações encabeçadas por em
vez de/em lugar de na seção 3.3, quando trataremos especificamente da hipotaxe adverbial.
Mira Mateus et al. (1983, p. 395) caracterizam como “estruturas de coordenação aquelas
em que nenhum dos constituintes (frases34 ou categorias sintáticas) depende sintacticamente
do(s) outro(s)”. Como se pode observar, o critério que as autoras utilizam é semelhante ao
adotado por diversos gramáticos brasileiros. As estruturas de subordinação, por outro lado,
exibem uma descrição bastante inovadora se levarmos em consideração as perspectivas até aqui
apresentadas. As construções de subordinação são agrupadas de três maneiras, a saber:

- construções caracterizadas pelo encaixe de uma frase noutra: de
complementação e de relativização;
- construções que não incluem uma estrutura de encaixe: condicionais e
finais, articuladas por subordinação semântica; contrastivas, articuladas por
contrajunção, tal como algumas das construções estudadas nas estruturas de
coordenação; de ordenação temporal;
- construções que envolvem um encaixe de uma frase noutra mas cuja análise
exige, por vezes, o conhecimento de noções lógico-semânticas explicadas e
utilizadas no estudo das construções em 2.: as construções de graduação.
(MIRA MATEUS et al., 1983, p. 405, grifos das autoras)

Observa-se que as orações subordinadas são aqui subdividas em três categorias distintas
das apresentadas até então. No primeiro grupo, encontram-se as tradicionalmente conhecidas
como substantivas (construções de complementação) e adjetivas (construções de relativização).
Reconhece-se a natureza distinta dessas construções que se integram às matrizes como termo
pouco prescindível.
O segundo e o terceiro grupos congregam as adverbiais da tradição. Nota-se que, no
segundo grupamento, encontram-se as condicionais (causais, condicionais e conclusivas), as
finais, as contrastivas (as concessivas) e as temporais, que não possuem encaixamento sintático
com as suas matrizes. No outro grupo, estão relacionadas as construções de graduação, as quais
são introduzidas por advérbios quantificadores e envolvem proposições que exprimem o grau.
Estão aí incluídas as comparativas e as consecutivas.
Ainda no âmbito das gramáticas portuguesas, cabem as considerações de Mendes (2013).
Em seu capítulo sobre articulação de orações, a estudiosa situa a parataxe e a hipotaxe na seção

34

A gramática citada é de perspectiva gerativista. Compreendem-se frases, portanto, como os sintagmas
oracionais.
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destinada ao estudo da coesão estrutural, reconhecendo dois tipos de conexão inteoracional: a
coordenação e a subordinação.
Mendes (2013) utiliza-se do critério da hierarquia para estabelecer diferenciação entre os
dois processos. Deste modo, na hipotaxe, uma oração é hierarquicamente superior à outra e, por
isso, o grau de coesão entre elas é maior. Enquanto isso, na parataxe, não se estabelecem
relações sintáticas de dependência hierárquica, o que resulta em um grau de coesão menor.
A autora ainda subdivide as estruturas de subordinação em três tipos, a saber: a
subordinação completiva ou integrante, a subordinação adverbial e a subordinação relativa
(restritiva). Elas são assim classificadas de acordo com o seu grau de coesão, sendo que as
adverbiais mantêm a relação menos coesa dentre as subordinadas. Tais orações são ainda
bipartidas de acordo com seus graus de coesão e dependência em relação ao resto da frase que
as contém. São subordinadas adverbiais integradas as que mantêm uma integração mais forte;
quando a integração é mais fraca, chamam-se subordinadas adverbiais periféricas. Na seção a
seguir, trataremos mais a fundo dessa descrição.
Os processos de conexão paratática, por sua vez, incluem a coordenação, a suplementação
e a justaposição, também escalonados de acordo com seu grau de integração, em que a
coordenação manifesta maior integração entre os elementos combinados e a justaposição, o
menor. Abaixo seguem alguns exemplos extraídos de Mendes (2013), a título de ilustração dos
processos acima mencionados.

(XVIII) [O jogo decorreu sem incidentes] e [todos concordaram em que o resultado tinha sido
justo]. (MENDES, 2013, p. 1720) – coordenação.
(XIX) É um edifício antigo, [consta que em risco de fechar], dominado pela sala do baile, uma
divisão ampla e alta, de soalho inclinado em direção ao palco. (MENDES, 2013, p. 1727) –
suplementação.
(XX) Não houve aula, o professor teve um acidente. (MENDES, 2013, p. 1736) – justaposição.

Não cabe aqui nos determos exaustivamente nesses processos. É curioso, porém, perceber
que a descrição da parataxe em muito difere da dos outros autores mencionados nesta seção,
visto que é analisada a partir de diferentes níveis de integração. No final de sua exposição,
levando em consideração os distintos graus de coesão entre orações, Mendes (2013) propõe a
seguinte representação:
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Figura 3 – Processos de estruturação oracional em escala, segundo Mendes (2013)

Fonte: Mendes (2013, p. 1738)

Assim, segundo a proposta de Mendes (2013), as várias conexões entre orações
apresentam graus de dependência que vão do menos dependente ao mais dependente, ou seja,
da justaposição à subordinação integrada. A coordenação partilha com a justaposição e a
suplementação uma menor dependência sintática entre as orações. Assemelha-se, todavia, à
subordinação no que diz respeito à constituição de um constituinte superior (a frase composta,
no caso da coordenação, e a frase complexa, no caso da subordinação).
Para os nossos fins, mesmo que não use explicitamente o termo continuum, a proposta de
Mendes (2013) nos ajuda a compreender a importância de uma visão gradual da integração
oracional. Essa perspectiva nos parece mais coerente para descrever as construções oracionais
substitutivas, como se pode observar pelo exemplo a seguir.

(11) Preste atenção quando você for fazer a sua próxima lista de compras! Você vai perceber
que, [em vez de anotar itens como "« goma de mascar "», "« fermento em pó "» ou "« lâmina
de barbear "»], provavelmente escreverá o nome de marcas famosas que acabaram se
tornando sinônimos de diversos produtos. Ou você vai dizer que não lembrou de cara de
outros nomes quando leu os artigos que mencionamos como exemplo? (CP, Século XXI,
http://102fmnatal.com.br/site/?p=2311)

Traçando um paralelo com a abordagem de Mendes (2013), podemos afirmar que as
construções hipotáticas substitutivas podem ser enquadradas na subordinação periférica, uma
vez que a oração substitutiva mantém uma relação menos coesa com a principal do que a que
se mantém entre o verbo e seus argumentos na subordinação integrada.
Outra gramática de extrema relevância é a de García (2004). Em seus apontamentos
iniciais, o autor espanhol problematiza a correlação dos termos latinos coordenação e
subordinação com os termos gregos parataxe e hipotaxe, frequentemente compreendidos como
sinônimos. Sugere, portanto, que os termos gregos sejam usados para designar os processos de
articulações de orações, já que são mais especializados e só determinam esse tipo de relação: a
de integração oracional. Deve-se notar que tal opção metodológica vai de encontro à de Mendes
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(2013), para quem os dois tipos de articulação interoracional são a coordenação e a
subordinação.
Ainda assim, o estudioso reconhece que diferençar esses dois processos é problemático,
pois, como exemplifica:

Dados dois elementos A e B, quer se tratem de frases ou de orações, em que
nos baseamos para assegurar que A e B estão no mesmo nível ou, pelo
contrário, que B está abaixo de A ou dominado por A? Os gramáticos
costumam dizer que quando dois termos estão unidos por coordenação,
qualquer um deles é dispensável, porém, quando estão unidos por
subordinação, o referido potencial de supressão torna-se impensável
(GARCÍA, 2004, p. 3514) 35.

Assim, o critério da prescindibilidade funcionaria confortavelmente, não fossem os
problemas já discutidos no início desta seção. Para ilustrar tais complicações, consideremos
dois exemplos adaptados de García (2004, p. 3514):
(XXI) Ou te calas, ou te tiro da classe. – (tradicionalmente reconhecida) como coordenação ou
parataxe
(XXII) Se eu ganhar na loteria, não teria que me preocupar com os gastos do casamento! –
(tradicionalmente reconhecida) como subordinação ou hipotaxe

De acordo com o autor, em (XXI), não é possível prescindir da oração ‘ou te tiro da
classe’. Afinal, o que se entende como coordenação pela tradição, na verdade, em casos como
esse, conforme foi atestado por Rosário (2012b), Acosta (2016), Rosário e Acosta (2018), é
correlação. Afinal, a apódase não faz sentido sem a sua prótase. No exemplo (XXII), a dita
principal (‘não teria que me preocupar com os gastos do casamento’), por sua vez, não
funcionaria independentemente da dita subordinada “se eu ganhar na loteria”: a informação da
principal depende da informação da outra oração. Nesse caso, a principal não está em posição
superior em relação à subordinada, diferentemente do que prescreve a tradição.
Diante das dificuldades apresentadas, García (2004) ressalta a necessidade de se
diferenciar a ‘prescindibilidade’ sintática da ‘implicação’ semântica. Vejamos:

“Dados dos elementos A y B, ya se trate de frases o de oraciones, ¿em qué nos basamos para asegurar, que A y
B están en mesmo nível o, el contrario, que B está por debajo de A o dominado por A? Los gramaticos suelen
decir que cuando dos términos están unidos por coordinación, cualquiera de ellos resulta prescindible, pero que
cuando están unidos por subordinación, dicha supresión potencial es impensable”
35
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- Sintaticamente, um elemento é prescindível quando se pode suprimir sem
dar lugar a uma expressão inaceitável. O objeto direto pão em A menina come
pão é prescindível, pois podemos dizer A menina come, porém, esse mesmo
objeto direto em A menina quer pão não é prescindível, dado que não
poderíamos dizer A menina quer. - Semanticamente um elemento está
‘implicado’ a outro elemento quando é solicitado pelo seu sentido com
independência de que seja prescindível ou não; o sintagma pão, citado acima,
está implicado a come e quer indistintamente. No entanto, o sintagma agora
não está implicado e temos A menina come pão, A menina quer pão, A menina
come pão agora, A menina quer pão agora. (GARCÍA, 2004, p. 3515) 36

A prescindibilidade sintática, portanto, vem determinada por critérios lexicais, mais que
estritamente categoriais, e se aplica à união de palavras no interior dos sintagmas. Já o critério
semântico fornece pistas para a diferenciação da coordenação e da subordinação,
principalmente no que diz respeito ao estudo das adverbiais. Exploraremos esse aspecto com
mais detalhes na seção seguinte.
No mais, uma vez que é impossível associar categoricamente uma semântica própria para
a parataxe e outra para a hipotaxe, García (2004) conclui que a divisão entre tais categorias não
deve ser tão rígida. O autor reconhece, então, de certa maneira, que a articulação de orações é
fluida e contínua, assim como se pretende por muitas abordagens funcionalistas.
Vejamos na seção seguinte como os funcionalistas e os cognitivistas tratam dessa agenda
tão latente dos estudos linguísticos.

3.2 Articulação de orações em obras funcionalistas e cognitivistas

Tendo em vista a orientação teórica desta pesquisa, torna-se necessário agora apresentar
abordagens que compreendem os processos de articulação de orações em perspectivas
funcionalista e cognitivista. Apresentamos, brevemente, as propostas de Halliday (1985),
Lehmann (1988), Hopper e Traugott (1997), Croft (2001) e Langacker (2008).
Halliday (1985) investiga as sentenças complexas a partir dos conceitos de encaixamento
e combinação de orações. O encaixamento se refere à subordinação em sentido estrito, em que
podemos alocar as orações substantivas e adjetivas (da tradição). A combinação de orações, por

“- Sintácticamente, un elemento es prencidible cuando puede suprimirse sin dar lugar a una expresión
inaceptable: el objeto directo pan de La niña come pan es precindible, pues podemos decir La niña come, pero
este mismo objeto directo en La niña quiere pan no es prescindible, dado que no pordríamos decir *La ninã quiere.
- Semánticamente, un elemento está implicado por otro elemento cuando lo pide su sentido, com independencia
de que resulte prescidible o no: la frase pan, de arriba, u otra frase equivalente, está implicada por come o por
quiere indistintamente, en tanto na frase ahora resulta no implicada, y de ahí que tengamos La niña come pan, La
niña quiere pan, La niña come ahora pan, La niña quiere ahora pan (GARCÍA, 2004, p. 3515).
36
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sua vez, relaciona-se à coordenação e à hipotaxe, que são analisadas a partir de dois eixos (o
tático e o lógico-semântico), conforme a figura a seguir.
Figura 4 – O sistema de complexo causal segundo Halliday (1985)
hipotaxe

eixo tático
parataxe
cláusula

projeção

ideia
locução

eixo
lógico-semântico
expansão

elaboração
extensão
realce

Fonte: Adaptado de Halliday (1985, p. 373)

Enquanto o eixo tático está relacionado à interdependência entre as orações – em que se
verifica a parataxe (estatuto de igualdade) e a hipotaxe (estatuto de desigualdade) –, o eixo
lógico-semântico diz respeito às relações semântico-funcionais que podem se verificar entre
orações que integram as sentenças complexas. Tais relações são descritas por projeção ou
expansão.
Embora não considere a graduação das estruturas oracionais, a abordagem de Halliday
(1985) é inovadora no sentido de não se centrar apenas na estrutura formal das orações, mas
também por considerar as relações funcionais que se estabelecem entre elas. É essa a grande
contribuição do linguista para o estudo da articulação de orações.
Tendo em vista que as relações por projeção (ideia e locução) não estão contempladas em
nosso objeto, tratemos mais detidamente da expansão. A expansão de uma oração primária pela
secundária pode se dar por elaboração (em que uma oração elabora o significado da outra,
especificando-a); realce (em que uma oração realça o significado da outra, qualificando-a) e
extensão (em que uma oração amplia o significado da outra, acrescentando algo novo a ela).
Segundo Halliday (1985), as orações que expressam o valor substitutivo são pertencentes
à extensão hipotática não finita do subtipo ‘variação’. Vejamos um exemplo do nosso corpora
para melhor compreendermos o porquê de o linguista assim descrever as substitutivas:
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(12) Alguns estudos analisaram especificamente a carga bacteriana em as mãos antes e após a
lavagem, e da mesma forma, a maioria não identificou nenhuma diferença entre a capacidade
antibactericida de ambos os sabonetes. Talvez existam algumas bactérias que são eliminadas
com mais eficácia pelo triclosan, explica Aiello, mas não muitas, e não são as que causam as
doenças mais comuns. [Em vez de matar as bactérias], o sabonete comum simplesmente as
remove das reentrâncias das mãos, o que permite que sejam levadas pelo ralo, afirma Levy,
diretor do Centro de Adaptação Genética e Resistência às Drogas de a Universidade de Tufts.
Após a lavagem com água e sabão (muito mais eficaz que usar apenas água), ele defende a
secagem com toalhas de papel, já que as bactérias podem sobreviver em toalhas úmidas.
Outra boa opção é usar gel antisséptico para as mãos (CP, Século XXI,
http://102fmnatal.com.br/site/?p=1767)

A oração em destaque em (11) é hipotática por ser dependente de outra. Note-se que tal
oração só faz sentido por apresentar a sua contraparte, representada pela matriz. Seu significado
de extensão se justifica pelo fato de que a substituição amplia a significação da matriz,
quebrando a expectativa do efeito que se deseja de um sabonete comum; afinal, ele é incapaz
de “matar as bactérias”, ele “simplesmente as remove”. Na verdade, a hipotática funciona como
um reforço argumentativo para a matriz, estendendo assim o seu significado. Por fim, tal oração
pertence ao subtipo ‘variação’, por estar em substituição total
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à matriz, ou seja, a ideia

presente na hipotática dá lugar à que vem na matriz.
Por sua vez, seguindo a perspectiva de continuum, Lehmann (1988) propõe uma visão
escalar dos processos de articulação de orações, os quais, segundo a sua visão, não podem ser
descritos por meio das dicotomias coordenação/subordinação e parataxe/hipotaxe. Para tanto,
o autor propõe uma tipologização das orações complexas a partir de continua que levam em
conta a maior ou menor vinculação sintática entre orações. Nesses continua, ele postula seis
parâmetros semântico-sintáticos relevantes para a sua descrição:
1. Degradação hierárquica da oração subordinada;
2. Nível sintático do constituinte ao qual a oração subordinada se vincula;
3. Dessentencialização da subordinada;
4. Gramaticalização do verbo da principal;
5. Entrelaçamento das duas orações;
6. Explicitude da articulação.
A partir disso, Lehmann (1988) elabora o seguinte quadro:
37

É importante ressalvar que Halliday (1985) aponta dois subtipos para a variação: a substituição total (replacive
– substitutiva), representada por instead of e rather than, e a substituição parcial (subtractive – subtrativa),
representada por except. Por conta disso, situamos as nossas construções no primeiro grupo.
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Quadro 11 – Continua de articulação de cláusulas segundo Lehmann (1988)

Fonte: Lehmann (1988, p. 217) apud Gonçalves et.al. (2007, p. 86).

Cada extremo desses continua corresponde a um tipo de oração, levando em consideração
dois polos. Parte-se de um polo à esquerda, em que o nível de vinculação sintática entre as
orações combinadas é mais frouxo, para o outro polo à direita, cujo nível de vinculação é mais
estreito. Entre esses polos, segundo Gonçalves et. al. (2007, p. 87), encontram-se orações em
níveis intermediários, como as correlatas, as nominais fraca ou fortemente dessentencializadas,
a serialização verbal e as adverbiais fortemente nominalizadas.
A priori, é possível defender que as hipotáticas substitutivas estão em meio a esses níveis
intermediários, uma vez que não se caracterizam nem por uma fraca parataxe nem por um forte
encaixamento. Quanto ao terceiro e ao último continua, as substitutivas estão próximas ao polo
esquerdo, haja vista que são sempre reduzidas de infinitivo. Na esteira de uma abordagem
gradual, Hopper e Traugott (1997) propõem também um cline para descrever os processos de
integração oracional, como se pode notar no quadro a seguir:
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Quadro 12 – Cline de integração oracional segundo Hopper e Traugott (1997)
Parataxe

>

Hipotaxe

>

Subordinação

-dependente

+dependente

+dependente

-encaixado

-encaixado

+encaixado

Fonte: Adaptado de Hopper e Traugott (1997, p.170)

O quadro nos indica que a integração oracional é entendida como um processo de
gramaticalização, uma vez que a integração mínima corresponde à parataxe – com menos
dependência e menos encaixamento –, enquanto a hipotaxe apresenta maior integração – com
mais dependência e mais encaixamento.
Conforme afirma Rosário (2016, p. 263),

Segundo Heine et al. (1991, p. 20), tanto a coordenação quanto a subordinação
gramaticais teriam se desenvolvido a partir de estruturas discursivas que se
convencionalizaram. Por isso, a combinação de orações pode ser interpretada
como uma gramaticalização da organização retórica do discurso, que vai
sofrendo as influências dos falantes ao longo do tempo, de forma contínua.

Dessa forma, “quanto maior o nível de vinculação entre as sentenças interligadas, mais
avançado estará o processo de gramaticalização e vice-versa” (GONÇALVES et. al., 2007, p.
135). Seguindo essa perspectiva, as orações substitutivas, por serem hipotáticas, encontrar-seiam no meio do processo de gramaticalização.
Observe-se também que o quadro proposto amplia a proposta de Lehmann (1988) e prevê
a descrição das hipotáticas, que não estão contempladas de forma explícita nos continua do
linguista citado. Esse caso especial de integração sintática tem como principal característica a
interdependência entre as orações que constituem uma sentença. No rol das hipotáticas, estão
previstas as orações relativamente dependentes, pois elas nem fazem parte do escopo da matriz,
nem podem suportar a si mesmas.
É necessário ainda destacar a relevância dos conceitos de dependência e encaixamento
previstos no quadro de Hopper e Traugott (1997). Tal conceituação permite compreender que
são esses os dois critérios essenciais para a distinção entre os processos de articulação oracional.
Em certa medida, essa é uma crítica às propostas tradicionais que tendem a interpretar tais
conceitos (dependência e encaixamento) de maneira sinônima, quando não necessariamente a
máxima dependência implica o máximo encaixamento, por exemplo. E é nesse sentido que
consideramos a proposta de Hopper e Traugott (1997) satisfatória para a descrição das
construções oracionais hipotáticas substitutivas.
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Quanto às abordagens cognitivistas, destacamos inicialmente a de Croft (2001). Em seu
capítulo dedicado a tratar das orações complexas, Croft (2001, p.322) propõe que, “nas línguas,
há construções sintáticas que codificam qualquer par dos quatro tipos tradicionais de
construções de sentenças complexas38”, conforme indica a figura 5.

Figura 5 – Continuum das orações complexas segundo Croft (2001)

cossubordinação
coordenação

cláusulas adverbiais

verbos seriais,
cláusulas paratáticas,
speech complements

cláusulas relativas
adjuntas

complementação

cláusulas relativas

cláusulas relativas internamente encabeçadas
Fonte: Adaptado de Croft (2001, p. 322)

A figura acima demonstra que as chamadas construções de cossubordinação abrangem a
região entre a coordenação e a subordinação adverbial; as construções com verbos seriais, as
construções paratáticas e os speech complements abrangem a região entre a coordenação e a
complementação; as cláusulas39 relativas internamente encabeçadas abrangem a região entre as
cláusulas relativas e as completivas; as cláusulas relativas adjuntas, por sua vez, ficam
compreendidas entre as cláusulas relativas e as cláusulas adverbiais.
Além disso, nas relações transversais, encontramos as cláusulas relativas correlativas, que
ficam entre a coordenação e as cláusulas relativas, e as cláusulas de finalidade, situadas entre
os complementos e as cláusulas adverbiais. Segundo Croft (2001, p. 322), “esses dois links
(indicados pelas linhas tracejadas) são definitivamente ‘mais fracos’ do que os outros” 40.

“(...) I will demonstrate that there are syntactic constructions in languages that encode any pair of the four
traditional types of complex sentence constructions.”
39
Nesse caso, adotamos o termo cláusulas, seguindo a nomenclatura proposta por Croft (2001).
40
“two links (indicated by gray lines) are definitely "weaker" than the others.”
38
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No que concerne ao nosso trabalho, vejamos mais detidamente aspectos relativos à região
compreendida entre a coordenação e as cláusulas adverbiais. Afirma o linguista que ambas as
construções podem aproximadamente codificar o mesmo intervalo de relações semânticas. Um
dos pontos que as diferencia, entretanto, é a sequência temporal ou causal envolvida. Vejamos
alguns exemplos adaptados de Croft (2001, p. 328).

(XXIII) Cindy saiu e Jim foi promovido.
(XXIII’) Jim foi promovido e Cindy saiu.

Nesse ponto, muito importa a ordem dos eventos, porque isso impacta a interpretação
dada a eles. Em (XXIII), entendemos que a promoção de Jim é decorrente da saída de Cindy,
mas, em (XXIII’), interpretamos que a promoção de Jim provocou (ou, no mínimo, antecedeu)
a saída de Cindy. Tal fato não se confirma com as sentenças adverbiais, haja vista que elas
podem ocorrer em qualquer ordem, como se observa nos seguintes exemplos adaptados de Croft
(2001, p. 329):

(XXIV) Cindy saiu porque Jim foi promovido.
(XXIV’) Porque Jim foi promovido, Cindy saiu.

Como conclui Croft (2001), a liberdade posicional é, pois, um meio de distinguir a
coordenação da subordinação adverbial, já que as subordinadas adverbiais exibem maior
mobilidade em termos sintáticos, ao contrário das coordenadas.
Porém, é necessário fazermos uma ressalva de que essa tal liberdade pode não ter tanto
impacto na semântica das adverbiais, mas, para fins pragmáticos, a posição pode ser um critério
bem útil. Afinal, o que vem primeiro tende a ser iconicamente mais relevante do que o que vem
em seguida. Assim, em (XXIV), coloca-se em destaque o fato de Cindy ter saído e, em (XXIV’),
a evidência recai sobre o motivo da saída de Cindy.
Langacker (2008) também apresenta uma proposta bem consistente para a descrição das
sentenças complexas. No início do capítulo em que se dedica a observar as propriedades da
ordenação oracional, o linguista, à semelhança de tantos outros trabalhos já apontados aqui,
expõe a dificuldade em se diferençar a coordenação da subordinação. Para expor a sua proposta,
leva em consideração três propriedades – simetria, paralelismo e coigualdade – que o auxiliam
a distinguir os dois processos de ordenação.
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Se as orações são coiguais em status, são coordenadas. Isso significa afirmar que elas
participam de forma independente e na mesma medida no mesmo conjunto de relações
gramaticais. Tomemos como base um exemplo adaptado de Langacker (2008, p. 407):

(XXV) [Eu tive três aulas hoje] e [a reunião do corpo docente foi amarga].

Cada conjunto em (XXV), assinalado com os colchetes, especifica o motivo de o
enunciador estar cansado, por exemplo, e, portanto, ambas as sentenças podem ser consideradas
individualmente. O paralelismo gramatical implica que os conjuntos sejam também
semanticamente paralelos. Como [eu tive três aulas hoje] e [a reunião do corpo docente foi
amarga] são orações, cada uma perfila uma ‘coisa ancorada’. Assim, podemos afirmar que elas
são paralelas por ocuparem a mesma função sintática (oração) e, sobretudo, por serem bemsucedidas semanticamente, representando um motivo para o enunciador estar cansado.
Entretanto, se formos levar em consideração a forma como as estruturas coordenadas se
relacionam entre si – por meio das conjunções e, ou e mas, seguindo Langacker (2008) –,
teríamos que pensar no conceito de simetria. O linguista admite simetria para as estruturas
combinadas em adição e disjunção (a tradicional alternância), mas não se pode afirmar o mesmo
para as estruturas combinadas com mas, tendo em vista que essa conjunção gera contrariedade
às expectativas geradas pela oração que a precede. Tampouco se pode pensar em simetria
quando se trata de sequencialidade temporal, como em (XXVI):

(XXVI) Ela deixou o emprego e se casou. (Primeiro, ela deixou o emprego; só depois casou-se).

Assim, Langacker (2008) destaca, à semelhança de Halliday (1985), que o status das
coordenadas é coigual, mas acrescenta que coigualdade não implica simetria, haja vista o
comportamento distinto de algumas orações na coordenação. Por outro lado, Langacker (2008)
afirma que, quando há falta das três propriedades assinaladas acima (simetria, paralelismo e
coigualdade), temos a subordinação. Para ilustrar o posicionamento do linguista quanto às
dimensões da subordinação, utilizaremos um exemplo de nossos corpora.
A primeira dimensão em relação à subordinação é a sua natureza multifacetada, que se
refere à forma de uma oração. O que se questiona, de início, é a possibilidade de as orações se
constituírem como sentenças independentes. Observemos isso a partir de nosso dado.
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(13) Agora que já sabemos da importância do Doctype, podemos voltar ao assunto estilizações.
Todas as folhas de estilo que construi até agora, foram colocadas dentro da seção das páginas.
Este procedimento facilita o entendimento, pois basta olhar o código de marcação da página
e ver como foram definidas as regras de estilo. Tudo está colocado em um único lugar.
Contudo é muito raro termos páginas isoladas, o mais comum é que tenhamos várias páginas
com uma apresentação semelhante em todo o Web site. Em lugar de colocar as folhas de
estilo repetidamente em cada uma das páginas construídas, seria uma boa idéia que
tivessemos uma única folha de estilos que pudesse ser lincada a cada uma das páginas. Isto
permite mudar a cor de fundo das páginas ou usar um tipo ou tamanho de fonte diferente
para todo o site, bastando que você faça a alteração na folha de estilo `mestre'. (CP, Século
XXI, http://ajuda.forumeiros.com/t18950-css-desde-o-inicio)

Nesse caso, não há como admitir a “sobrevivência” da oração introduzida por ‘em lugar
de’ de forma isolada, pois ela é dependente semanticamente da informação veiculada na dita
principal. A própria expressão “seria uma boa ideia” marca a necessidade da hipotática, cuja
ideia é descartada para se dar ênfase à boa ideia apresentada pela principal: ter “uma única
folha de estilos que pudesse ser lincada a cada uma das páginas”.
Além disso, como destaca Langacker (2008), há que se levar em consideração outros
aspectos estruturais da hipotática: 1) o compartilhamento de sujeito (nós), recuperado pelo
verbo “tivéssemos”; 2) a presença de um conector, que marca explicitamente a subordinação;
3) o verbo em forma nominal (infinitivo “colocar”). A respeito desse último ponto, observe-se
ainda a atemporalização do processo oracional, que representa um passo na direção da
nominalização.
Essas são características observadas em nosso objeto. Por outro lado, não se encontram
essas mesmas propriedades em todas as orações que constituem a chamada subordinação. É
nesse sentido que as subordinadas possuem uma natureza multifacetada.
A segunda dimensão refere-se ao perfilamento, ou seja, se o perfil de uma oração (o que
ela designa ou a que se refere) prevalece ou se é sobrepujado em níveis mais elevados de
organização. Retomando o exemplo (12), podemos afirmar que o evento perfilado é ter “uma
única folha de estilos que pudesse ser lincada a cada uma das páginas”. Esse perfil é o que
orienta a contraexpectativa expressa na hipotática e, por isso, também se sobrepõe à hipotática.
Admite-se, portanto, o status desigual presente na subordinação, uma vez que a relação entre
as orações que constituem a sentença complexa é inerentemente assimétrica.
Tendo em vista ainda que se admite assimetria em certos casos da coordenação,
Langacker (2008) propõe a existência de uma fronteira difusa com casos de transição entre os
dois mencionados processos de articulação de orações, o que nos remete mais uma vez à noção
de gradiência, tão presente na conexão de cláusulas.
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Não poderíamos deixar de mencionar ainda outro ponto relevante levantado pelo
estudioso: a noção de encaixamento. A exemplo de outros estudiosos (HOPPER e
TRAUGOTT, 1997; HALLIDAY, 1985), Langacker (2008) aponta que essa noção é básica
para se questionar o estatuto das diversas orações que compõem o rótulo subordinação, o qual
não é capaz de contemplar as orações cujo nível de encaixamento é mais frouxo, como fica
evidente em relação às adverbiais.
Por fim, damos destaque a abordagens funcionalistas de autores brasileiros. Assim,
passamos a expor as propostas de Castilho (2012), de Abreu (1997) e de Decat (2001), as quais
são representativas dessa área teórica de pesquisas.
No início do capítulo dedicado ao estudo da sentença complexa, Castilho (2012, p. 337)
justifica a adoção desse termo “em lugar de período, visto que este não é uma unidade sintática
diferente da sentença simples. Ou seja, tudo o que ocorre numa sentença simples ocorre numa
sentença complexa”. Mais adiante, Castilho (2012, p. 339) reconhece que “não é pacífica, na
literatura especializada, a forma de tratar as sentenças complexas”. Em seguida, apresenta a sua
tipologia, na qual relaciona três parâmetros, subdivididos em cinco processos:
1) a coordenação ou independência – sentenças41 complexas justapostas e sentenças
complexas coordenadas;
2) a subordinação ou dependência – sentenças complexas encaixadas (substantivas e
adjetivas/relativas) e sentenças complexas em adjunção (adverbiais);
3) a correlação ou interdependência – sentenças complexas correlatas.

Nota-se, portanto, que o autor considera cinco processos em que se configuram as
sentenças complexas. Tal abordagem pressupõe uma vertente mais escalar, que se difere de um
tratamento exclusivamente dicotômico das perspectivas mais tradicionais. Nessa proposta, é
notável ainda o esforço em reconhecer a correlação como um processo distinto dos demais.
Abreu (1997) também apresenta uma perspectiva alternativa para o estudo da
coordenação e da subordinação. Orientado pela Teoria dos Protótipos42, desenvolvida por
Givón (1989) e outros autores, e amparado em seis das propriedades adotadas por Haiman e
41

Nesse caso, adotamos o rótulo sentenças, seguindo a nomenclatura proposta por Castilho (2012).
Nas palavras de Abreu (1997, p. 20), segundo a Teoria dos Protótipos, “as categorias linguísticas e cognitivas
não são compartimentos estanques. Há sempre um espaço reservado, não distinto entre elas e, dentro de cada uma
delas, é possível encontrar representantes prototípicos, definidos como aqueles que estatística e
probabilisticamente apresentam o maior número das mais importantes propriedades/peculiaridades características
da categoria. Todos os outros membros dessa mesma categoria podem então ser classificados de acordo com o seu
grau de semelhança ao protótipo, ‘ou distância do pico prototípico’”.
42
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Thompson (1988), ele oferece uma proposta inovadora para distinguir os dois processos.
Abaixo relacionamos as seis propriedades adotadas pelo autor:
1. Identidade de tempo e/ou sujeito;
2. Redução de uma das orações por elipse ou por ‘opposition loss’;
3. Incorporação marcada gramaticalmente de uma das orações;
4. Ligação entonacional;
5. Uma oração estar dentro do escopo de outra oração;
6. Ausência de iconicidade.
Feitas as análises, sobre as quais não vamos nos debruçar exaustivamente, Abreu (1997)
chega a um quadro em que é possível visualizar, de maneira global, a análise dos graus de
prototipicidade das orações por ele reconhecidas:
Quadro 13 – Prototipicidade das orações de acordo com Abreu (1997)
Escala
Tipo de oração
6
sub. subst. Subjetiva
5
sub. subst. Objetiva direta
sub. subst. Objetiva indireta
sub. adv. Modal
4
sub. subst. Completiva nominal
sub. subst. Predicativa
3
sub. subst. Apositiva ‘fact sentences’
sub. adj. Restritiva
sub. adv. Causal
sub. adv. Condicional
sub. adv. Concessiva
sub. adv. Final
sub. adv. Temporal
2
sub. adj. Explicativa
sub. adv. Comparativa
sub. adv. Proporcional
1
sub. subst. Apositiva típica
sub. adv. Consecutiva
coord. Alternativa
coord. Explicativa
0
coord. Aditiva
coord. Adversativa
coord. Conclusiva
Fonte: Abreu (1997, p. 30-31)

É necessário esclarecer que, quanto mais próximo ao grau 6 de prototipicidade, mais uma
oração está próxima da subordinação. A direção contrária, isto é, a que aponta para o grau 0,
indica uma proximidade com a coordenação.
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Nesse sentido, é possível perceber que a oração subordinada adverbial consecutiva, por
exemplo, está mais próxima às coordenadas prototípicas do que às subordinadas. Por sua vez,
as construções oracionais substitutivas poderiam ser encaixadas no 3º grau de prototipicidade,
uma vez que: a) compartilham o sujeito com a matriz, b) os verbos que as compõem têm redução
de tempo finito (opposition loss) e, c) muitas vezes, não apresentam iconicidade temporal.
Convém observar o quão maleável é a natureza das adverbiais que ora se aproximam das
subordinadas prototípicas, ora se avizinham das coordenadas prototípicas. De fato, as chamadas
adverbiais possuem matizes bem diversificados e têm despertado o olhar curioso de
pesquisadores brasileiros.
Por fim, cabe desvelarmos as contribuições do trabalho de Decat (2001)43. De maneira
análoga a Castilho (2012), ela não reconhece um único fenômeno de subordinação. Para a
estudiosa, esse processo pode ser subdividido em dois outros grandes agrupamentos:

1) Estruturas de encaixamento, em que uma oração se integra estruturalmente a outra e
cuja dependência é definida pela escolha do item lexical com o qual a cláusula está
em constituência no desempenho de um papel gramatical. Aqui se incluem as
cláusulas-complemento e as adjetivas restritivas;
2) Estruturas de hipotaxe, que são independentes, ou seja, não estão sujeitas a uma
integração sintática estrutural. Estão mais relacionadas à organização do discurso,
estabelecendo relações retóricas que prescindem de cada discurso. Incluem-se as
cláusulas adverbiais (que não sejam argumentos do verbo), as participiais (as
reduzidas de particípio) e as adjetivas não restritivas (as tradicionais explicativas).

Decat (2001) considera as relações interoracionais baseadas nos contextos discursivos em
que elas se inserem. Por isso, a autora assevera que as funções características das adverbiais
emergem dessa articulação, tais como: condição, motivo, lista. Além disso, é importante
contemplar a sua contribuição para o entendimento de que a aparente liberdade posicional das
hipotáticas (anteposição ou posposição) não é gratuita, mas determinada pela proposição
relacional e pela função discursiva.
Enfim, o que se apresentou nesta seção demostra que definir processos de ligação de
cláusulas é uma exaustiva tarefa. Diante de tanta diversidade, é necessário estabelecer critérios

43

Neste caso, considera-se apenas a subordinação, haja vista que, em tal artigo, Decat (2001) dedica-se ao estudo
das estruturas de hipotaxe.
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consistentes que contemplem o arcabouço renovável das construções oracionais. Dentre todas
as propostas apresentadas, cremos que a de Hopper e Traugott (1997) é mais concernente aos
fins desta tese, já que expressa uma visão escalar dos processos de integração.
Uma última observação nesse aspecto diz respeito ao quase absoluto silêncio das obras e
dos teóricos acerca das construções oracionais hipotáticas substitutivas. Como ficou claro, essas
estruturas da língua portuguesa não têm atraído a atenção dos gramáticos e linguistas ao longo
do tempo. Na seção seguinte, traçamos uma breve revisão de trabalhos que tratam das orações
adverbiais/ hipotáticas, dentre as quais incluiremos as construções oracionais hipotáticas
substitutivas.

3.3 Hipotaxe adverbial

Como vimos insistindo ao longo desse capítulo, uma problemática que se apresenta é a
natureza diversa das orações que compõem o grupo da subordinação. A tradição congrega no
mesmo conjunto as chamadas substantivas, adjetivas e adverbiais, com estruturas formais,
matizes semânticos e funções pragmáticas bastante diversificados. O comportamento das
substantivas em muito difere do das outras duas, tendo em vista que o grau de integração delas
com suas matrizes é maior.
Vejamos no quadro abaixo, elaborado por Rosário (2012a), como algumas gramáticas do
nosso vernáculo definem as chamadas orações subordinadas adverbiais.
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Quadro 14 – Definições de orações adverbiais segundo diversas gramáticas
ORAÇÕES ADVERBIAIS
Almeida
(2004, p. 529)
Azeredo
(2000, p.212)
Luft
(2000, p. 53)
Maciel
(1931, p. 362)
Rocha Lima
(1999, p. 274)
Henriques
(2003, p. 119)
Cunha e Cintra
(2001, p. 604-605)
Kury
(2003, p. 62)
Pereira
(1943, p. 289)
Bueno
(1963, p. 383)

É a que, em relação à oração principal, equivale a um advérbio.
Desempenham funções próprias dos advérbios.
Funcionam como advérbio (adjuntos adverbiais) da respectiva oração principal.
Sempre que valha logicamente por um advérbio ou expressão adverbial.
Assim se denominam porque, equivalentes a um advérbio, figuram como adjunto
adverbial da oração a que se subordinam.
Desempenham, em relação à principal, uma única função sintática (de natureza
adverbial): adjunto adverbial.
Funcionam como adjunto adverbial de outras orações e vêm, normalmente,
introduzidas por uma das conjunções subordinativas (com exclusão das integrantes
que [...] iniciam orações substantivas).
As orações subordinadas adverbiais, que funcionam sempre como adjunto ou
complemento adverbial da oração principal de que dependem, podem apresentar-se
desenvolvidas (conexas ou justapostas) e reduzidas (de infinitivo, de gerúndio, de
particípio).
Exerce sempre as funções de um advérbio, o qual é, em geral, conversível em
substantivo regido de preposição, pode ser convertida em uma locução adverbial, isto
é, em um substantivo regido de preposição.
São assim chamadas as orações subordinadas que correspondem a circunstâncias e
são tantas quantas as espécies de advérbios.
Fonte: Rosário (2012a, p. 14)

Percebe-se que as gramáticas consultadas trazem como ponto comum a consideração de
que as orações adverbiais equivalem a advérbios/adjuntos adverbiais, à exceção de Bueno
(1963), que prefere defini-las como orações correspondentes a circunstâncias. O problema com
essa orientação é o fato de que nem todas as orações adverbiais correspondem a adjuntos
adverbiais, como é o caso das comparativas e das consecutivas. De acordo com Bechara (2009,
p. 471):
Refletindo a classe heterogênea dos advérbios, também as orações transpostas
que exercem funções de natureza de advérbio se repartem por dois grupos:
a) as subordinadas adverbiais propriamente ditas, porque exercem função
própria de advérbio ou locução adverbial e podem ser substituídas por um
destes (advérbio ou locução adverbial): estão neste caso as que exprimem as
noções de tempo, lugar, modo (substituíveis por advérbio), causa, concessão,
condição e fim (substituíveis por locuções adverbiais formadas por
substantivo e grupos nominais equivalentes introduzidos pelas respectivas
preposições);
b) as subordinadas comparativas e consecutivas.

Para compreendermos melhor o que o autor diz, vejamos um exemplo de sua gramática:
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(XXVII) Janete estuda mais que trabalha.

Observemos que, nesse caso, a oração subordinada “que trabalha” está presa ao advérbio
“mais”, e o conjunto “mais que trabalha” não pode ser transposto para um advérbio simples ou
uma locução adverbial.
É necessário destacar ainda que nenhuma das obras apontadas no quadro faz menção às
construções oracionais hipotáticas substitutivas. Bechara (2009, p. 447 e 448), entretanto,
mesmo que superficialmente, reserva em sua descrição sobre “os principais tipos de adjuntos
adverbiais” um espaço para tratar do que ele chama de adjunto adverbial de substituição, troca
ou equivalência. Nesse tópico de sua gramática, há apenas dois exemplos, que reproduzimos
abaixo:

(XXVIII) Iremos amanhã em vez de hoje.
(XXIX) Durante o recreio jogava [em vez de alimentar-se].

Em (XXVIII), deparamo-nos com um caso não oracional em que figura o valor de
substituição. Por outro lado, em (XXIX), vê-se um exemplo oracional da construção
substitutiva. As funções semântico-pragmáticas dos dois exemplos nos parecem diferentes, pois
no primeiro caso temos uma substituição stricto sensu, ou seja, troca-se um dia pelo outro. No
segundo caso, temos uma substituição argumentativa, em que o enunciador julga o fato de que
o personagem prefere “jogar durante o recreio” a “alimentar-se”. Nessa análise, portanto,
somente no primeiro caso podemos admitir a equivalência da oração substitutiva pelo adjunto
adverbial de substituição. Afinal, quando ganha tons mais argumentativos, a relação de
substituição adquire outras propriedades que serão descritas no capítulo dedicado à análise de
dados. Fazemos esse apontamento com ressalvas, haja vista que dados destituídos de um
contexto mais amplo são mais difíceis de serem consistentemente analisados.
Outra abordagem de grande relevância é a de Azeredo (2010). O estudioso destaca que
as orações adverbiais típicas44 estão sujeitas a um deslocamento em relação à oração principal,
isto é, possuem mobilidade posicional. Além disso, segundo suas próprias palavras, “por serem
sintaticamente acessórias, tornam-se relevantes no discurso pela informação que acrescentam
44

O autor não explica o que e quais são as orações adverbiais típicas, mas depreendemos que ele se refere à
natureza típica das orações adverbiais, ou seja, tipicamente tais orações possuem a propriedade de mobilidade
posicional.
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ao texto, ou, noutros termos, pela importância que assumem na organização coerente ou lógica
do raciocínio” (AZEREDO, 2010, p. 323).
O autor apresenta uma subdivisão diferente da proposta pela NGB, agrupando as orações
adverbiais em quatro tipos gerais: a) relação de causalidade, b) relação de temporalidade, c)
relação de contraste e d) relação de modo/comparação. No primeiro grupo, ele inclui as causais,
as condicionais, as consecutivas e as finais. Na temporalidade, engloba as temporais
propriamente ditas e as proporcionais. Na relação de contraste, estão inseridas as concessivas.
Na quarta relação, ele reserva uma descrição mais detalhada e aborda os conceitos de
qualificação, quantificação e orações modais.
Interessa-nos um par que Azeredo (2010, p. 336) traz à parte, que compreende as relações
de adição e preterição. Afirma o gramático que a relação de adição é expressa pela locução
prepositiva além de, enquanto a de preterição fica a cargo das locuções prepositivas em vez de/
em lugar de. Quanto a essa última relação, retiramos de seu texto o seguinte exemplo:

(XXX) [Em vez de chutar em gol], preferiu passar a bola.

Azeredo atesta que esse caso revela a função semântico-pragmática de preferência, até
por conta do próprio verbo “preferir”, presente na matriz. Como vimos anteriormente, Rosário
e Novo (2018) defendem que essa função pode ser descrita dentro da noção mais geral e básica
da substituição, a qual também considera duas outras funções: a substituição stricto sensu e a
comparação contrastiva. No capítulo de análise, apresentamos um refinamento para essa
proposta.
Quanto ao modo de subdividir as orações que tradicionalmente são agrupadas como
adverbiais, destacamos a proposta de Brito (1983), para quem, em uma abordagem gerativista,
há construções condicionais, construções finais, construções contrastivas, construções de
ordenação temporal e construções de graduação. Na descrição dos três primeiros tipos de
construções, a autora considera ainda outros três subgrupos: factuais, hipotéticas e
contrafactuais. Vejamos brevemente cada grupo apresentado.
Dentre as condicionais, a estudiosa inclui: a) as causais e as conclusivas (factuais), b) as
tradicionalmente classificadas como condicionais (hipotéticas) e c) as que se verificam em
mundos alternativos ao mundo real (contrafactuais). No grupo das construções finais, Brito
(1983) só compreende as tradicionais finais, distinguindo-as novamente por a) factuais, b)
hipotéticas e c) contrafactuais. Percebemos que a diferença entre esses subgrupos está no tempo
e no modo verbal da subordinada, assim como se verifica com os subgrupos das construções
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contrastivas (as tradicionais concessivas). Em relação às contrastivas, deve ser destacada a
seguinte passagem:

A contrajunção expressa pelas construções contrastivas (...) exprime os
seguintes valores:
(i) a ocorrência/ existência de uma situação inesperada relativamente a outra,
tendo em conta o nosso conhecimento/ percepção do curso normal dos
acontecimentos no(s) mundo(s) que nos são acessíveis;
(ii) a ocorrência/ existência de uma situação que não é conforme às
expectativas de um dado indivíduo sobre o curso previsível/ desejável dos
acontecimentos. (BRITO, 1983, p.470; grifos da autora)

Embora Brito (1983) não contemple as construções substitutivas, a exposição acima nos
remete, em certa medida, às construções focadas neste trabalho. Vejamos mais um dado de
nosso corpus.

(14) Às vezes um amigo nos cria situações realmente problemáticas. Mas não seria o caso de
termos selecionado melhor as amizades ou deixarmos limites claros nos nossos
relacionamentos? Muitas vezes nos queixamos dos filhos e até os chamamos de "«
malcriados "». Mas não fomos nós que os criamos? Portanto, em vez de nos queixarmos
dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela situação, e nos entregarmos à indignação e
condená-los, uma atitude mais racional e mais benéfica seria examinarmos nosso papel e
nossa própria contribuição para que o problema viesse a existir. (CP, Século XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/243.html)

Percebamos que “queixar-se dos outros e de determinadas situações” não está em
conformidade com as expectativas do enunciador, que constrói toda a sua argumentação no fato
de que “deveríamos examinar nosso papel e nossa parcela de culpa”. Nesse sentido, poderíamos
pensar, assim como outras pesquisas já realizadas 45, em incluir exemplos dessa natureza no rol
das construções contrativas.
No entanto, como já expusemos na seção 1.2, defendemos que a substituição faz parte do
escopo do macrodomínio do contraste, da graduação e da comparação. Há, sim, uma oposição
de ideias no exemplo (14), mas, sobretudo, há uma necessidade de o enunciador destacar que
uma maneira de agir deve ser substituída por outra.
Para finalizar a apresentação da abordagem de Brito (1983), destacamos ainda o fato de
que a estudiosa prefere apresentar as orações comparativas e consecutivas como estruturas de
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Essas pesquisas serão apresentadas no próximo capítulo, na seção em que tratamos de trabalhos mais
estritamente relacionados ao nosso.
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graduação, uma vez que envolvem proposições que exprimem grau. De fato, tal proposta é
inovadora e contribui muito para os estudos que se dedicam a tais temas.
Neves, Braga e Dall’Aglio-Hatnher (2008, p. 937) também propõem uma descrição
diferente da tradicional, a começar pelo rótulo adotado: “construções hipotáticas”, em vez de
subordinadas adverbiais. As autoras assim preferem nomear essas construções, pois “o grau de
interdependência com a sentença nuclear a que se vinculam e o tipo de relação lógico-semântica
que expressam” são características suficientes para distinguir esse grupo das “subordinadas
propriamente ditas (as tradicionalmente chamadas completivas e adjetivas restritivas)”. De
acordo com as estudiosas, no rol das hipotáticas, incluem-se as temporais, as causais, as
condicionais, as concessivas e as comparativas.
Castilho (2012) apresenta a mesma subclassificação em sua gramática. Essa, no entanto,
não é a maior de suas contribuições para o estudo das adverbiais. Para o autor funcionalista, as
adverbiais são mais sensíveis às necessidades discursivas que os outros tipos de orações do
grupo das subordinadas e são sintaticamente menos ligadas à matriz. As adverbiais cumprem,
portanto, o papel de fornecer mais informações sobre o que vai ser enunciado. Destaca-se aí o
papel argumentativo/narrativo desse tipo de construção, que não é nem um pouco “acessória”,
como insistem em afirmar as abordagens tradicionais.
No que diz respeito a aspectos sintáticos, Castilho (2012, p. 356) afirma que “como [a
adverbial] tem uma relação de adjunção com a matriz, apenas estas [as matrizes] servem de
escopo à negação e à interrogação”, comportamento distinto do das substantivas. Ele faz essa
afirmação com base nas concessivas, mas ressalva que seria necessário estudar a propriedade
de focalização em outras sentenças adverbiais.
Outra abordagem relevante é a de Lobo (2013). Para mostrar que as adverbiais têm
comportamentos sintáticos distintos, a autora as subdivide em integradas e periféricas, como já
foi abordado brevemente na seção 3.1. Enquanto aquelas “manifestam uma série de
comportamentos que evidenciam, por um lado, uma maior ligação prosódica e estrutural com a
oração principal e, por outro lado, a compatibilidade com processos que envolvem focalização”,
essas “têm comportamentos opostos, evidenciando uma menor ligação prosódica e estrutural à
oração principal” (LOBO, 2013, p. 2031).
No que se refere à classificação semântica das adverbiais, Lobo (2013) apresenta uma
vasta análise, excluindo alguns tipos tradicionais – comparativas e consecutivas (à semelhança
de BRITO, 1983) – e incluindo alguns tipos não contemplados pela tradição – orações de modo,
de circunstância negativa, de lugar, de comentário, contrastivas e contrapositivas,
acrescentativas e, finalmente, as substitutivas. Lobo (2013) afirma ainda que os conectivos que
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introduzem as orações adverbiais têm natureza morfossintática heterogênea e que, muitas vezes,
são eles os grandes responsáveis pelo valor semântico das orações subordinadas.
A respeito das acrescentativas e das substitutivas, Lobo (2013, 2031) destaca que

Algumas orações infinitivas introduzidas por locuções prepositivas têm
propriedades características das estruturas de subordinação adverbiais. (...)
Nestas orações, a forma verbal tem geralmente marcas explícitas de
concordância. Quando o sujeito da oração subordinada e o da principal têm a
mesma referência, e o sujeito da subordinada não é foneticamente realizado,
podemos encontrar o infinitivo flexionado, com um sujeito pronominal nulo,
mais comum, que o infinitivo não flexionado, com um sujeito implícito.
Quando os sujeitos são distintos, só é possível o infinitivo flexionado,
independentemente de o sujeito ser foneticamente realizado ou um pronome
nulo.

Tal fato se constata com as construções oracionais hipotáticas substitutivas. É importante
destacar nessa passagem que as orações substitutivas só se constroem com verbo no infinitivo.
Esse comportamento nos leva a refletir sobre a questão de algumas orações não poderem se
realizar em forma desenvolvida. Rodrigues (2017) discute esse ponto como um daqueles que
permitem uma reflexão sobre as definições apresentadas pela gramática tradicional. Esse não é
o foco do nosso trabalho, mas serve de ponderação a respeito das abordagens que tentam
homogeneizar comportamentos heterogêneos.
Outro ponto apresentado por Rodrigues (2017, p.60) é “a possibilidade de as orações
adverbiais poderem ocupar diferentes posições no período em que se encontram”. As
construções oracionais hipotáticas substitutivas podem ocupar todas as posições, como se
demonstra nos exemplos abaixo.

(15) [Ao invés de nos abater], o Senhor nos levanta do pó. (CP, Século XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/281.html) – posição inicial
(16) Se, por isso, não estivermos ligados aos anjos e espíritos adequados, recebemos ainda assim
a vida, mas a receberemos de um modo torcido, por assim dizer, porque
então, [ao invés de ser a fé], será a negação da verdade.
(CP, Século XXI, http://24.229.2.221/sermoes/213.html) – posição intermediária
(17) Por que os clientes deveriam escolher você [ao invés de escolher a concorrência]? (CP,
Século XXI, http://2getmarketing.com.br/%20/b2b/defina-os-seus-clientes-alvo/) – posição
final
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Decat (2001, p. 106) destaca que as orações hipotáticas, para além da função gramatical,
têm uma função discursiva, pois orientam o interlocutor para a mensagem a ser transmitida,
organizando, assim, o discurso. Nesse sentido, notemos que, em posição inicial, a hipotática
ganha mais destaque em relação ao restante do período, ao passo que, em posição final, o
destaque é dado à matriz. Em posição intermediária, por sua vez, a hipotática é cerceada pelo
segmento matriz, o qual ganha o destaque mais uma vez.
Desta forma, as orações adverbiais têm “mais que uma função gramatical, uma função
discursiva, no sentido de orientar o ouvinte para a mensagem que se quer transmitir,
organizando, assim, a forma do discurso”. É nesse sentido que Decat (2001) afirma que as
adverbiais estão no nível textual, não no nível sentencial.
Matthiessen e Thompson (1988), acatando Halliday (1985), defendem que as hipotáticas
são interdependentes no discurso e, por isso, refletem algum tipo de organização discursiva.
São casos, portanto, de hipotaxe circunstancial de realce, devido à interdependência com a
organização do discurso e ao fato de ampliarem circunstancialmente outra cláusula.
Entende-se que, para esses estudiosos, assim como Decat (2001), as relações
circunstanciais emergem no nível do discurso, a partir da combinação de cláusulas
(HALLIDAY, 1985). A proposta nos parece sedutora, mas, por uma questão de recorte
metodológico, preferimos seguir o nível oracional, ou seja, a relação preexistente entre as
orações como base de nossas análises. 46
As diferentes abordagens até aqui apresentadas nos levam à conclusão de que, mesmo
dentro do grupo das adverbiais, há muitas diferenças a serem levadas em consideração, pois,
admitindo-se que não há construções exatamente iguais na língua, não é possível pensar em um
grupo rigidamente coeso. Em consonância com Hopper e Traugott (1997) e Neves, Braga e
Dall’Aglio-Hatnher (2008), defendemos que as construções oracionais hipotáticas substitutivas
são estruturas de hipotaxe por elas exibirem grau de interdependência com a sentença nuclear
a que se vinculam.
No capítulo seguinte, apresentaremos o arcabouço teórico eleito para esta pesquisa,
destacando a importância da LFCU para o estudo aqui empreendido.
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Atentamos que, embora tomemos o nível oracional como ponto de partida, não desconsideramos todo o entorno
contextual em nossas análises.
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esse capítulo dedica-se à apresentação do arcabouço teórico que subsidia a análise das
microconstruções conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de.
Para tanto, de início, situamos a nossa pesquisa como um estudo de abordagem
funcionalista. A seção 4.1 destina-se, portanto, em termos gerais, à descrição da teoria adotada,
a Linguística Funcional Centrada no Uso, em consonância com a abordagem clássica do
Funcionalismo e com a Linguística Cognitiva.
Na seção 4.2, discorremos sobre o modelo da Gramática de Construções, ressaltando as
principais definições do termo construção, de acordo com os teóricos mais influentes dessa área
– Goldberg (1995), Croft (2001), Traugott (2007), Traugott (2008a), Traugott e Trousdale
(2013) –, e de que forma essa abordagem auxilia a análise dos dados desta pesquisa.
Em 4.3, brevemente, discorreremos acerca dos processos de mudança construcional e
construcionalização. Atrelado a isso, na seção seguinte, em 4.4, abordaremos os mecanismos
de mudança (neoanálise, analogização, metonimização e metaforização), bem como suas
motivações (pensamento analógico, subjetividade e intersubjetividade).
Por fim, em 4.5, apresentamos os modelos contextuais de Heine (2002), Diewald (2002,
2006), Traugott (2008b) Diewald e Smirnova (2012) e Rosa (2019), traçando a implicação de
tais abordagens para o objeto de estudo da tese.

4. 1 Linguística Funcional Centrada no Uso

A abordagem denominada Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é o resultado
das pesquisas empreendidas pelos estudiosos da Linguística Funcional Norte-Americana (ou
do Funcionalismo Clássico) – na linha de teóricos como Givón, Hopper, Lehmann, Heine e
Traugott – com contribuições da Linguística Cognitiva – seguindo estudiosos como Goldberg,
Croft e Langacker.
Para o Funcionalismo Clássico, há uma constante interação entre gramática e discurso e,
por isso, defende-se que a gramática está em constante processo de mudança em consequência
das peculiaridades do discurso. A segunda, por sua vez, procura compreender de que maneira
o comportamento linguístico reflete as capacidades cognitivas que dizem respeito ao processo
de categorização, levando em consideração as experiências humanas no contexto das atividades
individuais, sociointeracionais e culturais.
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Por muito tempo, a perspectiva funcionalista centrou-se, principalmente, no estudo da
gramaticalização, preocupando-se em estabelecer um percurso unidirecional que previa quer a
passagem do léxico para gramática, quer o percurso do menos gramatical para o mais gramatical
(KURYLOWICZ, 1975). A título de ilustração, abaixo resumimos algumas abordagens acerca
do conceito de gramaticalização ao longo da história do Funcionalismo:

1. Jerzy Kurylowicz (1975 apud HEINE et al., 1991): considera gramaticalização um
percurso de um morfema que avança do léxico para a gramática ou de um estado menos
gramatical para um mais gramatical.
2. Traugott e Konig (1991 apud HEINE et al., 1991): avaliam a gramaticalização como
um processo histórico unidirecional e dinâmico por meio do qual itens lexicais adquirem um
novo status como formas gramaticais ou morfossintáticas, codificando novas relações ao longo
do processo. Surge a ideia de um continuum do menos gramatical para o mais gramatical.
3. Heine et al. (1991): apresentam a possibilidade de a gramaticalização também ser
concebida como um processo sincrônico.
4. Hopper e Traugott (1997): estabelecem uma distinção entre gramaticalização
sincrônica (sobretudo um fenômeno sintático, discursivo-pragmático, que deve ser analisado de
acordo com os modelos fluidos de uso) e gramaticalização diacrônica (fenômeno que se
destina a investigar as formas gramaticais e os caminhos de mudança que as afetam).
5. Traugott (2008a): compreende gramaticalização como uma mudança pela qual, em
certos contextos linguísticos, os falantes usam partes de uma construção com uma função
gramatical, não excluindo o fato de que a construção resultante continua a receber novas
funções ao longo do tempo.
6. Fried (2008): destaca que a força dos fatores externos motiva mudanças na
compreensão dos falantes e os incita à busca de formas expressivas, as quais carreiam novas
nuances semânticas e pragmáticas.
7. Traugott (2010): considera que, na gramaticalização, agem fatores internos e externos,
de natureza cognitiva, experiencial, perceptual etc.

Verifica-se que as duas primeiras propostas de gramaticalização se centravam no estudo
isolado dos itens e no percurso diacrônico por que eles passavam. Heine et. al. (1991) advogam
uma concepção semelhante para o conceito, mas consideram que a gramaticalização pode
também ser estudada na sincronia, o que, de certa maneira, é também avaliado por Hopper e
Traugott (1997). As três últimas propostas, por sua vez, apontam para o fato de que as
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construções mudam a todo instante e exercem novas funções de acordo com as necessidades
discursivas dos falantes, renovando-se e atualizando-se nos contextos linguísticos em que
ocorrem.
Nesse sentido, podemos afirmar que a investigação linguística no Funcionalismo está
voltada para a situação comunicativa, para o uso linguístico, para um espaço contextual que
inicialmente estava mais centrado em itens linguísticos e, mais modernamente, motiva e
licencia as construções, servindo a funções cognitivas e comunicativas.
Por sua vez, a Linguística Cognitiva compreende que as construções linguísticas são
vistas como esquemas cognitivos decorrentes de situações comunicativas relativamente
automatizadas, de modo que as categorias linguísticas são formadas pela experiência humana
em situações interativas. Deste modo, para essa abordagem teórica, “a linguagem humana é
parte integrante da cognição humana47” (LANGACKER, 1987, p. 12), ou seja, não é um
fenômeno separado de outros processos balizados na cognição.
De acordo com Lakoff (1987), a linguagem é experenciada, isto é, o sistema conceptual
humano é decorrente da experienciação do homem com o mundo em que vive. Assim, o referido
sistema centra-se na nossa vivência do mundo físico-social, de tal sorte que somos capazes de
conceptualizar, por exemplo, por meio de metáforas e metonímias, elementos que se encontram
para além de nossa experiência sensório-motora. Desse modo, a gramática prescinde de e é
afetada pelo uso.
A Linguística Cognitiva defende que a categorização se efetiva de forma integrada,
agrupando-se seres que partilham traços semelhantes. Langacker (1987), nessa mesma linha,
afirma que as categorias são, em geral, organizadas tomando como base os exemplares
prototípicos. Isso não significa que os elementos menos prototípicos sejam excluídos de uma
dada categoria. Categorização, portanto, é, sobretudo, uma questão de pertencimento escalar
(TAYLOR, 1992).
No mais, os estudos cognitivistas propõem ainda que léxico e sintaxe formam um
continuum de construções, desde as mais simples até as mais complexas, compreendidas como
pareamentos de forma e significado 48 (GOLDBERG, 1995). A ideia de que as línguas são redes
de construções é considerada hoje basilar para os estudos desenvolvidos em LFCU e será
explorada na seção seguinte.

“(…) human language is an integral part of human cognition” (LANGACKER, 1987, p. 12).
É bom ressalvar que, a despeito de tomar como parâmetro o continuum léxico-sintaxe, a LFCU mantém a posição
de que haja estruturas mais lexicais e outras mais gramaticais, ou seja, essa vertente considera as fronteiras (ainda
que difusas) entre léxico e gramática.
47
48
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Após verificarmos alguns parâmetros das duas correntes linguísticas, podemos perceber
que elas compartilham certos pressupostos teórico-metodológicos, dentre os quais se destacam:

(...) rejeição à autonomia da sintaxe, incorporação da semântica e da
pragmática às análises (...), a relação estreita entre a estrutura das línguas e o
uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação, o
entendimento de que os dados para a análise linguística são enunciados que
ocorrem no discurso natural (FURTADO DA CUNHA et al., 2013, p. 14)

Compreendemos, portanto, a partir da simbiose entre as duas abordagens, que a gramática
é a representação cognitiva da experiência dos indivíduos com a língua e, por isso, pode ser
afetada pelo uso linguístico. Desta maneira, o conhecimento do mundo e o conhecimento
linguístico seguem padrões semelhantes, pois a categorização conceptual e a categorização
linguística são análogas. É na esteira desse pensamento que a LFCU se pretende uma teoria
holística, pois considera fatores de ordem fonológica, morfológica, sintática, semântica,
pragmática e discursiva em suas análises.
Para a LFCU, a estrutura da língua emerge na medida em que ela é usada, diferentemente
do que preconizam os estudos formalistas da língua(gem). As práticas discursivas dos usuários
da língua, no cotidiano, motivam a sua instabilidade, assim como a sua aparente regularidade.
Desse modo, é necessário considerar as funções semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas
dos fatos linguísticos em análise. Com relação a este último aspecto, fica claro que os estudos
em LFCU devem sempre considerar o papel que as construções analisadas desempenham nos
contextos reais de comunicação.
De acordo com Oliveira e Rosário (2016, p. 4), essa é uma das maiores conquistas deste
‘casamento teórico’, já que “a pesquisa funcionalista tem se voltado para o tratamento da
dimensão contextual dos usos linguísticos”.

Traugott e Trousdale (2013) e Traugott (inédito; 2012) (...) assumem que
ambiguidade pragmática e polissemia, consideradas fundamentais para a
deflagração de estágios iniciais de mudança, devem ser investigadas
justamente a partir da análise da dimensão contextual, seja em nível oracional
ou ainda em termos mais amplos, a depender do tipo e da natureza do objeto
de pesquisa. (OLIVEIRA e ROSÁRIO, 2016, p.4)

De fato, o uso é força-motriz da mudança linguística. É na interação verbal que os
significados são negociados e mudanças estão suscetíveis a ocorrer. É no uso que ocorre o
clássico jogo de sistematização e regularização versus liberdade e autonomia, visto que fatores
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de natureza pragmático-comunicativa são tanto responsáveis pela regularização como pela
atualização da gramática.
É mister observar ainda que, se a experiência dos indivíduos com o mundo possibilita o
surgimento de construções gramaticais, essas são automatizadas e rotinizadas em contextos
específicos. Por exemplo, é possível afirmar que as microconstruções conectoras substitutivas
são legitimadas por um processo de refinamento e generalização que se constrói mais
evidentemente em sequências tipológicas argumentativas, tornando-se recorrente a partir das
relações interativas.
O processo de refinamento gera novos nós que, uma vez inter-relacionados, formam redes
de construções, conforme ocorre com a rede da substituição, a qual está conectada, por sua vez,
à rede do contraste. À medida que novos nós surgem ou se retraem, as redes se atualizam e as
mudanças continuamente ocorrem de forma interconectada, constituindo o constructicon
(conjunto de construções) de cada língua (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013).
Uma vez estabelecidas as considerações gerais sobre a LFCU, na seção seguinte
abordaremos alguns conceitos da Gramática de Construções, destacando diferentes concepções
sobre o conceito de construção.

4.2 Gramática de Construções

Uma das contribuições mais caras da Gramática de Construções à LFCU é a compreensão
de que a língua é uma rede de construções, ou seja, um grande inventário denominado
constructicon, como já informado na seção anterior. De maneira geral, construções são as
unidades básicas da língua, as quais, por sua vez, instanciam-se a partir do pareamento entre
forma e conteúdo. Nessa seção, veremos como alguns autores construcionistas e funcionalistas
definem construção conforme as abordagens teóricas a que estão vinculados.
Comecemos pela proposta de Goldberg (1995). Em seu trabalho sobre as estruturas
argumentais, a estudiosa apresenta a definição mais classicamente adotada pela LFCU para o
termo construção:
C é uma CONSTRUÇÃO se e somente se C é um pareamento forma-significado <F₁,
S₁>, de modo que algum aspecto de F₁ ou do S₁ não é estritamente previsível a partir
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de partes componentes de C ou a partir de outras construções previamente
estabelecidas 49 (GOLDBERG, 1995, p. 4).

Dessa forma, para Goldberg (1995), construção é um pareamento forma-significado, cuja
leitura independe do significado individual dos itens que a compõem ou do significado de outras
construções já existentes. Acrescenta-se ainda o fato de que a linguista considera que as
construções são as unidades básicas e centrais das línguas e estão relacionadas à experiência
dos falantes. Nessa perspectiva, a codificação dos sentidos das construções está relacionada a
eventos estruturados, reconhecidamente básicos e recorrentes. Tais significados são reservados
na memória em função da rotinização de seu uso.
De acordo com essa abordagem, os conectores em lugar de, em vez de e ao invés de são
construções, pois há correspondência entre suas formas e seus significados. Todas essas
construções instanciam a função de substituição, o que é não estritamente previsível a partir dos
itens lidos isoladamente, mas sim por meio de uma leitura das construções como um todo
simbólico.
Goldberg (1995, p. 67) postula ainda que uma construção não é essencialmente igual a
outra existente. Por meio desse postulado, a linguista formula o princípio da não sinonímia da
forma gramatical, segundo o qual “se duas construções são sintaticamente distintas, elas devem
ser semântica ou pragmaticamente distintas” 50. Tal princípio abrange dois corolários:

Corolário A: se duas construções são sintaticamente distintas e semanticamente
sinônimas, então elas não devem ser pragmaticamente sinônimas.
Corolário B: se duas construções são sintaticamente distintas e pragmaticamente
sinônimas, então elas não devem ser semanticamente sinônimas.

Segundo esse princípio, a forma, no que diz respeito ao seu caráter sintático, está
diretamente relacionada a valores semânticos e/ou pragmáticos. Se uma construção, em termos
formais, é distinta de outra, isso significa que há diferenças em nível semântico ou pragmático.
Assim, em princípio, não se pode admitir sinonímia entre duas formas distintas.

“C is a CONSTRUCTION iff C is a form-meaning pair <F₁, S₁> such that some aspect of F₁ or some aspect of
S₁ is not predictable from C’s componente parts or from other previously established constructions” (GOLDBERG,
1995, p. 4).
49

“If two constructions are syntacticallydistinct, they musi be semantically or pragmatically distinct”
(GOLDBERG, 1995, p. 67).
50
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Em Gramática de Construções Radical, Croft (2001, p. 4) impetra que “construções são
as unidades básicas de representação sintática, e as categorias são derivadas da construção em
que elas aparecem”51. A sua visão radical reside no fato de que, para o autor, o conceito de
construção é a única unidade teórica que fornece um modelo uniforme de representação
gramatical. Em sua perspectiva, construções são unidades simbólicas entendidas por meio da
correspondência entre forma – propriedades fonológicas, morfológicas e sintáticas – e sentido
– propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais –, conforme o modelo a seguir:
Figura 6 – Modelo de estrutura simbólica conforme Croft (2001)
CONSTRUÇÃO
Propriedades sintáticas
Propriedades morfológicas

FORMA

Propriedades fonológicas
CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA
Propriedades semânticas
Propriedades pragmáticas

SENTIDO

Propriedades discursivo-funcionais
Fonte: Croft (2001, p. 18).

De acordo com esse modelo, as construções são pareamentos de forma e sentido, em que
as propriedades ligadas à forma abrangem aspectos estruturais das construções, e as
propriedades ligadas ao sentido abrangem os aspectos funcionais de uso. Sendo assim, com esse
modelo, é possível traçar uma visão holística sobre as microconstruções conectoras estudadas.
Ao final do capítulo Análise de dados, apresentaremos as propriedades formais e funcionais
dos conectores substitutivos que são objeto de nossas análises, em seu estágio de
paradigmatização.
À semelhança de Croft (2001), Traugott (2007, p.525) define construção como um par
simbólico de forma-significado de forma a abarcar todos os aspectos da linguagem:
Uma construção é um pareamento simbólico de forma e significado. É
muldimensional, e é associada a alguma informação mais ou menos detalhada acerca

“Patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as they occur with sufficient
frequency” (CROFT, 2001, p. 4).
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de morfossintaxe, fonologia (incluindo prosódia), semântica, pragmática e
propriedades do discurso. 52

Com essa definição, percebemos que todos os aspectos da linguagem estão associados à
estrutura das construções, de modo que elas apresentam funções gramaticais específicas a
depender das situações pragmáticas determinadas. Assim, as funções se rotinizam e as
construções se tornam transparentes nas diversas situações de uso.
Em outro trabalho, Traugott (2008a) apresenta um modelo hierárquico na tentativa de
analisar similaridades e disparidades entre as construções da língua. Nesse sentido, a
pesquisadora propõe a existência de níveis esquemáticos, quais sejam: macroconstruções,
mesoconstruções, microconstruções e constructos.
Traugott e Trousdale (2013) atualizam esse modelo, equiparando as macroconstuções a
esquemas e as mesoconstruções a subesquemas. A despeito de uma simples mudança de
nomenclatura, com essa nova proposta, os esquemas assemelham-se à ideia de domínios
funcionais, ou seja, esse nível é mais esquemático do que se propunha em Traugott (2008a).
Por conta dessa possível interpretação (a de que esquemas podem ser confundidos com
domínios funcionais), nesta tese, preferimos adotar os rótulos macro e mesoconstrução, à
semelhança de Traugott (2008a). Além disso, é importante ressaltar que os afixos em destaque
indicam mais claramente a relação construcional hierárquica.
De acordo com Traugott (2008a), são esses os níveis construcionais:

Macroconstruções: esquemas altamente abstratos, primitivos e possivelmente
universais. Nosso estudo considera a macroconstrução conectora [Prep(det)Nde]conect, formada
pela seguinte estrutura: preposição (determinante) + nome + preposição de.
Mesoconstruções: grupos de microconstruções específicas, com comportamentos
sintáticos e semânticos similares. Consideramos apenas a mesoconstrução conectora
substitutiva, formada, em geral, pelas preposições em e a (combinadas ou não com artigo
definido), um slot a ser preenchido por um substantivo abstrato e, por fim, pela preposição de:
[Prep(det)Nde]conectsubst.
Microconstruções: construções individuais. Nessa tese, as microconstruções conectoras
substitutivas investigadas são em lugar de, em vez de e ao invés de.

“A construction is a symbolic form-meaning pairing. It is multimensional, and is associated with more or less
detailed information about morphosyntactic, phonological (including prosodic), semantic, pragmatic, and
discourse propriets” (TRAUGOTT, 2007, p.525).
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Constructos: segundo Traugott (2008a), é o locus da mudança. São tokens
empiricamente atestados, conforme o exemplo a seguir:

(18) Estamos propondo que os sindicatos comecem a discutir com seriedade a unificação das suas
entidades. Com isso, racionalizando os seus custos estruturais. [ao invés de haver dezenas
de sedes em uma única região], pode reduzir essa quantidade tendo sedes mais coletivas,
equipamentos mais coletivos e assessorias mais coletivas.

Ainda de acordo com Traugott e Trousdale (2013), uma construção pode ser assim
codificada: [[F]

[S]]. A letra F corresponde à forma, composta por SIN(taxe), MORFO(logia)

e FONO(logia); a letra S corresponde ao significado, que abrange o DIS(curso), a
PRAG(mática) e a SEM(ântica).
Há várias discussões empreendidas por trabalhos funcionalistas a respeito do rótulo
pareamento forma-significado. Na literatura corrente, alguns linguistas brasileiros optam
também por traduzir a expressão form-meaning pairings (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013)
como pareamento de forma-função ou forma-sentido.
A despeito de inúmeras discussões sobre o aspecto funcional do pareamento, em recente
artigo, Oliveira e Arena (2019) propuseram o uso do rótulo forma-conteúdo, que, em nossa
perspectiva é mais abrangente, pois engloba os conceitos de função, significado e sentido. As
autoras assumem ainda que

o termo função deve ser utilizado na referência ao nível do esquema, o mais
alto da hierarquia construcional; b) o termo significado seja usado para o nível
do subesquema e da microconstrução; c) o termo sentido, por sua maior
especificidade contextual, deve ser usado no plano do uso linguístico efetivo,
do token. (OLIVEIRA e ARENA, 2019, p. 30)

Concordamos com a proposta das referidas linguistas e, por esse motivo, daqui em diante,
iremos nos referir à construção como um pareamento de forma-conteúdo. No entanto, nos
resguardarmos da ressalva de que o rótulo função deve estar atrelado ao nível do domínio, esse
sim o nível mais alto da hierarquia construcional, ainda mais abstrato do que macroconstrução,
conforme pontuam Teixeira e Rosário (2016)53. Para o nível da macroconstrução, propomos a
adoção do termo subfunção.
No que se refere ao esquema construcional, Traugott e Trousdale (2013) apresentam três
fatores de suma relevância para o estudo das construções: esquematicidade, produtividade e

53

O conceito de domínio funcional já foi apresentado no capítulo intitulado Domínio da substituição. Aqui, de
maneira mais breve, o retomamos para tratarmos da hierarquia construcional no objeto de estudo desta tese.
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composicionalidade. Tais fatores contribuem para que as análises funcionalistas sejam
realizadas de forma mais holística.
A esquematicidade relaciona-se ao conceito de abstratização. De acordo com Rosário e
Oliveira (2016, p.10), “há construções bastante esquemáticas e abstratas, como há construções
pouco ou medianamente esquemáticas. Tal gradiência tem a ver com os níveis de generalidade
ou especificidade da construção”.
Assim, as construções são definidas conforme o nível de esquematicidade. Conforme já
elucidamos, esquemas altamente abstratos são chamados de macroconstruções, enquanto
grupos mais específicos, com comportamentos sintáticos e semânticos similares, pertencem ao
nível das mesoconstruções. As construções individuais, por sua vez, são classificadas como
microconstruções. Cada instanciação de uma microconstrução na língua é chamada de
constructo.
A partir dessas considerações, propomos a rede hierárquica representada a seguir.
Ressalvamos que o esquema abaixo não dá conta de abordar toda a complexidade da rede; de
fato, não é nosso objetivo retratá-la em todas as suas minúcias. Nosso objetivo é dar foco ao
nível microconstrucional, levando em consideração o constructo, que é o locus da mudança.
Esquema 2 – Recorte da rede construcional [prep(det)Nde]conect

[Prep(det)Nde]conect
[…]

[Prep(det)Nde]conectsubst

em lugar de

em vez de

ao invés de

Fonte: A autora.

Conforme se observa, no primeiro alinhamento horizontal, em nível macroconstrucional
e parcialmente esquemático, temos a rede de construções formadas por uma preposição (a, de,
com etc.), um determinante (artigo definido) em combinação com a primeira preposição, um
nome (lugar, vez, invés) e a preposição de. No segundo alinhamento horizontal, em nível menos
esquemático,

atestamos

a

mesoconstrução

[Pre(det)Nde]conectsubst,

responsável

pela

emergências das microconstruções plenas (presentes no terceiro alinhamento horizontal), as
quais são totalmente preenchidas.
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Quando tratamos de produtividade, fazemos alusão à questão da frequência. De acordo
com Bybee (2003), há dois tipos diferentes de métodos para calcular a frequência: a frequência
token e a frequência type. A primeira diz respeito à frequência de ocorrência de um constructo
no corpus e está relacionada, pois, aos dados. Por sua vez, a frequência type relaciona-se às
microconstruções que instanciam um esquema.
São três os types investigados em nossa análise: em lugar de, em vez de e ao invés de. A
frequência token de cada type, por sua vez, será apresentada no capítulo destinado à análise dos
dados. De maneira geral, quanto mais produtiva é uma construção, mais ela tende a se
cristalizar, a constituir um chunk, e tende a diminuir sua composicionalidade. Nessa esteira,
enquanto a frequência token está relacionada à extensão de uso de determinado constructo, a
frequência type está imbricada na expansão da classe hospedeira (HILMMELMANN, 2004).
Por sua vez, a composicionalidade diz respeito à integralidade ou falta de integralidade
dos itens que constituem uma construção. Com relação ao nosso objeto, conforme já
mencionado, as microconstruções em análise são constituídas pelos elementos explícitos no
esquema apresentado na seção 2.1.
Nesse sentido, é válido tratar brevemente do conceito de analisabilidade. Bybee (2016)
reconhece que composicionalidade e analisabilidadade estão estreitamente relacionadas e são
gradientes, embora estabeleça distinções entre as duas propriedades. A título de exemplo, em
vez de é analisável em suas partes constituintes, mas é não composicional, visto que podemos
identificar cada um dos itens que compõem essa microconstrução, mas seu significado é pouco
dedutível com base em cada um de seus elementos. Para compreender as funções que cabem a
essa microconstrução, é preciso considerá-la como um todo de conteúdo. Em linhas gerais,
corroboramos Traugott e Trousdale (2013), para quem analisabilidade é uma subparte da
composicionalidade, e não uma categoria separada.
Vale destacar que, na sincronia atual, os usuários da língua não interpretam as
microconstruções conectoras em lugar de, em vez de e ao invés de como um somatório de itens.
Pelo contrário, a combinação descrita no quadro acima é interpretada como um verdadeiro
chunk (BYBEE, 2003) e, por conta disso, dizemos que seus itens constituintes perderam
composicionalidade. Tal processo é responsável pela formação de estruturas mais complexas a
partir de sequências de elementos que coocorrem, visto que os usuários da língua interpretam
sequências repetidas como uma unidade. Verificaremos, na análise de dados, como,
gradualmente, ocorreu a perda de composicionalidade dos elementos constituintes dos types
estudados. Na seção seguinte, vejamos os dois tipos de mudança linguística.

104

4.3 Mudanças construcionais e construcionalização

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), a construcionalização é definida como a
criação de um pareamento de forma nova com conteúdo novo, no nível do léxico ou da
gramática. Nesse sentido, a construcionalização é um processo histórico, isto é, captado
diacronicamente sob a forma de micropassos.
Nesse processo, atuam mecanismos de neoanálise, que promovem novas interpretações
metonímicas e metafóricas motivadas pelas pressões dos contextos de uso. Um desses
mecanismos mais produtivos é a analogização. Na próxima seção, abordaremos mais
detidamente os dois mencionados mecanismos.
Conforme destacamos inicialmente, há construcionalizações lexicais e gramaticais. A
primeira se refere ao desenvolvimento de novas construções que passam a atuar como membros
de categorias lexicais, como substantivos e verbos. Esse tipo de construcionalização
convencionaliza conteúdo mais pleno e menos subjetivo, por isso é mais composicional e menos
esquemático.
Por outro lado, a construcionalização gramatical diz respeito a construções mais
convencionalizadas, que passam a figurar como membros de categorias gramaticais. Dentre
essas categorias, estão os marcadores discursivos e os conectores, os quais possuem conteúdo
mais procedural e mais (inter)subjetivo, de modo que são menos composicionais e mais
esquemáticos na língua. Tomemos como exemplo o constructo a seguir:

(19) o Banco do Brasil começou e hoje outros bancos estão fazendo - a pessoa durante três meses
tem que se sujeitar a deixar imobilizado ali no banco se puder uma importancia X - se ele
puder deixar por exemplo seis mil cruzeiros - no fim de três meses ele faz um contrato com
o banco - e - ele tem o direito de durante seis meses levantar até vinte mil cruzeiros pagando
um juro ao redor de dois por cento mas seis meses - então se ele tiver juízo e tiver um aperto
- e precisar de dez mil cruzeiros – em lugar de assinar um papagaio - num banco qualquer ele vai lá e saca dez mil cruzeiros - e tem seis meses pra pagar (CP, Século XX, Fonte
desconhecida)

Observemos que, nesse dado, em lugar de já está fixado como um conector que instancia
a ideia de substituição. Notadamente, há (inter)subjetividade envolvida, já que o enunciador
recobre seu texto com julgamentos (“se ele tiver juízo e tiver um aperto”), recriminando quem,
porventura, necessitar de dinheiro e “assinar um papagaio” (= assinar um cheque).
Além disso, não é possível decompor as subpartes da construção conectora em destaque,
pois elas não possuem independência sintático-semântica. O que se verifica é um pareamento
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formanova – conteúdonovo, que apresenta a função gramatical de conector de substituição. Há,
portanto, construcionalização gramatical.
Mudanças construcionais ocorrem quando há alguma alteração na forma (sintática,
morfológica, fonológica) ou no conteúdo (semântico, pragmático, discursivo), o que afeta
apenas uma dimensão do pareamento e não gera uma nova construção. Traugott e Trousdale
(2013), por hipótese, destacam que construcionalizações são precedidas por mudanças
construcionais, embora nem toda mudança construcional leve à construcionalização.
As construções linguísticas sofrem mudanças construcionais continuamente, as quais são
responsáveis pela retroalimentação das redes (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Nesse
sentido, ao mesmo tempo que o sistema linguístico é afetado ascendentemente,
convencionalizando-se determinados usos que afetam o esquema (sentido bottom-up), há outras
forças responsáveis pela ampliação desse mesmo esquema, com a promoção de novos
pareamentos (sentido top-down). As mudanças construcionais, portanto, são responsáveis por,
continuamente, promoverem esse sistema de retroalimentação. Discorremos mais detidamente
a respeito disso na seção 6.4.
De maneira geral, nesta tese, a detecção das mudanças construcionais e da
construcionalização, fornecerá subsídios para verificar a) o ponto em que houve a
convencionalização das microconstruções conectoras estudadas e b) o type que forjou o
esquema geral a partir do qual outros types se formaram. Por ora, a seguir, vejamos os
mecanismos e as motivações responsáveis pela mudança linguística.

4.4 Mecanismos e motivações de mudança

Os processos de neoanálise e analogização são, há bastante tempo, explorados nas
pesquisas de cunho funcionalista. Em estudos mais recentes, no entanto, Traugott e Trousdale
(2013) refinam esses conceitos, dando-lhes uma abordagem mais atrelada à visão
construcionista de gramática.
O mecanismo de neoanálise era outrora denominado reanálise. Traugott e Trousdale
(2013) adotam o rótulo corrente por compreenderem que as estruturas não são REanalisadas,
mas sim passam por NOVA(s) análise(s). Por exemplo: se um usuário da língua ainda não
internalizou uma construção e a interpreta de modo distinto do falante, não ocorre aí uma
reanálise, mas sim uma análise diferente, uma vez que não se pode reanalisar uma estrutura
sem antes conhecê-la (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 36). O que ocorre, na verdade
é, pois, uma nova análise.
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A neoanálise é decorrente da negociação de sentidos entre os interlocutores e se realiza a
partir de implicaturas conversacionais e inferências sugeridas. À medida que novos usos vão se
destacando na língua, eles vão se tornando mais rotinizados, acarretando sua
convencionalização. O processo de mudança, no entanto, não ocorre de forma espontânea, mas
de forma gradiente, ou nos termos de Traugott e Trousdale (2013), por meio de micropassos. A
neoanálise se efetua por meio desses micropassos. Em aspectos gerais, ao analisarmos as
mudanças no plano da forma (fonologia, morfologia e sintaxe) e no plano do conteúdo
(semântica, pragmática e função discursiva), estamos verificando as neoanálises que ocorreram
em contextos distintos 54. Não se deve confundir neoanálise com parsing, já que este se refere
ao processo motivador de análises diferentes das do conteúdo-fonte, enquanto aquele diz
respeito ao mecanismo de mudança propriamente dito.
Outro mecanismo que atua na mudança linguística é o de analogização. Novamente
Traugott e Trousdale (2013) reconsideram um rótulo antes bastante difundido no
Funcionalismo: a analogia. Os estudiosos preferem o termo analogização para diferenciá-lo de
pensamento analógico. Enquanto este se refere à motivação que possibilita a mudança, aquele
diz respeito ao mecanismo que promove o alinhamento de uma nova construção dentro de um
esquema.
Para Traugott e Trousdale (2013), nem tudo que é processado via analogia (via
pensamento analógico) resulta no surgimento de uma nova construção. Ao contrário, o
pensamento analógico consiste em uma habilidade de interpretação de um novo pareamento
forma-conteúdo por meio de sua associação com características formais e funcionais já
existentes na rede construcional.
A analogização, por sua vez, é um mecanismo que leva à combinação entre aspectos da
forma e da função de uma construção-alvo e aspectos da forma e da função de uma construçãofonte. Esse mecanismo envolve a reconfiguração das dimensões internas da construção, com
base em uma construção preexistente com a qual realiza correspondência.
É através da analogização que os usos se expandem pragmaticamente, a depender de
condições propícias para que isso ocorra (NOËL, 2007). Esse mecanismo, portanto, promove a
expansão da rede, haja vista que a abstratização realizada a partir de contextos mais concretos
desencadeia o aumento da frequência de uso, tanto nos níveis mais esquemáticos quanto no
nível dos constructos.

54

Vale a pena destacar que, se a mudança ocorre nos dois planos, trata-se de construcionalização e, se ocorre em
apenas um dos planos, trata-se de mudanças construcionais.
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Traugott e Trousdale (2013) afirmam que analogização implica mudança em
micropassos, ou seja, neoanálises. Por esse motivo, afirmam os autores (2013) que analogização
é neoanálise. Em seu ponto de vista, se toda analogização é neoanálise, mesmo que haja
neoanálises sem analogização, então, a neoanálise é mais relevante, por ser o mecanismo
responsável por grande parte das mudanças linguísticas.
Na trajetória de mudança linguística, além dos mecanismos de neoanálise e analogização,
atuam ainda os mecanismos de mudança semântica da metonimização e da metaforização.
A metonimização opera no mesmo domínio conceptual55, uma vez que corresponde a um
mecanismo de neoanálise no qual um elemento é conceptualizado em termos de outro elemento
(CUNHA LACERDA e OLIVEIRA, 2015, p. 55). A metonimização associa-se, portanto, ao
mecanismo de neoanálise.
De acordo com Traugott e Dasher (2005), é esse um mecanismo pelo qual as inferências
sugeridas, por associação e contiguidade, passam a ser semanticizadas. Ainda, segundo os
linguistas (2005), as inferências sugeridas ocorrem no momento que o falante/escritor aciona
implicaturas conversacionais para a instanciação de um novo pareamento forma-conteúdo e
convida o ouvinte/leitor a interpretar e a analisar tal inovação de maneira particular. Inferências
sugeridas são espécies de acionamentos espelhados que permitem a ativação simultânea de nós
estreitamente relacionados e são motivadas pela necessidade e intenção comunicativa do
falante/escritor.
Por meio desse mecanismo, ocorre também reforço pragmático. O enunciador, na
tentativa de ser mais expressivo, imprime suas crenças, valores e atitudes no conteúdo
proposicional. Assim, o inventário de construções expande-se para atender aos diversos
propósitos comunicativos (GOLDBERG, 1995).
A metaforização, por sua vez, envolve domínios conceptuais distintos, em que um
domínio mais concreto fornece base para a projeção de um domínio mais abstrato. A
metaforização envolve, pois, a abstratização de significados. Gonçalves et al. (2007, p. 43)
afirmam que essa abstratização “diz respeito à forma como os seres humanos compreendem e
conceituam o mundo que os cerca”. Assim, o que lhes é mais próximo é claramente mais
estruturado e delimitado do que o que está mais distante.
Na atuação desse mecanismo, observa-se, ainda, um desbotamento semântico da
construção-fonte por meio dos processos de construcionalização ou de mudança construcional.
Nesse sentido, os conceitos-fonte aludem a experiências humanas mais elementares, referindo-
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Segundo Traugott e Dasher (2005), domínios são campos representacionais de larga escala.
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se a objetos concretos, processos e localizações. Vale ressaltar ainda que “um conceito só é
fonte em relação a outro mais abstrato” (GONÇALVES et al., 2007, p. 43), por isso, associase à metaforização um continuum que vai do concreto para o mais abstrato.
Rosa (2019, p. 64) compreende que metaforização e metonimização são processos
complementares, visto que ambos atuam na extensão de significados. Enquanto a
metonimização resulta de contiguidade de significações, a metaforização permite a
“transferência de um domínio para outro, por meio de um elo estabelecido entre os dois
domínios conceptuais” (ibidem, p.65).
Veremos adiante, no capítulo Análise de dados, que o conector em lugar de, em sua
trajetória histórica, de maneira geral, percorre os seguintes micropassos: referência físicoconcreta > substituição de pessoas > substituição de objetos concretos > substituição de eventos
e atividades mais abstratas (procedimentos). Assim, sentidos mais concretos vão dando lugar a
sentidos mais abstratos, a exemplo do cline proposto por Heine et al. (1991):

pessoa > objeto > processo > espaço > tempo > qualidade

Quanto à microconstrução conectora em vez de, observa-se uma trajetória semelhante à
acima representada. Por sua vez, compreendemos que o conector ao invés de entra para o
paradigma da substituição apenas no século XIX, por meio do mecanismo de analogização.
Trata-se de uma microconstrução conectora mais complexa em termos estruturais e cognitivos,
além de menos frequente.
Segundo Fried (2008, p.25), a força dos fatores externos à língua motiva mudanças na
compreensão dos falantes e os incita a buscar formas mais expressivas, que acarretam novas
nuances semânticas e pragmáticas, além de fatores cognitivos, experienciais, perceptuais.
Assim, quando ocorre essa negociação de significados, pode surgir também um contexto de
ambiguidade pragmática, acarretando os processos de subjetivação e intersubjetivação
(ROSÁRIO, 2015, p. 40).
Tais processos fornecem fundamento para o estudo das relações entre língua, cultura e
cognição e, embora estejam atrelados inicialmente à gramaticalização, podem fornecer
subsídios para as pesquisas em abordagem construcional. Em todo caso, quando tratamos
desses processos, são priorizados aspectos semânticos e pragmáticos da mudança linguística.
A subjetivização está atrelada à necessidade de, no discurso, o emissor ser informativo e
do receptor selecionar a interpretação mais relevante. Em outras palavras, é um processo de
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base metonímica, em que o emissor recruta sentidos para que ele seja compreendido facilmente
e, por isso, está atrelado ao princípio de economia linguística.
É centrada no falante, que desenvolve novos significados a partir de intuições ou
inferências decorrentes das mais diversas situações linguísticas. De acordo com Traugott e
Dasher (2005), a subjetivação é decorrente de uma inferência sugerida, ou seja, de um tipo de
sentido derivado a partir de combinações semânticas oriundas do contexto pragmáticodiscursivo específico.
De acordo com Rosário (2015, p.40), a subjetivização “surge na tensão entre a tendência
do emissor de não dizer mais do que o necessário e a do receptor de selecionar a interpretação
mais informativa do que se diz, a mais relevante”. Para Traugott e Dasher (2005, p.31), a
subjetivização, de alguma maneira, envolve a intersubjetivização, “que é justamente a utilização
de recursos linguísticos para atuação sobre o interlocutor, com vistas à sua adesão ou anuência
ao que é declarado” (ROSÁRIO, 2015, p. 40). Assim, a intersubjetivização está voltada para o
interlocutor, de modo que o enunciador tenta convencê-lo a compartilhar de suas opiniões.
Reiteramos que a intersubjetivização advém da subjetivização, porquanto ambos sejam
mecanismos por meio dos quais os significados são recrutados para codificar e regular as
atitudes de crenças (subjetivização), que, uma vez subjetivizados, podem ser recrutados para
codificar significados destinados ao interlocutor (intersubjetivização) (TRAUGOTT, 2010,
p.31). Admitindo a assunção da intersubjetivização através da subjetivização, Traugott e Dasher
(2005, p.225) propõem o seguinte continuum:

não/ menos subjetivo > subjetivo > intersubjetivo

Pensar na (inter)subjetivação, no escopo de uma pesquisa pancrônica, é considerá-la
como um processo de expansão semântico-pragmática, via mecanismo de neoanálise, a partir
do qual novos significados passam a indicar funções mais abstratas, pragmáticas e interpessoais,
decorrentes da repetição dos usos (TRAUGOTT e DASHER, 2005).
Nessa esteira, os pareamentos forma-conteúdo, com o passar do tempo, vão de sentidos
menos subjetivos, para os mais subjetivos (identificando crenças e atitudes do enunciador
acerca do que diz/ escreve), podendo chegar a sentidos mais intersubjetivos, que revelam a
preocupação do enunciador frente ao seu interlocutor. A título de ilustração, vejamos os três
constructos a seguir:
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(20) & damos a uos logo dous bois & hû coiro para apeiros para lauor daquel nosso herdamëto de
Ssouto Mellor en nosso nome & por nosso como dito he arriba. E dessto mãdamos ffazer
duas cartas partidas per abc que teñamos en sseñas as partes en tesstemoyo de uerdade.
Tesstes que fforõ pressentes: Pedro Mjgueles, prelado de Queirogaas, & Fferrnan Essteuez
de Monte Rey, Pedro Domÿges, merquador, Pedro Martinz de UyrÏ, don Uyçente, Johan
Pha/? de Queirogãas, Uyuian Rrodrigues de Caldelas, Gonçaluo Mëëdez de Ujlariño. Eu
Martin Andre, escriuã jurado ë lugar de Mjguell Eanes, notario poblico del Rey en Mõte
Rey & en seu alfoz & en Ual de Laça, en presençea de mÿ estas cartas ffiz escribir anbas en
vn tenor a rrogo das partes & en cada vna delas ffiz meu signo que tal este... a todo ffoy
presente. (CIPM, Século XIII, Textos Notariais in História do Galego-Português, 1267)
(21) E porque esta ujlla Recebe agrauo e antre os moradores se seguem muytos escandallos. pede
a dicta ujlla a uossa alteza que mande que uizinhem anbos Jgualmente sem enbargo de seu
priujllegio por lhe fazer mercee pois sam lugares de uosso Regno., tanbem Senhor se
leuantou na dicta ujlla de poucos dias aca huûa noua empossiçam e custume dapnosso a
uosso pouoo que he o sello dos contos da dicta ujlla que a todos contadores de uossos sam
tirados soomente o desta ujlla que por rrespeito da compra que do dicto oficio fez lhe ficou,
E em lugar de husar do dicto sello como fezeram ° hos dictos contadores passados, mandou
aos escpriuaes dos fectos das sissas que possesem as sentencas das rreucllias que nom
ouuesem effecto se nom fossem aseladas como ora de fecto se faz ca posto que as partes
uenham pera purgar as dictas rreuellias pagam xbiij rreaes do dicto sello e se sobre hûa sam
citadas muytas partes posto que todas vaão em huûa sentença de cada hûa leua os dictos xbiij
rreaes o que senhor he l Pouco uosso serujco e dapno do pouoo E asy senhor (CP, Século
XV, Cortes portuguesas, 1498)
(22) Vamos nos unir e amar uns aos outos. Eu, Você, e Priscila, vamos abandonar os nossos
pecados imundos e sermos finalmente irmãos em Cristo. Sabe o que mais cansa em vocês
defensores de um evangelho colorido e com sabor? A repetitividade. É um tal de "« uma
semente foi plantada "» prá lá "« o importante é pregar a palavra "» prá cá "». Por favor,
sejam ao menos mais imaginosos em lugar de ficarem repetindo sempre as mesmas
passagens bíblicas e escrevendo os mesmos bordões. O evangelho é puro e só vale se for
puro. Misture ele com qualquer coisa e já não presta tal como uma água saída de a fonte só
vale se for pura. As letras das músicas desses "« artistas "» do mundo gospel falam de tudo
menos de qualquer coisa que tenha a ver com o evangelho de Cristo. É um emocionalismo
vazio, uma linguajada estranha vagabunda, uma choradeira insana, um tal (CP, Século XXI,
http://apenas1.wordpress.com/2011/12/20/festival-promessas-e-a-guerra-de-opinioes/)

No dado (20), datado do século XIII, percebemos que não há a intenção clara e explícita
do enunciador de convencer o interlocutor de algo; apenas relata-se o fato de Martin Andre
estar ocupando a posição de escrivão no lugar de Miguel Eanes. Trata-se apenas de um informe.
Já em (21), um dado do século XV, o enunciador apresenta um julgamento quanto ao
procedimento adotado, que, em sua opinião, deveria seguir os costumes passados. Embora,
nesse caso, o enunciador deixe clara a sua opinião quanto ao procedimento tomado, ainda não
convida, de maneira clara, o seu interlocutor a partilhá-la.
Em (22), por outro lado, o enunciador busca convencer o interlocutor do que ele considera
“certo” com relação à pregação do Evangelho. Para ele, não são válidas as ações que promovem
uma renovação dos cultos religiosos. Observemos que, na oração em destaque, há um pedido
para que não se repitam “as mesmas passagens bíblicas” e não se escrevam “os mesmos
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bordões”, com evidente ironia. No mesmo período, o enunciador convida o seu interlocutor a
participar de sua causa, uma vez que usa o imperativo “sejam”. Em seu texto, o enunciador
busca convencer o seu interlocutor. Portanto, o dado (20) demonstra menor subjetividade, o
dado (21) revela maior subjetividade, enquanto o dado (22) explicita um elevado grau de
intersubjetividade.
Os

mecanismos

aqui

explicitados

(neoanálise,

analogização,

metaforização,

metonimização), assim como as motivações elucidadas (pensamento analógico, subjetividade
e intersubjetividade), subsidiam a análise qualitativa que faremos dos dados.
A seguir, abordamos mais um ponto que tem auxiliado as pesquisas de viés diacrônico/
pancrônico: a Teoria dos Contextos, nos termos de Heine (2002), Diewald (2002; 2006),
Traugott (2008b), Diewald e Smirnova (2012) e Rosa (2019).

4.5 Abordagem(ns) contextual(is) e integração paradigmática

No início da seção Linguística Funcional Centrada no Uso, destacamos que os estudos
empreendidos com base nessa teoria linguística visam a uma abordagem holística da gramática,
isto é, as construções são analisadas em sua forma (fonologia, morfologia e sintaxe) e em seu
conteúdo (semântica, pragmática e função discursiva). Para que um estudo holístico seja
realizado, portanto, deve-se observar os contextos de uso em uma dimensão ampla.
A despeito de uma análise centrada apenas no item, é necessário que analisemos também
o entorno linguístico em que uma construção é instanciada. Traugott (2008a) destaca que
análises funcionalistas necessitam levar em consideração segmentos amplos, que antecedam e
sucedam os padrões de uso pesquisados. Traugott e Trousdale (2013, p. 196) observam ainda
que o entorno linguístico inclui sintaxe, morfologia, fonologia e semântica (anteriormente
mencionadas), inferência pragmática, modalidade (oral ou falada) e, por vezes, contextos
sociolinguísticos e discursivos mais amplos, a depender da natureza do objeto da pesquisa.
Dentre os modelos propostos para uma abordagem do contexto, destacam-se os de Heine
(2002) e Diewald (2002; 2006). Ambas as propostas têm estreita correspondência, na defesa de
que, entre os usos originais e convencionalizados, na trajetória de mudança gramatical, há
contextos ambíguos e difusos que são responsáveis pela sistematização de novos usos. Abaixo
reproduzimos o quadro apresentado por Traugott (2008b, p. 9), o qual sintetiza as duas
propostas.
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Quadro 15 – Comparação da taxonomia contextual de Heine (2002) e Diewald
(2002; 2006)
Heine (2002)

Diewald (2002; 2006)
Estágio 0: uso normal (típico)56

Estágio 1: uso normal
Estágio 1: contexto atípico
Estágio 2: contexto ponte
(pragmático, semântico)

Estágio 2: contexto crítico
(múltipla opacidade: pragmática, semântica e
estrutural)
Estágio 3: contexto switch
Estágio 3: contexto isolado
(gramaticalização)
(gramaticalização: reorganização e
diferenciação)
Estágio 4: convencionalização
Fonte: Adaptado de Traugott (2008b, p. 9)

Os dois modelos apresentam algumas convergências que enumeramos a seguir:

a) compreendem o contexto de forma gradiente, como um cline contextual, que se inicia
em um estágio denominado uso normal (típico);
b) apresentam quatro estágios de gradiência contextual;
c) a gramaticalização ocorre no terceiro estágio contextual.

Há, no entanto, alguns aspectos que distinguem as duas propostas. Enquanto Heine (2002)
considera o contexto normal como o primeiro estágio contextual, Diewald (2002; 2006)
compreende-o como um estágio zero, haja vista que se trata de um contexto típico. Em seu
ponto de vista, a mudança só começa a ocorrer no estágio seguinte, já que as motivações são
acionadas a partir daí.
Na perspectiva de Diewald (2002; 2006), antes de ocorrer o contexto crítico, no qual as
ambiguidades entre o uso “normal” e o “novo” uso se tornam mais evidentes, evidencia-se um
contexto atípico, que se situa entre os contextos normal e crítico. Heine (2002), ainda, pondera
a existência de mais um contexto (o de convencionalização), em que a construção-alvo está
aberta a novos usos, já que está livre de restrições contextuais que lhe deram origem.
Nesta tese, optamos seguir o modelo proposto por Diewald (2002; 2006) e por Diewald
e Smirnova (2012), sobre o qual trataremos em breve, por razões semelhantes às atestadas por
Rosa (2019, p. 66):

56

É relevante destacar que o estágio 0, na verdade, foi incluído por Traugott (2008b), por essa estudiosa
compreender que, antes de um estágio atípico, é necessário considerar um estágio típico/ fonte.
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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.

Desse modo, adotamos o referido modelo por compreendermos que ele não considera
apenas a mudança semântica. Ao contrário, seu objetivo é o de abarcar tanto as mudanças
semânticas quanto as estruturais. Ressalvamos, assim como Traugott (2012), que, embora o
modelo proposto tenha sido pensado para dar conta do processo de gramaticalização,
entendemos que sua aplicação é possível em pesquisas acerca da construcionalização
gramatical.
Em seguida, resumimos os estágios contextuais propostos por Diewald (2002; 2006) e
Traugott (2012), aqui já adaptados à abordagem construcional da gramática:

I – Contexto fonte

No contexto fonte (ou típico), os usos são mais lexicais e referenciais. Nesse estágio,
ainda não se notam indícios de mudanças, os quais só começam a ficar evidentes no contexto
atípico.
II – Contexto atípico

Nesse estágio, estão as pré-condições para o desenvolvimento do processo de
construcionalização. Há uma inespecífica expansão de distribuição da unidade lexical para
contextos em que não tinha sido anteriormente utilizada. Por meio de implicaturas
conversacionais, construções já existentes surgem em combinações de construções, a um só
tempo, incomuns e facilmente interpretadas devido a sua estrutura composicional.
III – Contexto crítico

Esse estágio diz respeito ao efetivo acionamento do processo de construcionalização. É
caracterizado por ambiguidades semânticas e estruturais, ou opacidades, que permitem várias
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alternativas de interpretação, incluindo o novo significado gramatical. De acordo com Diewald
(2002), esse estágio tende a desaparecer na pós-construcionalização gramatical, pois também
cessam as ambiguidades múltiplas.
IV – Contexto isolado

Por fim, nesse estágio, efetiva-se a mudança linguística, ou seja, o processo de
construcionalização se consolida. Nessa fase, o novo significado gramatical é isolado como um
significado distinto dos anteriores, presentes no contexto crítico. Esse novo significado também
não é mais dependente de implicaturas conversacionais, já que o contexto linguístico lhe
favorece uma única leitura.

Em proposta mais recente, Diewald e Smirnova (2012) propõem ainda a existência de um
quarto estágio contextual, conforme se demonstra no quadro a seguir:
Quadro 16 – Taxonomia contextual proposta por Diewald e Smirnova (2012)
Estágio
I – Pré-condições da
construcionalização
gramatical
II –
Desencadeamento da
construcionalização
gramatical
III – Reorganização
e diferenciação

IV – Integração
paradigmática

Contexto

Características

Contexto atípico

Implicaturas
conversacionais

Contexto crítico

Opacidade múltipla

Contexto isolado

Itens
polissêmicos/heterossêmicos

Contexto
paradigmático

Oposições/distinções
paradigmáticas com
significados relacionais
reduzidos, isto é,
significados gramaticais

Tipos de
construção
Sem tipo particular
de construção;
composicional
Expressões
idiomáticas
extragramaticais
Expressões
idiomáticas formal
ou lexicalmente
abertas
Escolhas
paradigmáticas a
partir de um
esquema
construcional
abstrato

Fonte: Diewald e Smirnova (2012, p. 126)

A paradigmatização, quarto estágio contextual proposto por Diewald e Smirnova (2012),
corresponde à reta final da mudança linguística. A partir de sua convencionalização, que ocorre
no terceiro estágio contextual, a nova construção passa a fazer parte de um paradigma
gramatical. Nesse sentido, esse elemento partilha traços da categoria a que pertence, mesmo
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com suas específicas propriedades. Assim, uma vez fixado como um membro do paradigma,
passa a competir com os pares da categoria de que faz parte.
Em contraste com os estágios anteriores, os quais usam o eixo sintagmático como
contexto, o quarto estágio usa o eixo paradigmático como contexto. A paradigmatização, pois,
pode ser definida como um processo de estabilização de um novo signo gramatical que o
transforma em parte integral de um paradigma (DIEWALD e SMIRNOVA, 2012, p. 126). Isso
significa que, enquanto os três primeiros estágios descrevem a separação do novo significado
de sua fonte, o quarto estágio alude a um processo no qual a nova construção perde seu status
autônomo conforme se associa a outros membros do paradigma.
Ainda de acordo com Diewald e Smirnova (2012, p. 127), nesse estágio, o novo
significado gramatical torna-se dependente do significado do paradigma a que pertence e, ao
mesmo tempo, do significado dos outros membros paradigmáticos.

Por esse motivo, ao descrevermos 'tipos de construção' do quarto estágio da
gramaticalização, chamamos de 'esquema construtivo abstrato'. Com isso, nos
referimos a todo um conjunto de construções, ou seja, a rede construtiva que
constrói o paradigma, por um lado, e cada construção dentro dele, por outro.
Um esquema construtivo abstrato consiste na base semântica comum de um
paradigma e nas propriedades estruturais abstratas de suas construções
participantes, representando assim o tipo de associação não redutível de forma
e significado crucial para classificar uma dada entidade linguística como uma
construção (DIEWALD e SMIRNOVA, 2012, p. 127). 57

As autoras também ressaltam que o estágio de integração paradigmática não é
cronologicamente delimitado, mas sim um processo contínuo que, por si só, constitui-se como
um desenvolvimento gradual. Além disso, advertem que o estágio proposto não se refere a
construções individuais ou tipos de construções. O que ocorre nesse estágio, na verdade, é o
processo de consolidação de um paradigma, ou seja, o estabelecimento de relações
paradigmáticas entre construções como resultado de um novo paradigma (DIEWALD e
SMIRNOVA, 2012, p. 129).
É necessário ressaltar que, assim como Rosa (2019, p. 72), não consideramos a integração
paradigmática como um contexto no processo de construcionalização, mas sim “como um modo
de organização ou conceptualização de oposições/distinções paradigmáticas, subordinadas a
For this reason, describing ‘construction types’ of the fourth stage in grammaticalization, we call it ‘abstract
constructional schema’. By this, we refer to a whole set of constructions, i.e. the constructional network building
the paradigm, on the one hand, and every single construction within it, on the other. An abstract constructional
schema consists of the common semantic basis of a paradigm and the abstract structural properties of its participating constructions, thus representing the type of non-reducible association of form and meaning crucial for
classifying a given linguistic entity as a construction (DIEWALD and SMIRNOVA, 2012, p. 127).
57
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uma categoria gramatical específica, isto é, a um paradigma maior”. Assim, seguindo seu
exemplo (ibidem), compreendemos que as microconstruções em lugar de, em vez de e ao invés
de pertencem ao paradigma da mesoconstrução conectora substitutiva [Prep(det)Nde] conectsubst.
Por sua vez, essa mesoconstrução distingue-se de outros paradigmas instanciadores da
macroconstrução conectora [Prep(det)NPrep]conect.
No que diz respeito aos contextos de uso, cabe, por fim, destacar a proposta de Rosa
(2019). Em observação às pesquisas, de maneira geral, apresentarem dados tipicamente
prototípicos e desconsiderarem dados periféricos, a linguista (2019) apresenta uma proposta
escalar interna aos contextos de mudança anteriormente apresentados. Nesse sentido, é possível
observar gradualidade intracontextual no que se refere aos estágios fonte, atípico e isolado.
Trata-se de observar, para além dos micropassos (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013), os
nanopassos da mudança (os graus intracontextuais).
Ressalva a autora que, por se tratar de uma proposta nova, não há critérios definidos para
a classificação dos nanopassos. No entanto, Rosa (2019, p. 80) relaciona certos aspectos que
podem estar relacionados às nuances de mudança, tais como: “diminuição da
composicionalidade, aumento de complexidade sintática, diminuição de vocábulos fonológicos,
aumento da abstratização semântico-pragmática”. Como se atestará no capítulo de análise, a
proposta de Rosa (2019) é concernente à apreciação das trajetórias das microconstruções
conectoras aqui estudadas.
Feitas as considerações atinentes à fundamentação teórica, nos próximos capítulos,
apresentamos os procedimentos metodológicos e a análise dos dados.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como foi exposto na introdução do trabalho, o objetivo central desta tese é analisar as
microconstruções conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de desde a
assunção da língua portuguesa, no século XIII, até a sincronia atual, considerando as mudanças
construcionais ocorridas nesse recorte temporal, com vistas a flagrar também o momento em
que ocorreu a construcionalização gramatical dos conectores em tela. Ressaltamos, novamente,
que, embora a nossa pesquisa tenha centralidade nos mencionados conectores, fazemos também
uma análise dos contextos de uso que instanciam as microconstruções conectoras em estudo.
A pesquisa percorre um viés pancrônico, já que, assim como se propõe a descrever cada
sincronia (dos séculos XIII ao XXI), observa diacronicamente os micropassos da mudança por
que passaram as microconstruções investigadas até o presente momento. A respeito da
importância de estudos pancrônicos, Neves (1997, p.118) assinala que essa abordagem “acentua
a interdependência entre o sistema linguístico e o uso, e entre a natureza fluida da gramática e
a importância da história para a compreensão da gramática sincrônica”. Nessa esteira,
Martelotta e Alonso (2012, p.103) defendem “a possibilidade de se trabalhar com a tradição
diacrônica dos estudos de gramaticalização 58 em harmonia com a tradição sincrônica das
gramáticas de construção”. Assim, a abordagem sincrônica possibilita-nos uma descrição detida
das propriedades das microconstruções em estudo na atualidade, enquanto o estudo diacrônico
fornece subsídios para a compreensão da atuação dos mecanismos de mudança ao longo dos
séculos.
É importante destacar que os dados coletados até o século XIX são tanto oracionais como
não oracionais. Consideramos que essa opção metodológica nos auxilia a flagrar os diferentes
contextos de uso (DIEWALD, 2002; 2006; DIEWALD e SMIRNOVA, 2012). Por outro lado,
tendo em vista que um de nossos principais objetivos é compreender a atuação dos conectores
em lugar de, em vez de e ao invés de como elementos de conexão oracional, nas duas últimas
sincronias (séculos XX e XXI), são analisados dados exclusivamente oracionais.59 Este recorte
alia-se, pois, a um dos objetivos desta pesquisa, no que diz respeito a resguardar às construções
oracionais substitutivas o estatuto de orações hipotáticas, figurando ao lado de tantas outras

58

Os autores dissertam sobre a possibilidade de uma abordagem construcional da gramaticalização. Nesta tese,
optamos por outro paradigma teórico, o da construcionalização. Contudo, a asserção de Martelotta e Alonso (2012)
é também perfeitamente aplicável a essa nova concepção da mudança linguística.
59
Deve-se também destacar o relevante aumento da frequência de dados oracionais nos dois últimos séculos
pesquisados, como se demonstrará adiante.
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construções que dispõem de descrições mais detidas nas gramáticas de variadas naturezas e nos
diversos trabalhos linguísticos.
O tratamento oferecido aos dados é tanto quantitativo quanto qualitativo. Enquanto a
abordagem quantitativa nos proporciona uma visão mais ampla em termos de frequência type e
frequência token (BYBEE, 2007), a abordagem qualitativa nos possibilita um tratamento dos
dados em relação aos fatores de ordem da forma e da função, que emergem das instâncias de
uso das construções. Nesse sentido, caracterizamos o método utilizado como misto. Nos termos
de Cunha Lacerda (2016, p.86),

(...) a análise qualitativa de dados se estabelece a partir da perspectiva do
pesquisador sobre o objeto. Nesse sentido, a metodologia qualitativa busca
uma descrição detalhada do objeto investigado a partir do contexto em que é
instanciado. (...) O pesquisador deve se preocupar em: a) oferecer uma
descrição detalhada do objeto de análise; b) compreender o contexto em que
o objeto analisado ocorre; e c) considerar como os conceitos surgem a partir
dos dados, e não a priori. Já a metodologia quantitativa, como destaca Diehl
(2004), pauta-se na quantificação dos dados analisados, objetivando
resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação. (...) Por
sua vez, o método misto, nos termos de Johnson et al. (2007), consiste na
combinação de elementos de abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa
com o propósito de ampliar e aprofundar o conhecimento sobre o objeto de
análise (CUNHA LACERDA, 2016, p.86).

Deste modo, aliados, os dois métodos fornecem evidências empíricas sobre a ocorrência
de processos de mudança linguística, uma vez que o pesquisador pode elaborar generalizações
analíticas a partir da quantificação das ocorrências. Traugott e Trousdale (2013, p. 238)
destacam ainda que esse equacionamento metodológico pode contribuir para a compreensão de
como os usos se regularizam nas línguas. Assim, o método misto favorece importantes
subsídios para uma pesquisa de natureza pancrônica.
Para fins de organização deste capítulo, optamos por subdividi-lo em três seções. Em 5.1,
fazemos uma descrição dos corpora utilizados na análise e apontamos os caminhos percorridos
ao longo da coleta de dados. Na seção 5.2, apresentamos e justificamos os critérios de análise
e, finalmente, em 5.3, indicamos os dados descartados na pesquisa.

5.1 Descrição e constituição dos corpora

Pautados nos pressupostos teórico-metodológicos da LFCU, a nossa análise desenvolvese a partir de dados reais de uso, uma vez que, reafirmamos, é este o locus da mudança
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linguística. Para tanto, elegemos três corpora60 para a coleta de dados, sobre os quais
discorremos em seguida:

a) Corpus do Português (CP). Criado pelo professor Mark Davies, da Brigham Young
University, o corpus é atualmente constituído por quatro interfaces: a) Gênero/
Histórico, b) Web/Dialetos, c) Now e d) Word And Phrase. De acordo com as
informações do site, o CP conta com duas partes distintas: um corpus (original e
menor) que permite ver as mudanças históricas assim como variações de gênero e um
corpus (novo e muito maior) que permite verificar as variações dialéticas (e tem 50
vezes mais dados do português moderno).61

b) Corpus Informatizado do Português Medieval (CIPM). Criado por pesquisadores
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o
CIPM é um corpus eletrônico composto de textos latino-romances do século IX ao
século XII e textos portugueses do século XIII ao século XVI.62

c) Corpus Histórico do Português Tycho Brahe (CTB).

Desenvolvido por

pesquisadores do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas,
o CTB é um corpus eletrônico anotado, composto de textos escritos por autores
nascidos entre 1380 e 1881.63

Conforme acima mencionado, o Corpus do Português apresenta atualmente quatro
interfaces. Para a realização da coleta, manipulamos apenas as interfaces Gênero/Histórico64 e
Web/Dialetos65. Segundo informações do site, a primeira interface é constituída 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
atinentes aos séculos XIII-XVIII. A segunda interface, por sua vez, formada por um milhão de
60

É válido mencionar que, nesta tese, dos séculos XIII ao XVI, há dados do CP e do CIPM. A coleta referente aos
séculos XVII ao XIX foi realizada no CTB e no CP. Os dados referentes às duas últimas sincronias (séculos XX e
XXI) foram coletados do CP.
61
Disponível em https://www.corpusdoportugues.org/xp.asp. Coleta realizada entre de junho de 2016 e abril de
2020.
62
Disponível em http://cipm.fcsh.unl.pt. Coleta realizada entre agosto de 2019 e abril de 2020.
63
Disponível em http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus. Coleta realizada entre junho de 2019 e abril de 2020.
64
Disponível em https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/. Coleta realizada entre agosto de 2019 e abril de
2020.
65
Disponível em https://www.corpusdoportugues.org/web-dial/. Coleta realizada entre junho de 2016 e dezembro
de 2018.
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palavras, contém dados recolhidos entre os anos de 2013 e 2014 (século XXI), cujos textos
estão integralmente disponíveis nos links de acesso aos blogues de onde foram extraídos. Essa
interface fornece ainda textos provenientes dos dialetos do Brasil, Portugal, Moçambique e
Angola. No entanto, interessam-nos apenas os dados provenientes do português do Brasil e de
Portugal66.
Como o CP é um corpus que utiliza ferramentas de busca, perseguimos o seguinte passo
a passo para a coleta no que convencionamos denominar de primeira interface:
Gênero/Histórico > Seções: selecionar (século) > Pesquisar: inserir a construção > Frequência
> Contexto. Por sua vez, para empreendermos a coleta dos dados na segunda interface,
adotamos a sequência: Web/Dialetos > Seções: selecionar (países Brasil e Portugal) >
Pesquisar: inserir a construção > Frequência > Contexto.
Além disso, uma vez que o CP apresenta a) uma única forma de coleta (por meio de
ferramenta de busca) e b) um número superior de palavras em relação aos outros corpora (por
exemplo, há 5565 resultados para em lugar de no século XXI), foi necessário considerar o limite
dos 100 primeiros resultados que o corpus fornece para cada conector. Deste modo, na coleta
de dados realizada nesse corpus, consideramos o limite de 300 resultados para cada sincronia.
A partir disso, procedemos aos descartes que estão descritos na seção 5.3.
Uma vez que a amostra Gênero/Histórico do Corpus do Português não oferece acesso
integral aos textos de onde foram retirados os excertos67 – o que, em nossa visão, poderia ser
prejudicial para a análise empreendida –, decidimos realizar novas coletas nos outros dois
corpora já mencionados: Corpus Informatizado do Português Medieval e Corpus Tycho Brahe.
Ao empreendermos a coleta nesses corpora, procedemos à leitura integral dos textos até o limite
de 100.000 palavras em cada século. Essa metodologia possibilitou-nos uma visão mais ampla
dos contextos de uso em que emergem as microconstruções estudadas.
A seguir, apresentamos uma tabela com o número de dados coletados de acordo com cada
corpus e cada século pesquisado.

66

É importante salientar que não fazemos distinção entre as variedades do Brasil e de Portugal em nenhum dos
corpora, pois não é de nosso interesse realizar um estudo comparativo entre essas duas variedades linguísticas.
67
Por uma limitação do Corpus do Português, só foi possível acessar integralmente os textos cujos dados foram
retirados por meio da interface WEB/Dialetos.
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Tabela 1 – Coleta de dados de acordo com os séculos e com os corpora
Século

Corpus do
Português

Corpus Thyco
Brahe

Corpus Informatizado do
Português Medieval

Subtotal

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Total

17
24
33
109
123
111
217
176
127

23
18
20
-

9
15
16
-

17
33
48
125
146
129
237
176
127

1038 dados
Fonte: A autora.

Nota-se que o número de dados referentes ao século XVIII é inferior ao do século anterior.
Segundos relatos históricos, o sismo de 1755 destruiu quase que completamente a cidade de
Lisboa (Portugal), e um incêndio na Casa das Índias, ocasionado pelo desastre natural, acarretou
a destruição de documentos que lá estavam arquivados (MATOS, 2001, p.10). No entanto,
como não sabemos o número exato de palavras compreendido no período concernente aos
séculos XIII e XVIII, tratamos essa constatação como mera conjectura relativa ao menor
número de dados referente ao aludido século.
É também válido ressaltar que o número reduzido de dados nos séculos XX e XXI devese ao fato de que a coleta realizada nessas duas últimas sincronias refere-se a ocorrências
exclusivamente oracionais. Além disso, o número inferior de dados no século XXI está
relacionado ao próprio recorte da interface Web/Dialetos do Corpus do Português, a qual conta
com um número inferior de palavras em relação à outra amostra.
Tendo em vista ainda que se trata de uma pesquisa pancrônica e, portanto, cientes da
possibilidade de distintas grafias nos séculos mais remotos, consideraram-se os seguintes
arranjos combinatórios para cada uma das microconstruções conectoras de substituição:

a) em lugar de / em (en) seu lugar (logar) / em(en/ë) lugar(logar) de / lugar(logar) de /
em(en/ë) lugar(logar)
b) em vez de / em(em/ë) vez(ves) de / vez(ves) de / em(en/ë) vez(ves)
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c) ao invés de / ao inverso de / ao emvez(emves) de / ao envez(enves) de /
invés(emvez/enves) de68

Destaque seja dado aos arranjos em que se excluíram as preposições antepostas ou
pospostas aos elementos lexicais. De maneira específica, a opção metodológica por esses
arranjos visava (1) a verificar a possibilidade de inclusão de elementos intervenientes aos
conectores e (2) a flagrar o período em que houve a efetiva construcionalização gramatical das
microconstruções conectoras.
Por fim, ressaltamos que não foi feita uma escolha de gênero textual69 ou sequência
tipológica específica na coleta de dados, pois pretendíamos lançar um olhar mais holístico sobre
o fenômeno. No entanto, o controle das sequências tipológicas é um fator de análise de
destaque, porquanto defendamos que o teor argumentativo correlaciona-se à função de
substituição. A respeito desse fator e de outros contemplados em nossa análise, discorremos na
seção seguinte.

5.2 Fatores de análise

O primeiro fator analítico são as sequências tipológicas. De acordo com Marcuschi
(2008, p.154), “tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma sequência
subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais,
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo)”. Desse modo, os tipos textuais não se
caracterizam como textos materializados, mas sim como sequências textuais inseridas em
estruturas maiores e mais bem definidas em situações comunicativas recorrentes denominadas
por gêneros textuais.
Nos termos de Marcuschi (2008, p.154), as sequências tipológicas são limitadas em cinco
categorias: narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. No escopo desta pesquisa,
foram atestadas sequências narrativo-descritivas70, argumentativas e injuntivas. Segundo

68

Optamos por pesquisar (ao) emvez de e (ao) envez de orientados pelo estudo de Morais (1972), que menciona a
existência dessas formas. No entanto, a coleta realizada nos corpora eleitos não apresentou resultados para essas
grafias.
69
Ressalta-se que, no século XXI, há apenas dados retirados de blogues. Entretanto, esse recorte está delimitado
pela interface Web/Dialetos, e não por uma opção metodológica desta tese.
70
Nessa tese, assim nos referimos às sequências inseridas em textos tipicamente chamados de narrativos,
amparando-nos em Charaudeau (2010), para quem descrição e narração estão imbricadas na narratividade.
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Charaudeau (2010, p. 75), o modo de organização 71 descritivo tem a função básica de
“identificar e qualificar seres de maneira objetiva/ subjetiva”, enquanto o modo de organização
argumentativo tem como função precípua “expor e provar casualidades numa visada
racionalizante para influenciar o interlocutor”. No que diz respeito à injunção, consideram-se
as sequências em que se prescrevem comportamentos e orienta-se o interlocutor (KOCH e
ELIAS, 2011, p. 68).
Não há um texto rigidamente narrativo-descritivo, argumentativo ou injuntivo, visto que
as sequências tipológicas ou os modos de organização discursivos atuam juntos na construção
de sentidos dos textos (MARCUSCHI, 2008; CHARAUDEAU, 2010). Sendo assim, ao
optarmos por classificar, por exemplo, uma sequência como argumentativa, não significa que
são inexistentes traços de outras tipologias, mas estabelecemos a classificação em termos de
predominância tipológica.
Com base nas referências da Linguística Textual e da Semiolinguística, utilizamos os
seguintes critérios para classificarmos as sequências tipológicas:

a) Sequências narrativo-descritivas: relatos; exposição de dados e fatos históricos;
descrição de procedimentos; uso de qualificadores, como adjetivos, locuções
adjetivas e orações adjetivas; presença de articuladores de tipo espacial/ situacional;
ausência clara de ponto de vista ou opinião.

b) Sequências argumentativas: defesa explícita de um ponto de vista ou opinião;
ordenação (ideo)lógica de argumentos ou contra-argumentos; presença de elementos
modalizadores, de verbos introdutores de opinião, como “achar”, “pensar”,
“acreditar”, e de operadores argumentativos; presença de relações lógicas de causa e
efeito, comparação, refutação etc.

c) Sequências injuntivas: prescrições de comportamentos; presença de verbos no modo
imperativo, futuro do presente/pretérito e infinitivo; objetivo instrucional, de
orientação ao interlocutor; estratégias de convencimento por meio de procedimentos
a serem tomados pelo interlocutor; caráter sugestivo.

Modos de organização são “procedimentos que consistem em utilizar determinadas categorias de língua para
ordená-las em função das finalidades discursivas do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2010, p. 74).
71
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Para fins de ilustração, vejamos as instâncias abaixo:

(23) Eu estava contente de olhar aqueles objetos que prenderam a atenção de um homem talentoso
por tantos anos. Havia chegado à palestra a caminho de outro lugar, um compromisso com
um médico a quem minha médica havia encaminhado. Dois dias antes, ela me contava o
nome desse outro médico e seu endereço e, eu preciso dizer, parei de ouvir, embora -- ou
porque -- fosse importante. Então, em vez de ir ao consultório do radiologista, acabei
parando em uma igreja onde havia um anúncio da palestra do artista, em uma placa na parte
de fora: "« Encontrando o mistério na claridade "». Não costumava ser o contrário do que a
maioria das pessoas procurava? Pensei comigo, vou aprender algo! A louça era branca, não
esmaltada, e pintada de forma realista. As peças tinham sombras de diferentes tamanhos,
dependendo
do
ângulo
da
luz.
(CP,
Século
XXI,
http://acervo.revistabula.com/posts/colunistas/o-que-eram-as-coisas-brancas)
(24) Mas depois vem o remorso e penso que amanhã é outro dia e há mais uma oportunidade de
recomeçar as coisas. O que tento fazer é munir-me da maior dose de paciência possível e vou
fazendo com ele os trabalhos, tentando não desesperar quando faz a letra torta ou faz de
qualquer maneira para acabar os trabalhos o mais rápido possível. Vou tentando dar reforço
positivo (boa, estás a conseguir; vês, não é assim tão difícil) Quando está um desastre
completo, em vez de ralhar digo: podes fazer melhor, porque sabes. Mas compreendo
perfeitamente o vosso desespero, pois nem sempre a vida é fácil e trazemos os nossos
problemas e acabamos por descarregar em a família. (CP, Século XXI,
http://aconversacompais.blogspot.com/2008/03/estratgias-para-crianas-com-dfice-de.html)
(25) Quando um casal se separa, os cônjuges devem definir, perante o juiz, como será o
pagamento de a pensão alimentícia a o ex-cônjuge e a os filhos (se houver). Em os casos em
que não há filhos (ou se eles forem maiores de idade), o acordo pode ser feito por escritura
pública. Suponha um casal com dois filhos menores. Se o marido pagar pensão aos três, deve
dizer ao juiz (ou declarar em cartório) que deseja depositar valores
individuais em vez de fazer apenas um só depósito. Basta que os filhos também tenham CPF.
(CP, Século XXI, http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/013878000000000)

No exemplo (23), a microconstrução conectora em vez de insere-se em uma sequência
narrativo-descritiva, pois se trata de um relato a respeito de um caminho que um homem
resolveu seguir, influenciado por uma placa que encontrou a caminho do radiologista.
Apresentam-se localizadores, como “em uma igreja”, e rica adjetivação, o que contribui para
situar o local em que o personagem se encontrava. Por sua vez, no dado (24), o enunciador fala
da sua experiência de progenitor no tratamento com os filhos. Há a defesa de um ponto de vista,
já que o enunciador se vale de expressões como “penso”, “tento fazer”, “compreendo”, na
intenção clara de convencer o interlocutor de que sua forma de educar é exemplar. Finalmente,
em (25), o enunciador explica um procedimento: para pagar pensão para os três filhos, o marido
deve indicar para o juiz ou para o cartório que ele deseja fazer depósitos individuais. Assim, a
primeira sequência é narrativo-descritiva, a segunda é argumentativa e a terceira é injuntiva.
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Outro critério relevante é detectar se as microconstruções conectoras estão circunscritas
a sequências oracionais ou não oracionais. Nas sequências oracionais, os conectores ligam a
oração matriz a oração hipotática. Por sua vez, nas sequências não oracionais, os conectores
unem sintagmas nominais.

(26) Estas compras eram discutidas em casa das Silveiras, à braseira: e as alusões recatadas, mas
inevitáveis, ás duas fronhasinhas, ao tamanho dos lençóis, aos cobertores de papa para os
aconchegas de janeiro - em lugar de inflamar o magistrado, inquietavam-no. Nos dias
seguintes aparecia preocupado - como se a perspectiva da santa consumação do matrimónio
lhe desse o arrepio de uma façanha a empreender, o ter de agarrar um touro, ou nadar nos
cachões do Douro. (CP, Século XIX, Os maias, Eça de Queirós)
(27) Dize-me cá, Carlos, tu é que me podes tirar duma atrapalhação.. Tu terás por acaso uma
espada que me sirva? E, como Carlos o olhava assombrado, acrescentou, já impaciente: Sim, homem, uma espada! Não é para me bater, estou em paz com toda a humanidade.. É
para esta noite, para o fato de mascara. O Matos, aquele animal, só na véspera lhe dera o
costume para o baile: e, qual é o seu horror, ao ver que lhe arranjara, em lugar de uma espada
artística, um sabre da guarda municipal! Tivera vontade de lho passar através das
entranhas. (CP, Século XIX, Os maias, Eça de Queirós)

No dado (26), o conector em lugar de introduz uma oração hipotática substitutiva,
relacionando-a ao conteúdo da oração matriz. Em (27), por outro lado, o conector é responsável
por marcar a substituição de um objeto (“espada artística”) por outro (“um sabre de guarda
municipal”). Esse critério é de suma importância para evidenciação de que os conectores
substitutivos, a exemplo de outros conectores em língua portuguesa, inicialmente servem à
conexão de sintagmas nominais, passando a conectar sintagmas oracionais.
Aqui, é válido tratar das elipses, que são fruto de muita discussão entre os teóricos. Para
Filmore et. al. (2012), as elipses são destituídas de significado. Hilpert (2014), por outro lado,
considera que fatores contextuais validam a natureza do termo que está em elipse. Além disso,
afirma o linguista (2014, p. 57), que “se a Gramática da Construção deve ser vista como uma
verdadeira teoria do conhecimento linguístico, então essa teoria fará a forte afirmação de que
não deve haver nenhuma construção sem significados” 72. Assim, não é possível admitir que
haja construções sem significados, atestando-se o valor funcional das elipses. No caso da nossa
análise, portanto, consideraremos oracionais as sequências em que for possível recuperar,
mesmo que implicitamente, os verbos das orações.

“(…) if Construction Grammar is to be seen as a veritable theory of linguistic knowledge, then this theory will
make the strong claim that there should not be any constructions without meanings” (HILPERT, 2014, p.57).
72
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O terceiro fator de destaque é a semântica dos sintagmas nominais pospostos aos
conectores, em caso de sequências não oracionais, ou a semântica dos sintagmas verbais das
orações hipotáticas, em caso de sequências oracionais. Vejamos os dados a seguir:

(28) Agora, pai, comendador, proprietário, eu tinha uma compreensão mais positiva da vida; e
sentia bem que fora esbulhado dos contos de G. Godinho simplesmente por me ter faltado
no oratório da Titi - a coragem de afirmar! Sim! Quando em vez de uma coroa de martírio
aparecera, sobre o altar da Titi, uma camisa de pecado - eu deveria ter gritado, com
segurança: " Eis aí a relíquia! Quis fazer a surpresa.. Não é a coroa de espinhos. E melhor!
E a camisa de Santa Maria Madalena.. Deu-ma ela no deserto.. " E logo o provava com esse
papel, escrito em letra perfeita: ao meu portuguesinho valente, pelo muito que gozamos...
(CP, Século XIX, A relíquia, Eça de Queirós)
(29) Gabriel seria posto em liberdade à meia-noite; e só então iria queixar-se à polícia; antes,
porém, que esta se mexesse, já o Melo estaria longe! E, de tão preocupado com estes
raciocínios, não notou que o cocheiro do seu carro acabava, sem afrouxar na carreira, de ser
substituído pelo nosso intrépido Jorge; como também que o carro já não levava a direção de
Laranjeiras, porque no Largo da Lapa, em vez de subir para o Catete, tomou pela rua dos
Arcos. (CP, Século XIX, A condessa Vésper, Aluísio Azevedo)

No dado (28), em vez de cumpre a função de estabelecer uma relação de substituição entre
dois objetos: coroa de martírio e camisa de pecado. Em (29), o enunciador é surpreendido com
o fato de o personagem Jorge tomar o lugar do cocheiro, levando Gabriel por um caminho
inesperado, pois ele deveria seguir para o Catete, e não pela rua dos Arcos.
Observa-se que o elemento posposto ao conector em (28) possui o traço [+concreto], já
que se trata de um objeto (coroa de martírio), enquanto, em (29), trata-se de uma atividade
(subir), a qual possui, nesse caso, o traço [+abstrato]. A análise dos dados por meio do terceiro
fator possibilita a confirmação da hipótese de que os conectores em estudo seguem o processo
de metaforização proposto por Batoréo (2000), para quem as categorias percorrem a trajetória
espaço>(tempo)>texto. Assim, na análise de dados, também controlaremos a semântica dos
sintagmas nominais e dos sintagmas verbais.
O quarto critério de análise é a factualidade ou a não factualidade das hipotáticas. Às
vezes, a situação expressa na hipotática é não factual, no sentido de que é interpretada como
não tendo sido verificada na realidade, ao passo que a situação expressa na oração matriz é
factual. Outras vezes, a informação [+ conforme às expectativas] não é explicitamente
legitimada pelo contexto discursivo e continua a ser implicitada e inferencialmente calculada
no processo interpretativo (TRAUGOTT e DASHER, 2005). Nesse último caso, a hipotática é
factual, enquanto a matriz é não factual. À guisa de ilustração, vejamos os dados a seguir:
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(30) Enquanto não houver entre nós uma visão de que marido e esposa formam um casamento de
fé e caridade, e por isso fazem um, estaremos sujeitos a a visão vesga de nossa civilização
que enxerga o masculino em primeiro plano, que recompensa a inteligência, que valoriza o
intelecto e despreza o afeto. Neste respeito, os movimentos feministas e os que compartilham
de suas bandeiras erram ao lutarem contra o desequilíbrio no campo masculino, ao invés de
exaltarem os valores femininos em seu próprio terreno. (CP, Século XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/218.html)
(31) Naturalmente, reclamamos e atribuímos toda a culpa a o autor do serviço. Mas raramente
paramos para pensar que também tivemos culpa em o caso e, às vezes, culpa dobrada: em
primeiro lugar, porque ou provocamos o defeito ou contribuímos ou permitimos que
acontecesse; e, em segundo lugar, porque não soubemos escolher corretamente uma pessoa
competente para fazer o tal reparo. Logo, ao invés de descarregarmos a culpa naquela
pessoa, devíamos refletir sobre nossa parcela de culpa a fim de, em a próxima vez, não
repetirmos o erro. (CP, Século XXI, [http://24.229.2.221/sermoes/243.html)

No exemplo (30), a expectativa do enunciador está na hipotática introduzida pelo conector
ao invés de – “exaltarem os valores femininos em seu próprio terreno” –, de modo que a
factualidade se apresenta na matriz. Por outro lado, no dado (31), a expectativa do enunciador
se apresenta na oração matriz (“devíamos refletir sobre nossa parcela de culpa”), enquanto a
factualidade está na hipotática. Desse modo, constata-se que, em (30), a hipotática é não factual;
em (31), a hipotática é factual.
A factualidade está intrinsicamente correlacionada ao quinto fator de análise: o tempo e
o modo dos verbos da oração matriz nas sequências oracionais. Observemos que, em (30), o
verbo da matriz (erram) está no presente do indicativo, marcando a factualidade. Em
contrapartida, em (31), o verbo da matriz (devíamos) apresenta-se no pretérito imperfeito (com
valor de futuro do pretérito), evidenciando a não factualidade do evento, já que refletir sobre a
parcela de culpa representa uma expectativa do enunciador.73
Além disso, esse critério de análise associa-se às sequências tipológicas, uma vez que, em
(30), há uma sequência argumentativa e, em (31), uma sequência injuntiva. Sem dúvida, a
correlação entre os dois mencionados fatores ajuda a refinar a investigação acerca das
microconstruções conectoras substitutivas.
Por fim, salientamos que todos os dados são analisados de acordo com os contextos de
mudança (DIEWALD, 2002; 2006; DIEWALD e SMIRNOVA, 2012). Desse modo, conforme
ilustrado na seção 4.5, analisamos as microconstruções conectoras em lugar de, em vez de e ao

Convém considerar aqui o uso do verbo “dever”, o qual já revela a não factualidade, quando possui valor
epistêmico. A modalidade não foi um fator adotado nesta tese, mas pode ser considerado em pesquisas futuras.
73
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invés de nos contextos fonte, atípico, crítico e isolado74, em cada século, de modo a evidenciar
os micropassos e os nanopassos da mudança dos conectores em estudo.
Em suma, são esses os fatores que consideramos em nossa análise:

1. sequência tipológica;
2. sequência oracional ou não oracional;
3. semântica dos sintagmas nominais pospostos ao conector (nas sequências não
oracionais) ou dos verbos das hipotáticas (nas sequências oracionais);
4. factualidade ou não factualidade das hipotáticas, nas sequências oracionais;
5. tempo e modo dos verbos das matrizes, nas sequências oracionais;
6. contextos de mudança.

Os critérios de análise selecionados visam a atender às hipóteses e aos objetivos da tese.
Como vimos defendendo, os conectores em lugar de, em vez de e ao invés de são
microconstruções e, para tanto, os fatores selecionados estão correlacionados ao plano da forma
e ao plano do conteúdo, corroborando os pressupostos teóricos da LFCU. Nesse sentido, ainda,
a adoção de critérios variados possibilita a promoção de uma análise detalhada dos dados tanto
sincrônica quanto diacronicamente.

5.3 Dados descartados

Inicialmente, intrigados com a correlação direta de em vez de com em lugar de e de ao
invés de com ao contrário de estabelecida por alguns dicionários, decidimos investigar esses
elementos. No entanto, observamos que os dados com o conector ao contrário de
aproximavam-se mais da função de contraste. Além disso, percebemos que muitos dados
oracionais apresentavam a construção ao contrário do que, a qual parece pertencer a outro tipo
de conexão. Por este motivo, descartamos instâncias como as abaixo ilustradas.

(32) Quando cessamos de fazer o mal e aprendemos a fazer o bem, os nossos pecados são
perdoados por Deus e nenhuma condenação haverá mais para nós por causa deles. E há
ocasiões em que as tentações e infortúnios parecem difíceis, mas nunca devemos culpar a
Deus ou nos queixarmos dEle, murmurando contra Sua direção, pois Ele nos ama e, ao
74

Relembramos que não reconhecemos a integração paradigmática como um estágio contextual, conforme as
justificativas apresentadas na seção 4.5. A integração paradigmática ganha um destaque na última seção de análise,
em que discutimos o paradigma mesoconstrucional [Prep(det)Nde]conectsubst.
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contrário de nos expor ao mal, está sempre nos livrando e desviando do mal. Em suma, a
queixa contra outrem, a intolerância para com os erros alheios, a murmuração contra, são
vícios que são contrários à vida verdadeiramente cristã. Aprendamos a nos livrar de esse mal,
exercitando
a
paciência
e
a
caridade.
(CP,
Século
XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/243.html)
(33) Ao contrário do que o patrão pensava, o rapaz era inteligente. Andava a servir apenas porque
a família era muito pobre, e a pequena terra que os pais cultivavam não dava para o sustento
de tantas bocas. Andara na escola apenas quatro anos, até fazer o exame da quarta classe,
revelando uma inteligência viva e enorme facilidade de aprendizagem. Agora, com a raiva
dentro de si, ansiava por dar uma lição ao desnaturado patrão. (CP, Século XXI,
http://acasadamariazita.blogspot.com/)
(34) Esta celebração anual coincidindo com a festa litúrgica de uma figura do cristianismo,
considerada geralmente o precursor e anunciador de Jesus Cristo, mostra bem que, [ao
contrário do que muitos pensam], a Maçonaria não só tem uma origem teísta, como essa
origem esteve intimamente ligada ao cristianismo. (CP, Século XXI, http://a-partirpedra.blogspot.com/2012_10_01_archive.html)

No dado (32), a factualidade está expressa na matriz. Assim, a hipotática funciona como
um mecanismo para excluir a ideia que possivelmente é compartilhada por um grupo. O
enunciador contrasta duas ideias e atesta a veracidade de uma delas, revelando a modalidade
epistêmica. Nota-se, ainda, que a função semântico-pragmática que emerge desses usos é a
comparação contrastiva. Isso nos leva a questionar se se trata aqui de um caso de contraste
stricto sensu ou de substituição.
Em relação à forma da construção ao contrário do que, além dos elementos que compõem
os conectores por nós estudados [preposição (determinante) + nome + preposição de], essa
construção prevê o pronome relativo que, um sujeito explícito ou em elipse e um verbo de
cognição. Além disso, a correlação de sujeitos – traço de suma importância para a definição das
construções oracionais como estruturas de hipotaxe – não se estabelece, pois os sujeitos são
sempre distintos.
Ao contrário das conformativas, cuja função, dentre outras, é validar o que está enunciado
(OLIVEIRA, 2018a), parece que essa microconstrução, a partir da análise dos dados
encontrados, tem como função refutar a opinião pressuposta. Também a referência a que tal
microconstrução nos remete é sempre exofórica. Assim, a sua função, ao que parece, é a de
questionar o valor de verdade das asserções, razão pela qual defendemos a inclusão dessas
construções em domínio distinto ao da substituição. Deste modo, em razão das justificativas
apresentadas, excluímos os dados com ao contrário de/ ao contrário do que.
Outros dados descartados são aqueles em que figuram outras microconstruções
substitutivas, distintas de em lugar de, em vez de e ao invés de. No capítulo referente à revisão
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da literatura (cf. seção 2.2), destacamos que Morais (1972) arrola, nos seus termos, uma série
de locuções que veiculam a ideia de substituição, as quais relacionamos aqui novamente: em
logo de, em câmbio de, em troca de, a troco de – além das que são objeto de estudo desta tese.
Em nossa pesquisa, decidimos estudar apenas as já mencionadas microconstruções, pois (a) elas
são mais frequentes nos corpora investigados e, por isso, (b) são as mais representativas da
função de substituição, (c) além de serem menos composicionais. Assim, descartamos dados
com as demais microconstruções mencionadas, a exemplo dos que seguem:

(34) Não posso julgar o mérito da Maçonaria nem tampouco a atitude das pessoas, mas para mim
é motivo de muita reflexão a capacidade que nós, humanos, temos de errar até mediante uma
boa intenção. O Exaltar ao próximo em troca de humilhar-se, sem dissimulação ou interesse
próprio, beira à perfeição. E perfeitos, sinceramente, creio que nós humanos ainda não
somos. Perdoem- me se, sem querer, julguei mal a intenção dos nobres colegas. Desejo
profundamente que encontrem, não apenas o que buscam, mas o que precisam. Cordial
abraço! Gostei do jeito que foi abordado o tema, não sou maçon (mas um admirador), apesar
de não me faltarem convites à ingressar. (CP, Século XXI, http://a-partirpedra.blogspot.com/2007/04/cinco-motivos-para-no-ser-maon.html)
(35) As nossas mulheres, as nossas valorosas MULHERES, as nossas mães, as nossas valorosas
MÃES, não devem abdicar da dignidade a troco de subserviência, deixando- se manipular
por interesses mesquinhos da estratégia do "« senhor ganancioso "». Não é o
Carlos=Gomes=Jr., enquanto Primeiro-ministro quem paga os ordenados dos servidores do
ESTADO. É o ESTADO, enquanto empregador, quem o faz a troco da prestação de serviço
de cada um, em um acordo entre as partes. (CP, Século XXI,
http://www.didinho.org/editorial.html)
(36) Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar
por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar
o ouro ou o cristal; nem se trocará por jóia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas;
porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio de a
Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. (CP, Século XXI,
http://manjarcelestial.blogspot.com/2011/02/cristo-sabedoria-de-deus-para-o-caminho.html)

Por fim, descartamos dados em que os sintagmas nominal ou oracional não estão
explícitos e são retomados por pronomes demonstrativos, como em vez disso, porque esses
conectores retomam porções textuais supraoracionais, as quais não foram contempladas neste
estudo. Vejamos o exemplo abaixo:

(37) Abstenha- se também de sobremesas muito substanciosas e açucaradas. Em o açúcar branco,
refinado, não há cálcio, fósforo, ferro e vitamina B1. O corpo necessita de esta vitaminas
para queimar o açúcar de o sangue. Sucede, portanto, que quando a pessoa consome
quantidades excessivas de açúcar, suas reservas de vitamina B1 -- a qual deveria estar
reforçando os nervos -- são usadas constantemente para queimar o excesso de açúcar em o
sangue, tornando assim os nervos demasiado sensível e irritáveis. Em Vez Disso, Como
Aquilo Em suas refeições, consuma tanto quanto desejar de frutas, cereais, verduras e nozes.
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Ingira abundantemente frutas frescas. É melhor não misturar frutas e verduras em a mesma
refeição.
Não
coma
nada
entre
as
refeições.
(CP,
Século
XXI,
http://www.esperanca.com.br/saude/como-deixar-de-fumar/)

Os descartes realizados visaram a possibilitar uma pesquisa bem recortada, de modo a
conseguirmos analisar com acuidade as microconstruções selecionadas. É válido ressaltar, no
entanto, que esses dados podem ser explorados em pesquisas posteriores, de modo a ampliar o
escopo dos estudos relacionados à conexão substitutiva. A seguir, finalmente, procedemos ao
capítulo de análise.
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6 ANÁLISE DE DADOS

Neste capítulo, analisamos os dados coletados nos corpora utilizados nesta pesquisa,
evidenciando os contextos de mudança (DIEWALD, 2002;2006; DIEWALD e SMIRNOVA,
2012; ROSA, 2019) das microconstruções conectoras em estudo. O capítulo está dividido nas
seguintes seções: 6.1 Em lugar de, 6.2 Em vez de, 6.3 Ao invés de, 6.4 Integração paradigmática
e competição pelo uso e 6.5 Sumário do capítulo de análise.
Antes de iniciarmos as análises, convém fazer uma ressalva. As pesquisas em LFCU
costumam apresentar os resultados quantitativos ao cabo das análises qualitativas. Em nosso
trabalho, optamos por apresentar as tabelas com a frequência token de cada microconstrução no
início de cada seção, no intuito de esclarecer para o leitor, desde o princípio, o encaminhamento
qualitativo dado à pesquisa em curso. Feitos os esclarecimentos, passemos à análise dos dados.

6.1 Em lugar de
Nesta seção, discorremos acerca dos contextos de mudança por que passou em lugar de
até que, finalmente, chegasse ao seu estágio de construcionalização. No intuito de
apresentarmos um tratamento quantitativo para a análise empreendida, abaixo reproduzimos
uma tabela em que estão representadas as frequências de ocorrências em cada um dos contextos
de mudança, nos corpora consultados.
Tabela 2 – Quantitativo de em lugar de nos contextos de mudança
Contextos Fonte75
Atípico
Crítico
Isolado
Subtotal
Séculos
G1 G2 G3
G1 G2 G3
XIII
4
6
5
2
17
XIV
5
8
12
3
4
32
XV
3
12 16 13
1
1
36
XVI
5
20 51
16
7
99
XVII
7
33 42
9
8
98
XVIII
8
9
7
60 13
97
XIX
2
7
11 17
33 33 5
108
XX
18 19 15
52
XXI
7
4
6
17
Subtotal
14
53 106 130
5
148 85 26
Total
556 dados
Fonte: A autora. Legenda: G: grau; G1: grau 1; G2: grau 2; G3: grau 3.

75

Cabe informar que o contexto fonte consta de dados com en(em) seu logar(lugar) em sentido mais espacial e o
contexto atípico de grau 1, de dados com en(em) seu(meu) logar(lugar) em sentido substitutivo, como será
explicitado nas seções seguintes.

133

De maneira geral, como já esperado, a tabela acima revela poucos usos concernentes aos
contextos fonte e crítico. Grande parte dos dados analisados são atinentes aos contextos atípicos
e isolados. O fato de não se constatar uma diferença significativa com relação aos dois últimos
estágios contextuais atrela-se a em lugar de, grande parte das vezes, circunscrever-se a
sequências não oracionais. No tocante aos graus contextuais de isolamento, observa-se que há
expressivo número de dados relativo ao grau 1, em que ainda não se verifica a atuação do
conector em sequências argumentativas. Nas subseções seguintes, explicitamos as apreciações
a respeito de cada um desses contextos, explorando seus graus intracontextuais quando possível.

6.1.1 Contexto fonte

Antes de tratarmos propriamente dos micropassos que em lugar de percorreu até chegar
ao seu estágio de construcionalização, é necessário compreender mais a fundo os motivos que
levaram seu elemento nuclear – o sintagma nominal lugar – a ser recrutado para essa
construção. Para tanto, vejamos a descrição do vocábulo locus no Dicionário Escolar LatinoPortuguês, de Ernesto Faria:
LOCUS, -ῖ, subs. m. (No plural: loci e loca). I – Sent. Próprio: 1) Lugar, local,
posição, situação (Cés. B. Gal. 2. 4. 2). II – Sent. Técnicos: 2) Passo (de um
livro ou discurso) (Cic. Verr. 4. 68). Na língua retórica: 3) Fundamento de um
raciocínio, assunto de um discurso, pontos principais (Cíc. Of. 1,152). Sent.
Diversos: 4) Categoria, posição, situação, condição, estado, emprego (Cíc.
Clu. 150). III – Sent. Figurado: 6) Ocasião, ensejo, oportunidade, época,
tempo (Cíc. Cael. 9). Com idéia temporal: 7) Em expressões: ad id locorum
(Sal. B. Jung. 63,6), “até êste momento, até então”; postea loci (Sal. B. Jug.
102, 1) “depois disso, isto é, em seguida” (FARIA, 1955, p. 524).

Conforme se verifica, locus tem sentido próprio de “local, posição, situação”. Desta
forma, assim como já pontuado na seção 2.1, esse vocábulo possui intrínseca relação com a
ideia de espaço, a qual, por sua vez, é apontada na literatura como uma noção mais concreta e
tida como ponto de partida para noções mais abstratas (LAKOFF e JOHNSON, 1980). No
entanto, no que diz respeito aos sentidos diversos de locus, verificamos as acepções de
“posição” e “situação”, ao lado das significações de “condição, estado, emprego”, o que nos
leva a crer que, desde o Latim, a palavra lugar já contava com sentidos mais abstratos.
Essa constatação serve-nos como justificativa para o fato de que, na investigação dos
dados coletados, não foi possível verificar acepções estritamente locativas de em lugar de e
seus diferentes arranjos, nem ao menos no século XIII. Por conta disso, para que pudéssemos
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flagrar satisfatoriamente o contexto típico dessa microconstrução, foi necessário recorrer a
outras fontes. Vejamos como o Novo Dicionário do Português Arcaico ou Medieval, de
Américo Venâncio Lopes Machado Filho, apresenta o vocábulo logar/lugar:
logar(es) ~ lugar -sm. (< lat. locallis)’espaço’; ‘local’; ‘posição’ → logo.
[1214/tasl/20]: Mando ainda q(eu) en meu logar ouuer a reinar se a mia morte
ouuer reuora e meus uassalos e o abade d’Alcobaza sen demorancia e sen
(com)t(ra)dita lis den toda mia meiadade e todas as dezimas e as out(ra)s
cousas. [xiii/frax/149r]: E ante que as filhe en esta guisa chame o alcayde do
logar, se o poderem auer, e os outros homees boos do logar e screuã as cousas
todas e guardenas per scrito e per cõto e en outra guysa nõ seiã ousados de as
filhar. [xiv/flos/47rc2]: e eu abracey-o e rogava-o que ficasse com el naquel
logar hu esse seu marido jazia soterrado, disse o abade macario aa bõa molher.
[1399/tsla/44vc2]: Se nõ eran convenhauéés / ca nõ eran dizedoyras ne fa
/zedoyras de tal pessoa ou en /tal tempo, ou en tal logar . e / de tááes palauras
se segue / dano das cousas. [1399/tsla/6vc1]: Podesse fazer em, agua
exufrenta, que corre de logar on /de esta pedra exufre. [1399/tsla/10vc1]: A
quinta cousa que faz mester en este sacramento he logar çerto . hu lhe ponham
acris ma e lhe façan acruz: e este logar / ha de seer afronte que he logar que
an / da sempre descoberto e hu paresçe / senpre mays auergonça.
[1399/tsla/88vc2]: E / se alg~uu duujdar do engano que fezerom. / a jacob.
quando lhe derom Lya, filha may / or. em lugar da meor filha, como foy /
casamento. pois em ela nõ auya consinti / do. (MACHADO FILHO, 2019, p.
398). Grifos do autor.

Com base em muitos exemplos, Machado Filho (2019) apresenta acepções semelhantes
às de Faria (1955): “espaço”, “local”, “posição”. Dentre os dados relacionados pelo dicionarista
etimológico, destacamos os que seguem:

(XXXI) E ante que as filhe en esta guisa chame o alcayde do logar, se o poderem auer, e os outros
homees boos do logar e screuã as cousas todas e guardenas per scrito e per cõto e en outra
guysa nõ seiã ousados de as filhar. [xiii/frax/149r]
(XXXII) e eu abracey-o e rogava-o que ficasse com el naquel logar hu esse seu marido jazia
soterrado, disse o abade macario aa bõa molher. [xiv/flos/47rc2]

No primeiro exemplo, datado do século XIII e provavelmente retirado de um ato notarial,
o redator do documento ordena que, antes que as moças da província tenham gravidezes
(filhem) indesejadas, se peça ao oficial de justiça (alcaide) e a outros homens bons em seu
julgamento que as donzelas sejam protegidas de aventureiros que possam com elas se envolver.
No segundo caso, por sua vez, deduzimos que o abade solicita que alguém fique com o defunto
onde este jaz (“naquel logar”). Em ambas as ocorrências, logar trata de um espaço físico e
referencial: em (XXXI), trata-se da província; em (XXXII), do jazigo.
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Ainda nesse dicionário é possível flagrar outros usos mais atrelados aos da pesquisa em
curso, como os que destacamos a seguir:

(XXXIII) Mando ainda q(eu) en meu logar ouuer a reinar se a mia morte ouuer reuora e meus
uassalos e o abade d’Alcobaza sen demorancia e sen (com)t(ra)dita lis den toda mia meiadade
e todas as dezimas e as out(ra)s cousas. [1214/tasl/20]
(XXXIV) E / se alg~uu duujdar do engano que fezerom. / a jacob. quando lhe derom Lya, filha
may/or. em lugar da meor filha, como foy / casamento. pois em ela nõ auya consinti/do.
[1399/tsla/88vc2]

Ambos os dados, datados, respectivamente, do início do século XIII e do final do século
XIV, fornecem-nos pistas da trajetória de em lugar de. Em (XXXIII), o redator do provável ato
notarial aconselha que alguém assuma o seu posto na ocasião de sua morte. Por sua vez, em
(XXXIV), o enunciador adverte que Jacob fora enganado quando lhe deram Lya por esposa, ao
invés de lhe desposarem a irmã mais nova. Tanto en meu logar quanto em lugar da referem-se
à substituição de uma pessoa por outra: em (XXXIII), trata-se da substituição de ocupantes do
cargo de rei; em (XXXIV), trata-se da substituição de uma irmã por outra. En meu logar é um
exemplo de contexto atípico de grau 1, enquanto em lugar de é exemplo de contexto atípico de
grau 2, conforme será explicado adiante.
O dado (XXXIII) fornece-nos ainda uma importante pista para a resolução de uma
questão de pesquisa: se em lugar de não tem sentidos estritamente locativos, qual seria, então,
o contexto fonte dessa microconstrução conectora? O achado de en meu lugar levou-nos à
sequência en seu logar, a exemplo do dado que segue abaixo:

(38) Quen souber Santa Maria 1 ben de coraçon amar... Pois que ouv' a mão corta, non podia ja
dizer missa de Santa Maria 1 e fillou-ss' end' a doer, e de coraçon rogou-a 1 que lle déss'
algun poder, per que ja quando podesse a sua missa cantar. Quen souber Santa Maria 1 ben
de coracon amar... E pois viu Santa Maria que avia tal sabor de a servir, seu enguento 1 aduss'
a bõa Sennor e untou-lle ben a chaga, 1 e perdeu log' a door, e pose-ll' a sua mão 1 ben firme
en seu logar. Quen souber Santa Maria 1 ben de coraçon amar... E tan toste foi guarido 1 da
mão, apost' e ben, pola Virgen groriosa, 1 Madre do que nos manten; e contou est' aas gentes,
1 que lles non leixou en ren, e porque o mais crevessen, 1 foi-lles a mão mostrar. (CP, Século
XIII, Cantigas de Santa Maria 2)

O dado (38) é um recorte da Cantiga de Santa Maria. O conjunto de cantigas, constituído
por 427 composições, é formado por louvores à Virgem e representa um compêndio de
histórias, milagres e relatos relacionados a Ela, quer pela sua intervenção direta, quer pelos
amores místicos que a sua figura gera nas almas piedosas. O trecho retirado da segunda cantiga
retrata um dos milagres a Ela atribuído: Santa Maria cura a chaga de um enfermo, que estava
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maneta, colocando a Sua mão milagrosa no local da enfermidade. O abençoado, extremamente
feliz com a graça recebida, exibe a nova mão e propala o milagre concedido.
Nesse caso, en seu logar faz referência a um espaço físico e concreto, isto é, o lugar onde
a chaga se localizava: a (falta da) mão do enfermo. Assim, a mencionada construção tem a
função de situar o local onde Maria coloca Sua própria mão milagrosa. Observa-se, ainda, que
os elementos constituintes são composicionais: (a) seu é pronome possessivo que indica a quem
pertence a mão que é depositada (Santa Maria) e (b) logar é um substantivo transparente que
localiza onde a mão de Maria se coloca. Finalmente, a posição em que se encontra en seu logar
no período não faz dessa construção um elemento de conexão, haja vista que cumpre a função
de adjunto adverbial de lugar, situando um artefato que possui o traço [+concreto] no mundo
biossocial. Trata-se de uma referência físico-espacial.
É ainda no contexto fonte que já se observam usos mais abstratos, os quais já apontam a
metaforização dos sentidos atribuídos à sequência en seu logar, conforme se demonstra no
exemplo abaixo.

(39) Todo ome que por algûa cousa ouuerse de saluar a outro per iura, iure el meesmo per sa
cabeça e nõ dé iurador por si. E se ambos forem da uilla iure a missa dita da terça na ygreya
ou enoutro logar qual for post o pelhos alcaydes & pello concello, e se for de fora da uilla
huu delles ou ambos, iure ao dya do plazo des que nasce o sol ata que se ponha en seu logar.
E se nõ for a prazo saluarsse pella iura podendo uijr, caya da demanda. Mays se for el e o
outro non for receber a iura, seya quite o que auia de iurar. Todo ome que demanda fezer a
outrÏ subre algua cousa que diz qua lha deue ou qua lha fez ou deue a ffazer, se llo prouar
non pode, saluesse o demandado per sa cabeça e se o nõ quiser iurar, seya uençudo daquella
demanda. Qvando o que demanda algûa cousa en juyzo diser (CIPM, Século XIII, Foro Real,
Afonso X)

O sol se põe em um ponto específico, em geral, no ponto cardeal oeste. Trata-se de uma
referência espacial particular, que, no contexto, serve de base para um controle temporal: devese jurar desde o nascimento do sol até o seu pôr, ou seja, no tempo que se compreende entre a
manhã e a noite, como representado na figura a seguir.
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Figura 7 – Representação da referência do sol no dado (39)

Pôr do sol

Nascer do sol

Fonte: A autora.

A despeito da compreensão de que se trata de uso concernente a outro estágio contextual,
defendemos que ainda este é um exemplo de contexto fonte, porquanto o sol, que é um elemento
concreto, tenha uma referência físico-espacial (o local onde se põe) no mundo biossocial, ainda
que essa referência não seja tão concreta como a observada no dado (38).
No mais, por meio da análise de todos os dados representativos do contexto fonte,
concluímos que:
❖ en seu logar possui referência físico-espacial marcada no mundo biossocial;
❖ ocorre em sequências tipológicas narrativo-descritivas;
❖ seus usos mais locativos ocorrem com maior frequência no século XIII, embora
sejam escassos;
❖ os sintagmas nominais que precedem essa construção referem-se a objetos ou a partes
do corpo humano e, portanto, possuem o traço [+ concreto];
❖ a referida sequência é mais composicional, pois há transparência entre forma e
conteúdo lexical no que diz respeito ao pronome seu e ao substantivo logar;
❖ en seu logar exerce função adverbial, localizando um objeto ou uma parte do corpo
humano no espaço;
❖ não se trata ainda de um elemento de conexão.
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❖ apresenta baixa frequência token, uma vez que foram encontrados apenas 14 dados
nos corpora, com destaque para os séculos XIII e XIV, que juntos perfazem 9
ocorrências.

6.1.2 Contextos atípicos

Seguindo os parâmetros de Rosa (2019), para quem é possível aferir gradualidade
intracontextual no que diz respeito aos contextos fonte, atípico e isolado, nesta subseção,
tratamos de dados que encaixamos nos distintos graus de contexto atípico.

Contexto atípico de grau um

No contexto atípico de grau um, en seu logar passa a referenciar elementos de natureza
físico-virtual e a funcionar como um adjunto adverbial de substituição, conforme o
exemplificado a seguir:

(40) E se lhy deu dieyros e delles conprou herdade ou algûa outra cousa qualquer que seya
conparada daquelhes dineyros, seya do senor. E isto seya pero que o senhor nõ lho meta em
preyto quando algua cousa der aaquel que forrou. Titulo dos vassalos e do que lhys dã os
senhores Qvando alguu fidalgo se quiser tornar uasalho doutrÏ beyge a maao aaquel que
recebe por senhor e tornese seu vassallo. E se peruentura per mãdadeyro se quiser tornar
uassalo dalguë, enuij fidalgo que en seu logar e en seu nome receba por senor |ou| aquel
cuyo uassalho se torna e beygelhy a maao, e quãdo quer que o uassalo se quiser partir do
senhor, en tal guysa se parta del en qual o recebeo por senhor, e se doutra guisa se partir del
nõ ualla në possa e tornelhy a soldada dubrada daquel ano se a recebeo. E se a nõ ouue
recebuda délhy outro tãto quanto a soldada que del recebeo e nõ seya quite. (CIPM, Século
XIII, Foro Real, Afonso X)

No contexto anterior, en seu logar fazia referência à localização espacial de um objeto ou
de uma parte do corpo humano. O dado (40), por outro lado, demonstra a expansão de
significado dessa sequência, uma vez que, neste caso, ela marca a transferência de cargos entre
dois indivíduos. No documento, Afonso X manda saber que, caso um fidalgo deseje se tornar
vassalo de alguém, deve pedir para que outro fidalgo assuma o seu papel e cumpra com as
obrigações que lhe seriam impostas. Nesse caso, en seu logar amplia seus sentidos, de modo
que passa a exercer a função de indicar a substituição de cargos. É por conta disso que
consideramos este um exemplo de contexto atípico de grau um.
Em termos formais, destacamos a mudança de posição da construção na sentença em que
está inserida. Antes, no contexto fonte, en seu logar situava-se em posição final; no caso
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apresentado, o constructo está em posição intermediária na sentença. Isso se deve ao fato de
que há uma referência anafórica ao termo que o antecede (fidalgo), de sorte que o pronome
“seu” deve estar próximo ao seu referente. É igualmente válido destacar que Diewald (2002,
2006) afirma haver composicionalidade das expressões no contexto atípico. De fato, ainda é
possível perceber certa composicionalidade dos elementos constituintes, embora lugar não mais
faça referência a uma entidade físico-concreta.
No primeiro grau de contexto atípico, é válido observar outra sequência: en meu lugar.
Convém lembrar que foi por meio desse uso que pudemos chegar a en seu lugar e traçarmos o
contexto fonte. Abaixo segue um exemplo:

(41) Eu Johan Peres, clerigo d'ãca, en lugar de Pedro Fernandes, notario ppublico na Proba de
Chantada en sseu alfoz por Vasco Gomez das Sseygas, a todo esto que dito he foy presente
& per mãdado das ditas partes duas cartas feytas en hû tenor, partydas per abc escriuy e
fyrmey de meu nome e sõo testemuya. Eu, Johan Peres, clerigo. Eu Pedro Fernandes, notario
de Chãtada & do seu alfoz, polo dito Vasco Gomez en esta carta que o dito Johan Peres
escripuyo en meu lugar & per meu mãdado este meu signal y figy en testemuyo de uerdade.
(CP, Século XV, Textos Notariais, História do galego-português)

No dado (41), Pedro Fernandes faz referência a uma carta que outra pessoa (Johan Peres)
escreveu por mandado do primeiro. Assim como em seu lugar76, en meu lugar tem sentido
substitutivo, uma vez que podemos depreender que Johan Peres, nesse caso, ocupa um cargo
ou função que pertenceria ao autor do texto. Daí também decorre o aparecimento do pronome
meu na construção: a substituição diz respeito ao articulista do ato notarial. É também
importante mencionar que, no contexto atípico de grau 1, tanto em seu lugar quanto em meu
lugar77 exercem a função de adjunto adverbial de substituição, de tal sorte que ainda não se
pode pensar nessas sequências como exemplares de conectores.

Nesse sentido, observamos que:
❖ em seu lugar/ em meu lugar, diferentemente do estágio anterior, não se referem a
uma localidade específica do mundo biossocial. Embora a referência locativa esteja
intrinsicamente preservada, muito em decorrência do elemento lexical lugar, a
referência passa de físico-locativa para físico-virtual;
❖ ambos ocorrem apenas em sequências tipológicas narrativo-descritivas;

76
77

Doravante, passamos a utilizar em seu lugar como termo macro que igualmente se refere a en seu logar.
Doravante, passamos a utilizar em meu lugar como termo macro que igualmente se refere a en meu logar.
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❖ com a expansão de sentidos, houve a assunção da construção em meu lugar;
❖ os sintagmas nominais a que as sequências fazem referência anafórica apresentam o
traço [+humano];
❖ há composicionalidade parcial, uma vez que os componentes da construção estão
mais encadeados, embora ainda não constituam uma unidade. Os pronomes seu/meu
cumprem uma função referencial, embora se verifique menor composicionalidade do
sintagma lugar, que não tem expressão locativa de forma tão transparente quanto a
que a apresentava no estágio anterior;
❖ em seu lugar/em meu lugar exercem função adverbial, indicando a substituição de
pessoas em cargos que antes eram ocupados por outrem;
❖ ainda não se trata de elementos de conexão.

Contexto atípico de grau dois

No segundo grau do contexto atípico, verificamos uma importante mudança na forma. De
acordo com Rosa (2019, p. 80), 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”. A linguista também afirma que não há
critérios universais pré-definidos para a sua classificação e que as nuances podem estar
relacionadas a diversos fatores, dentre os quais aponta a diminuição da composicionalidade. É
o que verificamos nesse estágio contextual, conforme se observa no dado a seguir:

(42) e assi todalas outras munições e mantimentos pera seiscentos homens de que os cento eram
oficiais pera esta obra e os quinhentos de peleja. Dos quais navios era Capitão-mor Diogo de
Azambuja, pessoa mui experimentada nas cousas da guerra, e os outros capitães eram
Gonçalo da Fonseca, Rui de Oliveira, João Rodrigues Gante, João Afonso, que depois
mataram em Arguim, sendo capitão daquela fortaleza, João de Moura, Diogo Rodrigues
Ingrês, Bartolomeu Dias, Pero de Évora e Gomes Aires, escudeiro del-Rei Dom Pedro de
Aragão, o qual entrou em lugar de Pero de Azambuja, irmão dele, Diogo de Azambuja, por
morrer de peste primeiro que partissem de Lisboa, que a este tempo andava nela, todos
homens nobres e criados del-Rei. E os capitães das urcas eram Pero de Sintra e Fernando
Afonso. (CP, Século XV, Décadas da Asia (Década Primeira, Livros I-X), João de Barros)

Nesse dado, o enunciador relata que Diogo de Azambuja passa a ocupar o cargo de
capitão-mor no lugar de seu irmão, Pero de Azambuja, que fora vitimado pela peste antes de a
tropa partir de Lisboa. O exemplo, de certa forma, assemelha-se aos demais casos apresentados
no contexto atípico de grau um. No entanto, não mais temos em seu lugar. Embora haja uma
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semântica semelhante à do contexto anterior, a de substituição, observa-se outra forma: em
lugar de.
Essa mudança na forma atesta: 1) a ausência do pronome possessivo, demonstrando que
a construção em lugar de possui menos traços de lexicalidade, tornando-se, portanto, mais
gramatical; 2) menor composicionalidade dos elementos constituintes, que são compreendidos
como um chunk (BYBEE, 2016); 3) a efetivação de status construcional, isto é, de novo
pareamento forma-conteúdo.
A ausência do pronome possessivo acarreta ainda uma implicação de ordem funcional. O
termo substituído (Pero de Azambuja) posiciona-se imediatamente após a construção em lugar
de, diferentemente do que se observa quanto à construção em seu lugar. Assim, consideramos
que, nesse estágio, em lugar de assume traços de conector, porquanto tenha por função ligar os
dois elementos que fazem parte da relação de substituição, a saber, nesse caso: Diogo de
Azambuja e Pero de Azambuja.

No contexto atípico de grau dois, constatamos que:
❖ há mudança construcional a partir do contexto atípico de grau um, pois se verifica
mudança na forma: em seu lugar > em lugar de;
❖ ocorre em sequências tipológicas narrativo-descritivas;
❖ os sintagmas nominais a que as microconstruções fazem referência possuem o traço
[+humano];
❖ há menor composicionalidade dos elementos constituintes.
❖ há evidência de função conectora, levando em consideração a posição em que em
lugar de passa a figurar nas sentenças (entre os dois elementos em conexão);
❖ há maior produtividade em relação ao grau anterior, pois há frequência token de 160
dados;

Contexto atípico de grau três

Seguindo o processo de metaforização proposto por Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991,
p. 29), para quem as categorias percorrem a trajetória pessoa> objeto> atividade> espaço>
(tempo)> qualidade, percebemos, nesse estágio, que em lugar de passa a referenciar objetos
inanimados. Vejamos o dado (43):
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(43) Dize-me cá, Carlos, tu é que me podes tirar duma atrapalhação.. Tu terás por acaso uma
espada que me sirva? E, como Carlos o olhava assombrado, acrescentou, já impaciente: Sim, homem, uma espada! Não é para me bater, estou em paz com toda a humanidade.. É
para esta noite, para o fato de mascara. O Matos, aquele animal, só na véspera lhe dera o
costume para o baile: e, qual é o seu horror, ao ver que lhe arranjara, em lugar de uma espada
artística, um sabre da guarda municipal! Tivera vontade de lho passar através das entranhas.
Correu ao tio Abraão, que só tinha espadins de corte, reles e pelintras como a própria corte!
Lembrara-se do Craft e da sua colecção; vinha de lá; mas aí eram uns espadões de ferro,
catanas pesando arrobas, as durindanas tremendas dos brutos que conquistaram a índia..
Nada que lhe servisse. (CP, Século XIX, Os maias, Eça de Queirós)

Nesse trecho de Os Maias, um rapaz solicita a seu amigo Carlos que lhe arranje um objeto
mais adequado à composição do traje de outro amigo. No dado acima, em lugar de conecta
espada artística e sabre da guarda municipal, que são objetos inanimados. Verificamos,
portanto, assim como Schwenter e Traugott (1995), que a substituição de pessoas avança para
a substituição de objetos inanimados. Notemos que, de forma semelhante ao estágio anterior,
não está explícita uma referência espacial, embora ela esteja resguardada de algum modo na
trajetória de em lugar de. Analisemos mais um dado:

(44) Para esta opiniaõ naõ se moue por outra cõjectura, senaõ, que nuqûa en Hespanha se achou
moeda, ou letreiro, em que houuesse letras Hespanhoes, Gregas, ou Punicas, achandose dos
Romanos muitas moedas, & letreiros. A qual conjectura he muito fraca: porque quanto aas
moedas, muitas naçoës estiueraõ muito tempo, sem cunhar moeda, & vsauaõ dos metaes por
peso em suas compras, & trocas, em lugar de dinheiro, a que os Romanos despois chamaraõ
pecunia, por o sinal de hûa ouelha, que nas primeiras moedas de cobre sculpiraõ que em
Latim se diz pecus. (CP, Século XVII, Origem da lingua portuguesa, Duarte Nunes Lião)

No dado (43), há substituição de espada artística por sabre da guarda municipal; no (44),
de dinheiro por metaes por peso. Há, portanto, respectivamente, substituição de objetos e de
formas de câmbio. Essa última substituição diz respeito a uma espécie de abstratização, já que
“formas de câmbio” não possui o traço [+ concreto], o que já antecipa uma pista para a mudança
construcional de que trataremos no contexto isolado de grau um.

No contexto atípico de grau três, constatamos:
❖ mudança construcional no plano do conteúdo: para além da substituição de objetos
inanimados, há expansão host-class (HILMMELMANN, 2004), porquanto em lugar
de se refira, igualmente, à substituição de elementos de referência mais abstrata,
como formas de câmbio;
❖ evidências de função conectora, que apontam para o contexto isolado;
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❖ frequência token de 130 dados, pareada com à do estágio anterior.

6.1.3 Contexto crítico

De acordo com Diewald (2002, 2006), o contexto crítico, além de apresentar inferências
semânticas e pragmáticas, é marcado por ambiguidades estruturais. Trata-se, pois, de um
estágio intermediário, em que é possível atestar leitura concomitante entre dois estágios
contextuais. No âmbito desta pesquisa, verificamos que o contexto crítico se estabelece entre o
contexto fonte e o contexto atípico de grau um. Abaixo, segue um exemplo:

(45) stabellecemos que todo comendador que for posto enalgûa baylia per mandado de seu mayor,
que possa demandar e querellar en iuyzo e fora de juyzo força e torto que façan ou diuidas
ou outras cousas mouijs assy como é subredito pero que os comendadores nõ mostrë
mandado special de seus mayores das cousas subreditas. E isto mandamos dos priores e dos
outros amijstraadores que an priorados e mijstraçoes per sy. E sse alguu dos comendadores
ou dos priores ou dos mijstradores for tolhecto daquel logo per morte ou per mandado de seu
mayor o outro que for en seu logar seya teudo a responder e a demandar assy como era aquel
en cuyo logar entrou. E porque nos auemos uoontade de guardar as ordijs de perda e d’engano
que poderia acaeçer, defendemos que nenhûa das pessoas sobredictas nõ possa meter a juyzo
nenhûa villa nen castello nen outro herdamëto qualquer demandãdo në respõdendo sen
mandado special de seu mayor ou pessoarya de sa carta assy como manda a lee. (CIPM,
Século XIII, Foro Real, Afonso X)

O exemplo (45) refere-se a um trecho do documento intitulado Foro Real. É uma obra de
caráter legislativo e conta, portanto, com uma série de códigos de âmbito organizacional. No
fragmento assinalado, o enunciador indica que, na possibilidade de um comendador ser tolhido
de seu cargo ou por morte ou por ordem de seu superior, a pessoa que assumir o cargo deverá
seguir as mesmas regras previamente estabelecidas. Assim, o emprego da sequência en seu
logar implica, pelo menos, duas interpretações possíveis.
Na primeira leitura, refere-se ao sentido próprio de contexto fonte. O uso do verbo for
sugere deslocamento espacial, de modo que é possível compreender que o novo comendador,
de fato, seja conduzido ao local exato em que o outro já desempenhava a sua função. Nesse
sentido, en seu logar, cuja referência é físico-espacial, assume o papel de localizar exatamente
uma posição no mundo biossocial.
Por outro lado, uma segunda leitura conduz à interpretação de en seu logar em contexto
atípico de grau um. Conforme acima assinalado, o referido documento tem caráter
regulamentador, de modo que apresenta regras para o enfrentamento de certos procedimentos.
Nesse sentido, interpreta-se que o novo comendador ocuparia o cargo do falecido. Assim, en
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seu logar teria valor substitutivo, indicando a transferência de cargos em caráter de projeção
virtual, e não necessariamente de projeção física.
Não há muitos dados nos corpora referentes ao contexto crítico. Atestamos apenas dois
tokens no século XIII e três tokens no século XIV. Isso reitera o postulado de Diewald (2002,
2006), para quem o contexto crítico representa estágio anterior ao de efetiva mudança
gramatical, revelando-se naturalmente como um contexto de baixa frequência.

No contexto crítico, observamos:
❖ ambiguidade entre o contexto fonte (referenciação físico-espacial) e o contexto
atípico de grau um (transferência de cargos);
❖ em ambas leituras, en seu logar não se refere a um elemento de conexão;
❖ registro de apenas 5 tokens nos corpora.

6.1.4 Contextos isolados

No contexto isolado, consolida-se o processo de mudança, de modo que, nesse estágio, é
possível atestar a construcionalização gramatical. Segundo Diewald (2002; 2006), nesse
contexto, as construções exibem uma correspondência forma-conteúdo única e, ainda que
apresentem certa semelhança com construções existentes, assemelham-se a elas apenas
parcialmente.
É preciso ressalvar que, nesta tese, consideramos que as microconstruções atingem seu
estágio de isolamento ao se tornarem exemplares de conexão oracional. Conforme se observará
nas seções que seguem, em lugar de adquire um significado mais procedural e mais abstrato
neste estágio, de modo que se torna responsável por orientar o leitor/ouvinte para uma leitura
da expectativa (em geral, expressa pela oração hipotática) versus a factualidade (em geral,
expressa pela oração matriz). Em outras palavras, é somente no estágio de isolamento que, de
fato, em lugar de torna-se uma microconstrução conectora substitutiva capaz de referenciar
atividades de natureza mais abstrata.
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Contexto isolado de grau um

Levando em consideração que, com em lugar de, foi possível atestar gradualidade
intracontextual no âmbito do estágio de isolamento, vejamos exemplares do primeiro grau de
contexto isolado:

(46) Eu mesmo tenho tido minhas distracçoes como qualquer pessoa de juízo. Contarei uma só e
é a seguinte. Fechando uma noite sobre a minha mesa em L;sboa um barrilinho com vinte
arráteis de pólvora de Flandres e determinando ao mesmo tempo lacrar uma garrafa de água
de Barbadas que tinha também sobre a mesa, me distrai de tal forma que em lugar de lacrar
a rolha da botelha lacrei a rolha J5 do barril de pólvora, sobre a qual fiz um tao grande togo
que estive em perigo de entrar em uma distracçao que fosse eterna. Depois de fazer o
despropósito com a maior tranquilidade do mundo e estando certo em que naquele momento
nao considerava em filosofia nem sabia uma só palavra da língua grega, entrei a examinar a
causa da minha distracçao e achei que nao podia proceder doutro princípio que de ter todo o
meu pensamento empregado. (CP, Século XVIII, Cartas familiares, Francisco Xavier de
Oliveira)

O dado (46) demonstra diferenças em relação ao contexto atípico de grau três. Dentre
elas, destaca-se o fato de em lugar de estar circunscrito a uma sequência oracional. Esta é, pois,
uma evidência de que se trata de um estágio contextual distinto dos anteriormente apresentados.
O enunciador trata de um equívoco: tendo em vista que estava distraído, ele lacra “a rolha J5
do barril de pólvora”, muito embora devesse lacrar “a rolha da botelha”. Nesse caso, trata-se da
substituição de um procedimento por outro, de forma a evidenciar um uso de ordem mais
abstrata em relação aos até então atestados, já que se trata de um procedimento. Ainda assim, é
possível “visualizar” o enunciador realizando a referida atividade, que tentamos reproduzir na
figura a seguir:
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Figura 8 – Representação da substituição expressa no dado (46)

EM LUGAR DE
Fonte: A autora.

Desse modo, conforme expusemos acima, o ato de lacrar “a rolha do barril de pólvora”
denota uma atividade mais abstrata, ainda que se trate de um evento visível. Vejamos abaixo
outro exemplo que se insere nesse grau intracontextual:

(47) Para que será que estás fazendo isso à rapariga "? E ele disse: " Ah, nunca se sabe para o que
é que é preciso ". E eu agora (..) fui aumentando sempre um fio, sempre um fio.. Porque a
gente temos as nossas contas aqui todas. Era doze fios para passar aqui e tudo, pronto. E eu
fui sempre pondo um fio até que eu já vou até dezasseis novelos. Em lugar de eu pôr doze,
eu ponho dezasseis, eu faço três cabrestilhos e já me reserva um. Em lugar de eu fazer
quatro cabrestilhos, eu faço três e a conta dos fios já me dá aquilo que eu.. Quer dizer, fazendo
sempre o serviço, mas' encurtecendo-me' sempre (..) o trabalho. A gente quando tem (..) a
teia urdida, com a largura (..) da haste e do liço, eu faço uma meada. (CP, Século XX,
Cordial: MIG45)

Em (47), o enunciador explica o seu método para compor cabrestilhos. De acordo com a
sua explanação, o procedimento por ele realizado diminui o serviço, já que em lugar de pôr
doze fios, põe dezesseis. Assim, obtém cabrestilhos de forma mais ágil que a convencional. Em
lugar de exerce, portanto, o papel de uma microconstrução conectora substitutiva, e as orações
em que se insere são hipotáticas substitutivas, porquanto estas sejam a contraparte do evento
factual circunscrito na oração matriz (“ponho dezasseis [fios]”/ ”eu faço três [cabrestilhos]”).
Com relação às orações hipotáticas substitutivas com em lugar de, é válido ainda destacar
que elas sempre apresentam verbos no infinitivo flexionado ou não, de modo que não se
evidenciam outros tempos e modos verbais no âmbito dos construtos investigados nesta tese.
Essa é uma característica formal, atestada igualmente por Schwenter e Traugott (1995) com in
(the) place of, que é o conector em inglês correlato ao investigado nesta tese.
Por fim, analisemos mais um dado desse grau intracontextual:
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(48) A artista norueguesa Ida Frosk criou o projeto Art Toast ("« Arte em a Torrada "»), em que
recria quadros célebres em as fatias de pão. Em lugar de tintas, ela utiliza frutas, queijos,
legumes, grãos, iogurte. Para Ida Frosk, brincar com comida deixa as refeições saudáveis e
divertidas. Em seu site, ela posta fotos e dá dicas para quem quiser preparar sua própria
galeria em o prato. Em o site, você pode aproveitar e brincar de adivinhar os autores de outros
quadros famosos retratados: a lista passa por Picasso e Monet. Para deixar suas pastas mais
saudáveis, a marca brasileira La Pianezza acrescentou a elas biomassa de banana (CP, Século
XXI, http://abr-casa.com.br/blog/blogdabons/page/2/)

Embora o verbo “utilizar” não esteja explícito no segmento em que se insere essa
construção, é possível inferir a sua existência a partir do verbo da matriz (utiliza)78. Em lugar
de figura novamente em uma sequência oracional. Observemos que não mais é possível
recuperar de forma tão clara a referência físico-virtual, atestada nos construtos anteriores. Tratase de uma atividade abstrata-textual (utilizar tintas), que é refutada pela constatação seguinte:
Ida Frosk utiliza frutas, queijos, legumes, grãos, iogurte para compor as suas pinturas. Outra
importante observação é a de que em lugar de insere-se, nesse caso, em uma sequência
tipológica narrativo-descritiva, já que o enunciador meramente informa os materiais que a
pintora utiliza em suas obras.
Os exemplos (46), (47) e (48) encaixam-se, pois, no que vimos denominando substituição
stricto sensu (cf. capítulo intitulado Conectores de substituição), dado que, nesses casos, há
apenas a substituição de um procedimento por outro, sem que o enunciador tente convencer o
enunciatário de que a sua opinião é a mais válida ou tente persuadi-lo a realizar uma escolha
que julgue mais adequada.
No contexto isolado de grau um, atestamos que:
❖ há construcionalização gramatical em relação ao contexto fonte, com duas alterações
na forma: en seu logar > em lugar de / presença em sequências oracionais; e uma
alteração no conteúdo: localização de uma pessoa ou ser não humano no espaço >
substituição de atividades abstratas;
❖ em lugar de insere-se em contextos oracionais;
❖ ocorre ainda, exclusivamente, em sequências tipológicas narrativo-descritivas;
❖ sua produtividade token é de 148 dados, ou seja, possui frequência bem semelhante
à do contexto atípico de grau três;
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Na seção 5.2, seguindo os parâmetros de Hilpert (2014), abordamos essa questão da elipse.
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❖ há menor composicionalidade em relação aos estágios anteriores, haja vista que se
afasta da base semântica do contexto fonte (referência físico-concreta). Interpreta-se
tal construção como resultado de um processo de chunking, já que a soma dos
conteúdos veiculados pelos seus elementos componentes não corresponde ao
conteúdo do novo pareamento;
❖ trata-se, portanto, de uma microconstrução conectora substitutiva.

Contexto isolado de grau dois

No segundo grau de contexto isolado, constata-se o uso de em lugar de em referência
abstrato-textual, de modo que se observa um uso mais (inter)subjetivo em relação ao estágio
anterior. Não é mais tão transparente a referência espacial, e a microconstrução conectora está
inserida em contextos argumentativos, conforme o dado a seguir:

(49) Há dias recebi uma carta de Séguier, poeta e, cônsul, em que me diz que, por circunstâncias
inverossímeis mas reais se acha proprietário de um grande jornal, (ou dos meios de o fundar)
que pela descrição parece o nosso! Mesmas ambições, mesmo formato, mesmo éclat, mesma
literatura, e na cadeira da direção política- o nosso Pinheiro Chagas. É o nosso jornal- nos
arraiais românticos. Pareceu-me compreender que à fundação deste tremendo órgão retórico
presidiu sobretudo o sentimento de que um jornal à Figaro é em Lisboa uma soberba
especulação. Suponho que o bom Séguier recebeu um capital e em lugar de comprar
inscrições ou de o por nos fundos turcos, funda um Gil-Blas da Baixa.
Ele mesmo de resto confessa, com bom humor, que a coisa lhe parece inverossímil, mas qu
eé forçado a acreditar na sua realidade visto ter já comprado máquinas, alugado casa de
redação, etc. Este rival não se me afigura terrível. É o Correio da Manhã, vestido nos
armazéns da Belle Jardinière. (CTB, Século XIX, Correspondência, Eça de Queiroz para
J.P. Martins)

No exemplo (49), Eça de Queiroz comunica a seu correspondente, J.P. Martins, o
interesse do poeta e cônsul Séguier em fundar um jornal. O comunicado é feito com certo tom
irônico, já que o enunciador relata que o periódico teria moldes semelhantes aos do jornal
dirigido por ele e J.P Martins: “mesmas ambições, mesmo formato, mesmo éclat, mesma
literatura, e na cadeira de direção política – o nosso Pinheiro Chagas”. Seu julgamento fica mais
evidente quando expõe o que, em sua opinião, Séguier deveria fazer com a quantia recebida:
“comprar inscrições ou de o por nos fundos turcos”. O emprego de em lugar de, nesse contexto,
embasa a sua argumentação, já que as expectativas são frustradas pelo conteúdo do segmento
matriz: “funda um Gil-Blas da Baixa”. Trata-se de uma substituição distinta das anteriormente
atestadas, já que tem por função explicitar o ponto de vista do enunciador, conforme o esquema
abaixo.
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Esquema 3 – Representação esquemática do dado (49)
Comprar inscrições ou pôr nos fundos turcos (expectativa)

SUBSTITUI-SE POR

Funda um Gil-Blas da Baixa (factualidade)
Fonte: A autora.

Observemos ainda que, no dado (49), a situação expressa na hipotática é não factual, no
sentido de que é interpretada como não se tendo verificado na realidade, ao passo que a situação
expressa no segmento matriz é factual. O uso do infinitivo na hipotática, em contraste com o
uso de uma forma verbal finita no modo indicativo na matriz, é uma importante pista para a
leitura ativada.
Vejamos, em seguida, outro dado:
(50) “O pior que sofremos da natureza não passa de uma estiagem mais prolongada ou de uma
esporádica enchente, fenômenos muito menos danosos do que os antes aludidos. A nossa
conclusão está em concordância com a sentença proferida por aquele experiente
administrador e político, a quem inegavelmente devemos o clima de restabelecimento da
vida democrática e o lançamento de bases para a nossa pujança econômica: a solução é o
trabalho de todos. E ele mesmo dá o exemplo, pois em lugar de gozar do repouso de suas
diversas aposentadorias e a despeito da sua idade provecta, continua na ativa, dirigindo um
conglomerado de empresas que tanto colaborou com ele na sua frutuosa administração”.
Nesta altura do seu discurso, o parlamentar cyborg quase perdeu o fio da meada quando,
pedindo-lhe um aparte, um colega autêntico indagou-lhe: " Mas, trabalhar como, se não há
emprego, se o povo está passando fome? (CP, Século XX, A Greve dos Desempregados,
Luiz Beltrão)

No dado (50), um parlamentar tenta desmoralizar os atos grevistas. Para dar embasamento
a sua argumentação, cita determinado administrador e político, para quem a solução para o
“restabelecimento da vida democrática” e das bases da “pujança econômica” é o “trabalho de
todos”. Em seguida, menciona o que, em sua opinião, considera exemplo a ser seguido: é
preciso continuar na ativa, e não “gozar do repouso de suas diversas aposentadorias e a despeito
da sua idade provecta”. Mais uma vez, o verbo do segmento matriz (“continua na ativa”) está
no presente do indicativo, apontando que a expectativa negada está na oração substitutiva
hipotática (“em lugar de gozar do repouso de suas diversas aposentadorias e a despeito da sua
idade provecta”).
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A microconstrução conectora em lugar de evidencia a oposição de ideias contida no
embate entre os dois segmentos oracionais. Nesse caso, pois, também está explícito o ponto de
vista do enunciador, uma vez que se trata de uma sequência argumentativa. Ademais, o fato de
o verbo da hipotática (“gozar”) apresentar uma semântica de ordem abstrato-textual contribui
para a evidenciação do teor argumentativo da sequência tipológica, o que destoa dos sintagmas
nominais em contextos fonte e atípico, cujas semânticas são, respectivamente, de natureza
físico-concreta e físico-virtual.
No contexto isolado de grau dois, constatamos que:
❖

há mudança construcional a partir do contexto isolado de grau um, pois a forma
permanece [em lugar de], mas há alteração de conteúdo: substituição stricto sensu
> substituição argumentativa;

❖

em lugar de figura em sequências oracionais;

❖

ocorre em sequências tipológicas argumentativas;

❖

há aumento de (inter)subjetividade, já que contextos argumentativos pressupõem
proeminência de ponto de vista;

❖

os verbos das orações hipotáticas substitutivas possuem referência abstrato-textual,
o que evidencia a metaforização de sentidos mais locativos (presentes no contexto
fonte) para sentidos mais abstratos;

❖

sua produtividade token é de 85 dados, o que indica menor produtividade em relação
ao grau anterior. Isso atesta que em lugar de ainda possui intrínseca relação com
contextos menos (inter)subjetivos.

Contexto isolado de grau três

No terceiro grau do contexto isolado, observamos mudança semântico-pragmática em
relação ao estágio anterior, haja vista que a microconstrução conectora passa a exprimir uma
recomendação para o interlocutor. Deste modo, o propósito comunicativo do enunciador é
convencer o interlocutor a realizar uma ação que, em seu ponto de vista, é a mais adequada a
se tomar. Analisemos o dado (51):
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(51) O que você possa ter sido lá atrás, já passou... Se você foi Hitler ou Buda, não interessa! O
que interessa é essa vida, e que você seja feliz aqui e agora, sem jamais depender de algo (ou
de alguém) fora de si mesmo. E toda transformação que você quiser que ocorra, seja você
mesmo essa transformação, em lugar de procurar pedir essa transformação fora de si
mesmo, de os outros, de o mundo ou do que quer que seja. O que quer que aconteça em a
sua vida, seja lá o que for, a chegada de alguém ou sua partida, não dependa de isso para que
seu discernimento se acenda. Independentemente de quem chega ou de quem parte, é você
que está ai dentro e, ao longo de a eternidade, você estará acompanhado por si mesmo, todo
o tempo.
(CP, Século XXI, http://arcadoconhecimento.blogspot.com/2012_01_01_archive.html)

Em (51), a microconstrução conetora em lugar de é empregada novamente para introduzir
uma oração hipotática, embora exerça função semântico-pragmática distinta da do contexto
anterior. Nesse caso, convém observar que o enunciador faz uma ressalva para o seu
interlocutor, já que lhe sugere não se deixar convencer pelas opiniões alheias, mas sim valorizar
a felicidade e a transformação que estão dentro de si mesmo. Trata-se, pois, da função de
substituição por recomendação. Vejamos outro token:

(52) Sabe o que mais cansa em vocês defensores de um evangelho colorido e com sabor? A
repetitividade. É um tal de "« uma semente foi plantada "» prá lá "« o importante é pregar a
palavra "» prá cá "». Por favor, sejam ao menos mais imaginosos em lugar de ficarem
repetindo sempre as mesmas passagens bíblicas e escrevendo os mesmos bordões. O
evangelho é puro e só vale se for puro. Misture ele com qualquer coisa e já não presta tal
como uma água saída de a fonte só vale se for pura. As letras de as músicas de esses "«
artistas "» de o mundo gospel falam de tudo menos de qualquer coisa que tenha a ver com o
evangelho de Cristo. É um emocionalismo vazio, uma linguajada estranha vagabunda, uma
choradeira insana (CP, Século XXI, http://apenas1.wordpress.com/2011/12/20/festivalpromessas-e-a-guerra-de-opinioes/)

Na ocorrência (52), salienta-se a ironia do enunciador, marcada pelos locativos “pra
lá”/”pra cá” e pela expressão “por favor”. Tais elementos descortinam a sua crítica em relação
aos sermões tradicionais, que repetem “as mesmas passagens bíblicas e escrevem os mesmos
bordões”. Nesse sentido, o enunciador faz um apelo, marcado pelo verbo “sejam”, no
imperativo, para que se façam textos “mais imaginosos”. É esta uma sequência tipológica
injuntiva, marcada por uma recomendação do enunciador. Assim, observa-se aumento de
(inter)subjetividade (TRAUGOTT e DASHER, 2005), já que se tem por objetivo o afetamento
do interlocutor. É válido, ainda, observar que a factualidade vem expressa nas orações
hipotáticas substitutivas coordenadas entre si, como está representado no esquema a seguir:
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Esquema 4 – Representação esquemática do dado (52)
ficarem repetindo sempre as mesmas passagens bíblicas e escrevendo os mesmos bordões
(factualidade)

[recomenda-se] SUBSTITUIR-SE POR

sejam ao menos mais imaginosos (expectativa)
Fonte: A autora.

Nesse caso, a expectativa, ou seja, o que o enunciador recomenda, vem expresso no
segmento matriz (“sejam ao menos mais imaginosos”), ao passo que a factualidade está
explícita nas orações hipotáticas substitutivas (“ficarem repetindo sempre as mesmas passagens
bíblicas e escrevendo os mesmos bordões”). É esta uma diferença em relação ao grau contextual
anterior, já que a factualidade, no contexto isolado de grau dois, vem expressa no segmento
matriz.
Atestamos, no contexto isolado de grau três, que:
❖ há mudança construcional a partir do contexto isolado de grau dois, pois a forma
permanece [em lugar de], mas há alteração de conteúdo: substituição argumentativa
> substituição por recomendação;
❖ em lugar de figura em sequências oracionais;
❖ ocorre em sequências tipológicas injuntivas;
❖ há aumento de (inter)subjetividade, já que o enunciador convida o interlocutor a
seguir a sua recomendação, marcando o que deve ser feito de acordo com a sua
orientação;
❖ os verbos do segmento matriz, em geral, encontram-se no modo imperativo,
evidenciando a ideia de recomendação;
❖ há frequência token mais baixa em relação ao contexto anterior, com dados
encontrados a partir do século XIX, de modo que a microconstrução conectora em
lugar de com a função semântico-pragmática de substituição por recomendação
ainda está em estágio recente na língua.
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6.1.5 Integração paradigmática de em lugar de

Diewald e Smirnova (2012) consideram a integração paradigmática como o estágio
contextual em que uma nova construção passa a integrar um paradigma gramatical e passa
competir com os demais membros da categoria de que faz parte. No entanto, conforme
ressaltamos no capítulo de Fundamentação Teórica, não consideramos a paradigmatização
como um estágio contextual, pois não há mudanças atestadas nessa etapa senão a consolidação
de uma construção como parte de um paradigma.
As pesquisadoras sugerem que uma convenção de notação de paradigmas
macroconstrucionais apresente as seguintes informações: 1) o rótulo da categoria; 2) as
características formais e gerais dos membros da categoria; 3) o traço semântico comum que
constitua a função geral do paradigma como um todo. Rosa (2019) acrescenta ainda as
distinções

discursivo-funcionais

relativas

aos

domínios

atrelados

ao

paradigma

macroconstrucional e sugere que, no quadro, sejam incluídos membros exemplares que possam
elucidar a categoria. Abaixo apresentamos um quadro em que, a exemplo de Rosa (2019),
ilustramos a integração paradigmática da microconstrução conectora em lugar de.
Quadro 17 – Integração paradigmática da microconstrução conectora em lugar de
Rótulo da categoria
Características formais
Função

Conectores
Formados por preposição (determinante) + nome + preposição de
Conexão oracional e não oracional

Exemplos de distinções
discursivo-funcionais

Substituição

Conclusão

Finalidade

(domínios)
Exemplos de membros

em lugar de, em vez de, por causa de

com o objetivo de, a fim de

ao invés de
Fonte: A autora. Adaptado de Rosa (2019).

Como se pode observar, em lugar de faz parte da macroconstrução [Prep(det)Nde]conect,
cujos membros são formalmente constituídos por uma preposição (a, em, com, por) +
determinante (artigos a ou o em combinação ou não com a preposição antecessora) + nome
(lugar, vez, invés, causa, objetivo, fim) + preposição de. Os conectores são responsáveis por
estabelecer conexão oracional ou não oracional e podem pertencer a variados domínios
funcionais.
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6.1.6 Atuação dos mecanismos de mudança na formação de em lugar de

Por meio das análises empreendidas ao longo desta seção, é possível atestar que a efetiva
construcionalização gramatical da microconstrução conectora em lugar de ocorreu em seu
estágio de isolamento, quando passou a funcionar como conector oracional e a relacionar
elementos de referência abstrato-textual. Convém ainda assinalar que, como vimos afirmando
ao longo da tese, a substituição possui intrínseca relação com a espacialidade, ideia essa que,
devido a pressões contextuais abordadas anteriormente, foi se abstratizando. Abaixo ilustramos
o processo de metaforização por que passou essa microconstrução conectora:
Figura 9 – Representação do processo de metaforização na rota de mudança de em lugar de

ESPAÇO

SUBSTITUIÇÃO

+ concreto
+descritivo
- (inter)subjetivo

+ abstrato
+argumentativo
+ (inter)subjetivo
Fonte: A autora.

Afirmamos que houve atuação do processo de metaforização na formação do conector em
lugar de, uma vez que ocorreu transferência de um domínio fonte mais concreto (espaço) para
um domínio alvo mais abstrato (substituição). Atrelado ao seu sentido mais espacial, em lugar
de figurava em contextos mais descritivos, enquanto, com sentidos mais substitutivos, passou
a atuar em contextos mais argumentativos, de modo a se perceber aumento de
(inter)subjetividade em seu estágio de isolamento. Além disso, faz-se igualmente necessário
destacar a ação do processo de metonimização com a microconstrução conectora em lugar de,
conforme ilustrado a seguir:
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Figura 10 – Representação do processo de metonimização na rota de mudança de em lugar de

substituição de pessoas em cargos

substituição de objetos inanimados

substituição de atividades abstratas (sem o objetivo de convencer o interlocutor)

substituição de procedimentos com fins argumentativos

substituição de procedimentos por recomendação do enunciador
Fonte: A autora.

De acordo com Traugott e Dasher (2005), o processo de metonimização opera no mesmo
domínio conceptual. Nesse sentido, a metonimização de em lugar percorre a seguinte trajetória:
substituição de pessoas em cargos > substituição de objetos inanimados > substituição de
atividades abstratas (sem fins argumentativos) > substituição de argumentos > substituição por
recomendação. Assim, atesta-se a ocorrência de mudança em micro e nanopassos, ou seja, em
sucessivas neoanálises. Ademais, o processo de metonimização, assim como o de
metaforização, implicou aumento de (inter)subjetividade.
Concluímos, pois, que em lugar de é o membro exemplar do paradigma
mesoconstrucional [Prep(det)Nde]conect subst, porquanto (1) seja a microconstrução conectora
mais antiga e mais produtiva nos corpora (sua frequência token conta com 556 dados, contra
333 e 149 dados, respectivamente, relativos a em vez de e ao invés de); (2) dentre todas as
outras, possua relação mais familiar com a noção de espacialidade, evidenciada pelo elemento
lexical lugar presente em sua composição estrutural; e (3) sirva como base para integração dos
demais conectores em estudo ao mencionado paradigma.
Na próxima seção, analisamos as mudanças construcionais por que passou a
microconstrução conectora em vez de.

6.2 Em vez de

Nesta seção, detemo-nos na análise de dados referentes à microconstrução conectora em
vez de, observando os micro e nanopassos de mudança que levaram à sua construcionalização
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gramatical. A seguir, apresentamos uma tabela em que está relacionada a frequência token desse
conector de acordo com cada estágio contextual e com cada século analisado.
Tabela 3 – Quantitativo de em vez de nos contextos de mudança
Contextos
Séculos
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Subtotal
Total

G1
3
3
1
5
10
22

Atípico
G2 G3
1
3
1
5
9
3
3
7
10
19 23

Isolado
G1 G2
G3
4
1
19
4
18 14
1
12
9
36 36
6
12 21
15
13 27
21
114 112 43
333 dados
Fonte: A autora.

Subtotal
1
12
26
48
32
105
48
61

Os comentários específicos referentes a essa tabela serão tecidos ao longo das subseções
que seguem. No entanto, desde já, é válido observar que, de acordo com a tabela acima, não foi
possível localizar dados relativos aos contextos fonte e crítico de em vez de. Intrigados com
isso, debruçamo-nos a encontrar explicações para tal constatação.
No quadro 7, apresentado na subseção 2.1, objetivamos traçar algumas acepções do
verbete vez, elemento central do conector em vez de. Abaixo, reproduzimos novamente as
definições encontradas no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa e no Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa, acrescidas das definições assinaladas no Dicionário Escolar
Latino-Português e no Novo Dicionário do Português Arcaico ou Medieval. Apresentamos aqui
as acepções desses últimos compêndios por compreendermos que elas podem nos ajudar, em
primeira instância, a esclarecer o motivo por que não foi possível atestar o contexto originário
da referida microconstrução conectora.
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Quadro 18 – Acepções do verbete vez em diferentes dicionários
Novo Dicionário
Aurélio da Língua
Portuguesa
(1986, p. 1623)

Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa
(2001, p.2673)

Novo Dicionário do
Português Arcaico ou
Medieval
(2019, p. 682)

Dicionário Escolar
Latino-Português
(1955, p.973)

vez. [Do lat. vice]. S.f. 1. Termo que indica um fato na sua unidade ou na
sua repetição. (...) 2. Ensejo, ocasião, oportunidade. (...) 3. A ocasião que
cabe a cada um, dentro de uma sequência estabelecida; turno, hora. (...) 4.
Alternativa, opção. (...) Em vez de. Em lugar de.
vez. S.f. (...) 2. certo momento, dada ocasião. (...) 3. Circunstância ou
momento propício para realizar algo; ensejo, ocasião, oportunidade. 4.
Momento em que ocorre uma alternância, um revezamento, dentro de uma
sequência em que cada elemento tem a mesma importância; turno. Em vez
de. 1. Em substituição a, em lugar de. 2. Ao contrário de, ao inverso de;
ao invés de.
vez(es) ~ uez(es) – sf. (<lat. vice-)mg – vegada(s), ‘designação da ocorrência
de um evento ou de cada ocorrência e eventos sucessivos, idênticos ou
análogos’. [xiv/flos/13rc1]: e sam panuço er rogou a nostro senhor outra
vez que lhi mostrasse quem assemelhava antr’os homens. [xiv/flos/15vc2]:
veo a ele h~ua vez hu~u herege d~ua heresia que havia nome jerecinto.
[1399/tsla8rrcl]: On/ de assy he determinhado em a santa. e greia. Que se
alg~uu Judeu. ou herege. ou / gentil bautizasse e ouuesse entençon / de
fazer aquello que faz asanta egreia . e / guardandosse aforma . do bautismo
/ que guarda aegreia nõ se auería outra . / vez de bautizar . ca bautizado
seria / A pessoa que he de bautizar. [1399/tsla/78rcl]: Ede taaes ent~eda
cada h~uu . /cada uez que aqui for~e nomeados. Em quatro /maneiras se
faz~e seg~undo detecto os sposoiros . / que som prometjmento de
casamentos.
VICEM, adv. 1) No lugar de, por (Cíc Fam. 12, 23, 3). 2) À moda de,
como (Cíc. At. 10,8, 7).
Fonte: A autora. Grifos nossos.

Como se pode observar, o Novo Dicionário do Português Arcaico ou Medieval define o
verbete vez como “designação da ocorrência de um evento ou de cada ocorrência e eventos
sucessivos, idênticos ou análogos”. Assim, essa acepção revela a intrínseca relação do referido
vocábulo com a ideia de temporalidade. Os exemplos que se seguem à aludida definição
denotam tal relação, haja vista que todos tratam de um turno, de uma ocasião. Por outro lado, é
necessário observar que, à exceção do referido dicionário, os demais trazem como um sinônimo
de vez a microconstrução conectora em lugar de/ no lugar de. Essa constatação reforça a
hipótese de que em lugar de é o membro exemplar do paradigma mesoconstrucional
[Prep(det)Nde]conectsubst.
No que se refere ao Dicionário Escolar Latino-Português, verificamos o verbete latino
vicem, seguido pelos “sinônimos” no lugar de, por; à moda de, como. Se levarmos em
consideração os contextos em que figura, na língua portuguesa, o seu correlato vice (vicepresidente, vice-reitor, vice-diretor, por exemplo), perceberemos que, desde o latim, o aludido
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vocábulo possui uma afinidade com a ideia de substituição, já que se relaciona à possível troca
de pessoas em ocupação de um cargo. De acordo com o dicionário Priberam on-line79,

1. vice- (latim vice, ablativo de vix, vicis, vez, alternância, sucessão, mudança,
troca). Prefixo. Elemento que designa quer a substituição de um cargo, quer
categoria imediatamente inferior a outra (ex.: vice-campeão, vice-reitor).
Nota: é sempre seguido de hífen (ex. vice-almirante, vice-secretário).
2. vice. (do prefixo vice-). substantivo de dois gêneros. [informal] Pessoa que
ocupa um cargo imediatamente inferior a outro (ex.: na ausência do
presidente, irá o vice). (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 20082020. Grifos do autor.)

Assim, no que diz respeito ao contexto fonte de em vez de, seria pouco provável
encontrarmos algo relacionado ao sentido temporal próprio de vez, de modo que, desde a sua
provável assunção, no século XIV, essa microconstrução mantém estreitos laços com em lugar
de em seu contexto atípico de grau dois. Em estudo sobre as preposições complexas, dentre as
quais se encaixam as microconstruções conectoras em análise nesta tese, Hoffman (2005, p.
60), no campo teórico da gramaticalização, faz a seguinte ressalva:

(...) um desenvolvimento gradual em direção a uma maior fixação e abstração
pode não ser de fato uma característica necessária na gramaticalização de uma
preposição complexa particular. Em vez disso, pode-se argumentar que a falta
de tais exemplos ambíguos apoia a visão de que a gramaticalização pode
ocorrer de uma maneira muito mais abrupta do que normalmente se supõe. Se
esse fosse realmente o caso, a motivação para uma mudança tão abrupta
certamente mereceria uma discussão mais aprofundada. 80

Embora o autor aborde o assunto em termos de gramaticalização, podemos transpor essa
observação para uma abordagem construcionista, já que o conceito de construcionalização
gramatical associa-se fortemente ao de gramaticalização. Em outras palavras, o linguista
esclarece que, nem sempre, é possível verificar gradualidade em direção a uma maior abstração,
uma vez que, às vezes, o processo de mudança pode ser mais instantâneo do que atestam, em
geral, os trabalhos dedicados a tratar das trajetórias de mudança. Na própria literatura
funcionalista e cognitivista, há fundamento teórico para esse tipo de fenômeno, já que muitas

79

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2020. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/vice.
Acesso em 17 de setembro de 2020.
80
“(…) a gradual development towards greater fixedness and abstraction may not in fact be a necessary feature in
the grammaticalization of a particular complex preposition. Rather, it could be argued that the lack of such
ambiguous examples supports the view that grammaticalization can occur in a much more abrupt manner than is
commonly assumed. If this were indeed the case, the motivation for such an abrupt change would certainly deserve
further discussion.” (HOFFMAN, 2005, p. 60)
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unidades linguísticas se formam por analogizações (cf. TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013),
em um mecanismo mais instantâneo.
É o que constatamos com em vez de. Nesse caso, a referida microconstrução não passa
de usos mais lexicais para usos mais procedurais, diferentemente do que verificamos com em
lugar de. Deste modo, com relação a em vez de, por meio dos corpora, em síntese, não foi
possível atestar seu contexto fonte81, já que esse estágio contextual pressuporia
composicionalidade dos elementos constituintes da construção em vez de e referências menos
relacionadas aos seus estágios atípicos e isolados.
Tampouco foi possível atestar dados relativos ao contexto crítico. Diewald (2002;2006)
esclarece que o contexto crítico é um estágio, por vezes, não constatado nas análises. Nos
corpora estudados, não encontramos dados com em vez de que se encaixassem nesse estágio
contextual, porquanto tenhamos constatado a atuação desse conector com valor substitutivo
desde o contexto atípico de grau um.
Em seguida, analisamos dados que se encaixam nos contextos atípicos.

6.2.1 Contextos atípicos

Nesse estágio, de maneira análoga à análise de em lugar de, também aferimos
gradualidade intracontextual (cf. ROSA, 2019). Observa-se que em vez de atua como elemento
de conexão, inicialmente com usos mais espaciais, até resultar em usos mais abstratos, os quais
apontam a sua mudança em estágios de isolamento. Vejamos os três graus de contexto atípico
dessa microconstrução conectora.

Contexto atípico de grau um

No contexto atípico de grau um, encontramos poucos registros de ocorrências que
mantêm certa relação com a ideia de espaço, como a que segue. No entanto, não encaixamos
esses dados no contexto fonte, visto que há vinculação entre os elementos constituintes da
construção em vez de:

81

A não constatação de contexto fonte em uma pesquisa que segue o modelo contextual proposto por Diewald
(2002; 2006) já foi atestada em outros trabalhos. Por exemplo, no âmbito do Grupo de Estudos D & G/UFF, o
trabalho de Arena (2015) também não apresenta esse estágio contextual. É importante pontuar que não excluímos
a possibilidade de existência do contexto fonte relativo à microconstrução conectora em vez de. Mais uma vez,
esclarecemos que a constatação e a análise do aludido estágio contextual não foi possível por conta das limitações
dos corpora eleitos para esta tese.
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(53) -Não, senhor, eu prefiro o outro: Da minha ingrata Florida gentil Os verdes olhos esmeraldas
são.. -Isso não são consoantes forçados, -São sim, senhor. -Não são, não, senhor, -Essa é bôa!
não sei eu o que são consoantes forçados? -Não sabes; que esses nunca o fôram. São, não
são; trava questão renhida, Cada qual seus amigos favorecem. E rédeas que se descuidam, e
o quadrúpede de um dos principaes questionadores de joelhos a terra, e o cavalleiro atraz d'
elle-mas de narizes em vez de joelhos,-e o burro immediato que tropeça no cavalleiro-aliás
burriqueiro-e no burro; e zaz, a terra também-como um regimento de cartas de jogar. E risota;
e ai meu braço! ai meu nariz - E um dos burros que se levanta e foge, e o cavalleiro coxeando
atráz d' elle, e nós todos a cercar, e o #21 liberto aninal ao galope e relinchando e pinoteando
e escaramuçando em todo o sentido e por todos os orgãos que estes generosos animaes
costumam. (CP, Século XIX, Lírica, Almeida Garret)

Em (53), emprega-se em vez de para representar a substituição de narizes por joelhos.
Nesse caso, os referentes são concretos e situados no espaço: o cavaleiro, diferentemente do
esperado, está com os narizes em terra e não de joelhos. Vejamos outro exemplo:

(54) Sincera, é que deve dizer.. - Contudo, não me pareceu sincera no que disse a respeito do
casamento. - Pois não! O homem, meu caro senhor, apresenta-se-nos sempre por um prisma
falso; é a capa do charuto de que há pouco lhe falei.. Por fora, muito liso, muito cheiroso e
com um ar magnífico. Quem dirá pelas aparências que tão sedutor charuto não é bom..
Entretanto, se o senhor o acender e insistir em fumá-lo, far-lhe-á ele uma ferida na língua.
Desdobre-o! há de achar dentro, em vez de tabaco, papelão! Imagine que eu encontrasse na
sociedade um homem de bom-tom, um elegante com a resposta pronta, a casaca
irrepreensível e a luva fresca, e ligasse o meu destino ao dele; mas que, na ocasião íntima de
desdobrar esse belo espírito lhe descobrisse o tal miolo de papelão.. - Oh! - É justamente o
que eu diria: " Oh " E Ambrosina comprimiu os lábios com a graça de um beijo. (CP, Século
XIX, A condessa Vésper, Aluísio Azevedo)

O dado acima também relaciona dois elementos de referência concreta: tabaco e papelão.
Em vez de é utilizado para indicar a substituição de um pelo outro. É uma referência espacial,
reforçada pelo segmento “há de achar dentro”, o qual indica a localização dos dois referidos
elementos. Em vez de, portanto, em ambos os casos, exerce a função de conectar dois sintagmas
lexicais concretos em uma relação substitutiva.

No contexto atípico de grau um, atestamos:
❖ a vinculação dos elementos constituintes da microconstrução conectora em vez de;
❖ a perda da semântica original de vez, que não é empregado em seu sentido temporal
e atua como elemento central da microconstrução;
❖ a função de substituição de dois elementos cujas referências são físico-concretas;
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❖ baixa frequência token, dado que foram encontradas apenas 22 ocorrências nesse
estágio.

Contexto atípico de grau dois

Conforme dito anteriormente, é possível verificar a função de substituição com em vez de
desde o século XIV. Vejamos um exemplo datado desse período:

(55)

Do meu q(ue) me filha~ en vez d'outrem.
Custume h(e) q(ue) se me algue~ penhora e~ meu au(er) p(er) rrazo~ d' out(ri) deue a pedi´r
a ent(re)ga. & faz(er) q(ue) h(e) meu. E esto deuo faz(er) per i´urame~to. sobre auer moui´l
ou Rayz e deue~-mho a dar. (CIPM, Século XVI, Dos costumes de Santarém)

O texto Dos costumes de Santarém é uma das fontes de estudo da organização dos
conselhos e das vivências cotidianas do vilarejo. Trata-se de textos jurídicos, que tinham por
objetivo regulamentar os procedimentos relativos à boa convivência santarense. Segundo
TAVARES (2018, p. 82), “nas suas origens, estas normativas deviam ter sido transmitidas
oralmente, de geração em geração. Mais tarde, foram de forma paulatina, compiladas e
redigidas por escrito possivelmente a partir dos finais do século XII”.
O dado acima aventa acerca de um costume relativo à propriedade do meu q(ue) me filha
~ en vez d’outrem, ou seja, o que me pertence em vez de pertencer a outrem. Sendo assim, se
alguém penhora o que me pertence, deve devolver-me o que me é de direito, sob juramento.
Observemos que em vez de, nesse caso, é empregado como microconstrução conectora
substitutiva, o que, com em lugar de, reafirmamos, ocorre também em contexto atípico de grau
dois. Aliás, é nesse contexto que em lugar de apresenta sentidos relativos à substituição de
cargos, função semântico-pragmática que, com base nos corpora pesquisados, não se atesta
com em vez de82. Analisemos outro dado:

(56) Exame de consciência e Paraíso Perdido são as duas espécies de smoking duma paixão
experimental, mandadas fazer ao talhe de cinta e ombros duma alma irónica, por um
costureiro de certa habilidade. O poeta cortou-os, provou-os, vestiu-os, e achando que lhe
ficavam bem, já não quer doutros. Livros modelados pelos de meditações dos antigos ascetas,
onde em vez de Jesus uma mulher, e cada meditação repetindo as litanias anteriores por
outras palavras, muitas letras maiúsculas e alguma impertinência. Certa dama que os leu, diz
lembrar-lhe Soares um rapaz que depois dum namoro infeliz, ficasse tonto. É formular a
obsessão de poeta em forma de chasco, mas verdade que se não chega a fazer desse amor,
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É importante destacar que, nesse caso, há substituição de pessoas e, não necessariamente, substituição de cargos.
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por aqueles livros, uma ideia lá muito interessante. (CP, Século XIX, Almeida:Gatos6, Fialho
de Almeida)

Em Os gatos, Fialho de Almeida faz críticas mordazes aos costumes da burguesia
portuguesa. Nesse caso, em tom jocoso, o autor fala de um poeta que se imbui de livros repletos
de contemplações acerca de mulheres, ao contrário da imagem de Jesus, encontrada nos livros
de meditações dos “antigos ascetas”. Em (56), há outra ocorrência em que se substitui uma
pessoa por outra (“Jesus” é substituído por “mulher”). Em vez de insere-se em uma sequência
não oracional, cujos elementos referenciais possuem o traço [+humano], que não se encontram
necessariamente presentes no mundo biossocial (já que estão presentes em livros), mas fazem
referência físico-virtual. É interessante observar a presença do pronome relativo onde que, de
certa maneira, se relaciona com a ideia de espacialidade, embora seja esta uma espacialidade
virtual.

Assim, no contexto atípico de grau dois, constatamos que:
❖ em vez de ocorre em sequências tipológicas narrativo-descritivas;
❖ ocorre em sequências não oracionais;
❖ há usos de em vez de como microconstrução conectora, a qual estabelece relação de
substituição entre pessoas;
❖ são usos pouco (inter)subjetivos, já que o enunciador não busca convencer o seu
interlocutor;
❖ foram encontrados poucos dados nesse contexto, que possui frequência token de
apenas 19 ocorrências.

Contexto atípico de grau três

No terceiro grau de contexto atípico, observamos mudança semântico-pragmática em
relação ao estágio anterior, em que a microconstrução conectora passa a conectar elementos de
natureza mais abstrata, como o exemplo abaixo:

(57) O mérito e a virtude envergonhados haviam fugido da República; em seu lugar pesavam as
praças e não se dominava o Capitólio sem o interesse, com vício. Não viu o mundo idade
tanto de ouro e de ferro. Os mais sábios, suspensos da glória do silêncio, se lhe entregavam,
para que de um voo subissem a imortalidade melhor que Ganimedes sobre as asas de Júpiter
Aquilino. Outros inutilmente com fraquíssimos braços opostos à corrente da adversidade da
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pátria, procuravam rompê-la, ao menos para salvar-se. Difícil é nestes tempos dar regras a
obrigação do verdadeiro repúblico. Ver arder Roma e ajudar o incêndio, tirania é que Nero
não quis repartir com outro bárbaro. Contentar-se de não ser cúmplice do estrago quem devia
ser autor dos remédios é confirmar as obras do tirano e oferecer e lançar no fogo que se não
apaga com uma só vida, parece desesperação em vez de zelo. (CTB, Século XVII, Tacito
Português, Francisco Manuel de Melo)

Em Tacito Português, Francisco Manuel de Melo faz um estudo biográfico de D. João
IV. No trecho em destaque, o autor trata do momento político por que passava Portugal, fazendo
alusão ao famoso fato histórico em que o imperador Nero manda pôr fogo na cidade de Roma.
Assim, em sua visão, a não participação no trágico evento parece-lhe mais desesperação do que
zelo. Ambos os elementos, conectados por em vez de, dizem respeito a atitudes. O contexto
atípico de grau três aponta, pois, para o próximo estágio contextual, uma vez que atenta para
atividades mais abstratas.

No contexto atípico de grau três, verificamos:
❖ ocorrências em contextos não oracionais
❖ embora com tons argumentativos, as sequências tipológicas ainda são narrativodescritivas;
❖ conexão de elementos de natureza mais abstrata;
❖ número pouco substancial de ocorrências, visto que a frequência token é de 23 dados.

Ao cabo dessa seção, reiteramos que o contexto crítico não foi atestado. Por esse motivo,
em seguida, passemos a observar os micropassos de em vez de em contextos de isolamento.

6.2.2 Contextos isolados

Nos contextos isolados, passamos a verificar dados oracionais. Conforme expusemos na
seção destinada à análise de dados referentes a em lugar de, consideramos que os conectores
estudados atingem seu estágio de isolamento assim que passam a encabeçar orações hipotáticas
substitutivas e a referenciar elementos de natureza mais abstrata. Vejamos os três graus de
isolamento com a microconstrução conectora em vez de.
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Contexto isolado de grau um
Especificamente, em se tratando de contexto isolado de grau um, observamos dados em
que o enunciador trata de equívocos de outrem.

(58) "... a faixa ` Chega de saudade', com Elisete, serviu como uma espécie de ensaio para o
arranjo que Tom Jobim escreveria, logo depois, para a gravação de João Gilberto, esta, sim,
a definitiva "». Sérgio Cabral aponta um problema em a gravação de ` Chega de saudade': "«
Elisete errou a letra. Em vez de cantar ` para acabar com esse negócio de você viver sem
mim', cantou' pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim' -- que não sei como os
autores deixaram passar. O disco, aliás, só não é perfeito por causa de ` Chega de saudade' e
de o baião ` Vida bela'. Mas é uma alegria ouvir- lo agora como será de aqui a 100 anos. (CP,
Século XXI, http://acervo.revistabula.com/categoria/musica)

Em (58), o enunciador critica o equívoco de Elisete, que, numa gravação, erra a letra da
célebre canção Chega de saudade. A microconstrução conectora em vez de é empregada para
dar realce à falha da cantora, o que pode ser representado no esquema a seguir:
Esquema 5 – Representação da substituição no dado (58)
Cantar ‘pra acabar com esse negócio de você viver sem mim’ (expectativa)

SUBSTITUI-SE POR
Cantar ‘pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim’ (factualidade)
Fonte: A autora.

Desta maneira, o enunciador desencadeia a expectativa na oração hipotática instanciada
por em vez de, mas quebra essa mesma expectativa no momento seguinte, na segunda oração.
É essa quebra que sustenta a função semântico-pragmática de substituição que, nesse caso,
ainda tem tons menos (inter)subjetivos que o de estágios contextuais subsequentes. Vejamos
outra ocorrência:

(59) Daqui nasceu aquela particular terminação em ão dos Portugueses; porque, com a pressa de
pronunciarem, tocam tão de passagem o o, que não se ouve mais que o m, o qual, em vez de
o pronunciarem com os beiços fechados, que é a sua própria pronúncia, pronunciam com um
soído fanhoso do nariz, que é o estilo presente de pronunciar todo o m final em Portugal, não
havendo aqui m que se pronuncie como deve ser. (CTB, Século XVIII, O verdadeiro método
de estudar, Luiz Antonio Verney)
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No exemplo (59), Luiz Antonio Verney trata da origem da terminação -ão. O autor traça
sua justificativa no fato de que os portugueses, “na pressa de pronunciarem, tocam tão de
passagem o o, que não se ouve mais o som m”. Assim, queixa-se de que os falantes pronunciam
tal fonema pelo nariz, quando, em sua opinião, eles deveriam pronunciar “com os beiços
fechados”. A microconstrução conectora em vez de, mais uma vez, é empregada para realçar o
equívoco relatado. Observa-se certo tom de julgamento, o qual fica mais evidente no grau
intracontextual subsequente. É importante, no entanto, ressaltar que o referido exemplo inserese em uma sequência narrativo-descritiva e que o enunciador não deseja, de modo precípuo,
convencer seu interlocutor, já que apenas descreve a formação da terminação -ão.

No contexto isolado de grau um, atestamos:
❖ mudança construcional do contexto atípico de grau um para o contexto isolado de
grau um no plano do conteúdo, visto que não é mais possível verificar referência a
elementos de traço [+concreto];
❖ em vez de insere-se em contextos oracionais;
❖ ocorre ainda, exclusivamente, em sequências tipológicas narrativo-descritivas;
❖ sua produtividade token é de 114 dados, ou seja, possui frequência bem superior à do
contexto atípico de grau três;

Contexto isolado de grau dois

No segundo grau de contexto isolado, em vez de também se insere em contextos
oracionais, embora se observe que a microconstrução conectora compõe estruturas discursivas
mais complexas, constituídas por estratégias argumentativas baseadas no julgamento do
enunciador. Analisemos os dados que seguem:

(60) Pensou que seu filho, de doze anos, vivia a pedir-lhe para comprar camisas berrantes, nas
quais se liam inscrições incompreensíveis em inglês ou estavam desenhadas figuras de super-heróis em ruidosas ações, representadas por conjuntos de letras sem sentido, como ZAP,
POK, CRASH, BUMM, TAC, PLAFT. A juventude de hoje era assim, sem interesse em
coisas sérias, enchendo a cabeça de caraminholas, batendo papo, como diziam, em lugar de
estudar, de informar-se dos problemas da vida e do País. Aqueles moços, por
exemplo, em vez de aproveitar a interrupção do trânsito, retornando às suas casas para
preparar as lições ou, pelo menos, praticar algum esporte, se plantavam ali, abordando os
carros que chegavam, conversando mole e voltando ao grupo, enquanto os operários..
Avistou o carro-patrulha mandado pela central, que estacionara do outro lado da vala.
Colocou o quépi, pigarreou, abriu a porta, dirigiu-se ao monte de entulho. Um sargento--
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patrulheiro dialogava com o mestre de obras. Veloso esperou até que o superior o chamou.
(CP, Século XX, A greve dos desempregados, Luiz Beltrão)

No dado anterior, o narrador relata que os jovens, em geral, não se preocupam com
“coisas sérias”, a exemplo do filho do personagem, que pede ao pai “camisas berrantes nas
quais se liam inscrições incompreensíveis em inglês ou estavam desenhadas figuras de superheróis em ruidosas ações”. Esse primeiro trecho prepara a argumentação que se segue, baseada
em um comparativo das ações dos jovens de antigamente e das atitudes dos jovens de hoje.
Observa-se que o primeiro argumento – jovens não se interessam pelo cenário político nacional
e mundial/ eles só têm “a cabeça cheia de caraminholas” e ficam “batendo papo” – é marcado
pelo uso da microconstrução conectora em lugar de, a qual assinala a oposição entre as duas
ideias. Nesse sentido, o leitor é encaminhado para a leitura de que o personagem é partidário
do engajamento da juventude. No entanto, o segundo argumento – jovens abordam os carros
que chegam e conversam “mole”/ em vez de retornarem às suas casas para preparar as lições ou
praticar algum esporte – revela o caráter dúbio do personagem, que, a despeito de ser,
provavelmente, um policial, não coaduna com a prática descrita nessa cena. Ilustramos o jogo
argumentativo no esquema a seguir:
Esquema 6 – Representação da substituição no dado (60)
jovens devem retornar às suas casas para preparar suas lições ou praticar esportes
(expectativa)

SUBSTITUI-SE POR

jovens abordam os carros e conversam mole com os motoristas (factualidade)
Fonte: A autora.

A microconstrução conectora em vez de insere-se, nesse caso, em uma sequência
argumentativa e, por conta disso, ganha tons mais (inter)subjetivos. O enunciador, nesse caso,
utiliza o mencionado conector para esclarecer as ideias em oposição, na tentativa de convencer
seu interlocutor de que sua opinião é válida e mais assertiva. Analisemos outra instância:

(61) QUERIDA EMÍLIA - Pelo que me dizes na tua carta de que passa muita gente - que passa
tudo! - na rua em que está a casa da mãe, vejo que o que fazes é estar à janela em vez de
saires à maneira do Porto. Isso é o hábito mais anti-higiénico, mais burguês e mais ordinário
que há. Peço-te o obséquio especial de não frequentares a janela. As janelas fizeram-se para
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alumiar as casas, e arejá-las, não se fizeram para ter senhoras penduradas. À janela para quê?
Para ver a vida alheia, para olhar para as vizinhas, para ver os vestidos? Isso é de criada de
servir. (CTB, Século XIX, Cartas a Emília, Ramalho Ortigão)

Em (61), o enunciador deixa claro o seu julgamento em relação ao comportamento da
personagem Emília. Em sua opinião, a moça deveria se comportar “à maneira do Porto”, ou
seja, estar em casa, cuidando de seu lar, como o fazem as damas portuenses. Em vez de é
empregado, novamente, em contexto argumentativo, para evidenciar a substituição do que, de
fato ocorre – Emília fica à janela – em detrimento do que, em seu julgamento, seria mais
adequado à Emília. Sua argumentação é reforçada pelo que em seguida diz a respeito do ato de
debruçar-se à janela: “hábito anti-higiênico”, “burguês”, “ordinário”, “de criada de servir”.

No contexto atípico de grau dois, observamos que:
❖ há mudança construcional do grau contextual anterior para o contexto isolado de grau
dois, visto que se constata alteração de conteúdo: substituição stricto sensu >
substituição com fins argumentativos;
❖ a microconstrução conectora em vez de insere-se em contextos argumentativos,
aumentando seu grau de (inter)subjetividade;
❖ os verbos presentes nas orações matrizes apresentam-se nos pretéritos ou no presente
do indicativo, corroborando o fato de a factualidade não estar presente nas orações
hipotáticas substitutivas;
❖ sua frequência token é de 112 dados, o que evidencia o uso bastante frequente dessa
microconstrução nesses tipos de contexto.

Contexto isolado de grau três

No terceiro grau de contexto isolado, constatamos aumento de (inter)subjetividade de em
vez de, dado que o enunciador recomenda que o interlocutor aja de acordo com as suas
expectativas. Embora haja certa semelhança com o grau intracontextual supra analisado,
defendemos que, no terceiro grau, o enunciador não apenas julga uma possível atitude, mas
espera uma reação mais concreta por parte do interlocutor.

(62) A maldade e o sofrimento tem sido um obstáculo para a fé de muitas pessoas. Algumas
pessoas sentem- se que foram afastadas de a crença de Deus por experiências amargas ao
aceitarem um universo sem deus que opera por chances do acaso. Realmente, escolhem a
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outra opinião do rabi: um deus -- chamado natureza -- que tem todo o poder mas que não se
importa ou não conhece as vidas humanas individuais. Em vez de desistirmos da nossa
crença em o Senhor, poderemos tentar compreender as leis de como Deus age. Pode parecer
estranho pensar em Deus agindo de acordo com leis. Não pode Ele fazer tudo que deseja?
Quem poderia fazer leis para Ele? Mas nós não poderíamos pensar em um Deus agindo
caprichosamente, fazendo uma coisa um dia e a oposta em outro dia, meramente por
capricho. Deus é a Fonte de toda a ordem maravilhosa que vemos em o universo. (CP, Século
XXI, http://24.229.2.221/sermoes/09.html)

A instância acima circunscreve-se a um discurso religioso, na defesa de que as pessoas
não devem se afastar da crença em Deus. O enunciador inicia sua explanação criticando aqueles
que optam por ouvir outras opiniões distintas das que são creditadas à fé cristã: há os que
aceitam “um universo sem deus que opera por chances do acaso” e “escolhem a opinião do
rabi”. Assim, ele recomenda que se deve “tentar compreender as leis de como Deus age”, em
vez de se desistir da crença no Senhor. Nesse caso, emprega-se a microconstrução conectora
em destaque para distinguir a ideia factual – instanciada pela oração hipotática – da ideia
possível – circunscrita na matriz. Em vez de marca, portanto, uma substituição por
recomendação. Destacamos, ainda, o fato de o verbo da matriz (“poderemos”) estar na 1ª pessoa
do plural, de modo que o interlocutor se sinta convidado a seguir o conselho do enunciador.

(63) Até porque o CPP, guiado por a Lex Mater padroniza a atuação de as polícias civis
brasileiras, equiparas em atribuições à Polícia Federal, que também é polícia civil. Ora,
admiro a PM e penso que esta é uma Instituição que merece todo respeito por partes de as
autoridades políticas de nosso País, também reconheço que a Polícia Militar, em muitos
casos, dão apoio tanto as polícias civis, quanto a polícia federal. Em esse andar, caros
colegas, em vez de discutirmos picuinhas à respeito de nossas atribuições, deveríamos nos
dar as mãos e clamar a quem de direito por melhorias de condições de trabalho e salarial.
(CP, Século XXI, http://abordagempolicial.com/2009/08/quem-disse-que-a-policia-civil-epolicia-judiciaria/)

No dado (63), o enunciador, que se insere no grupo dos servidores da área de segurança
pública (“nossas atribuições”), tenta fazer a defesa de que todas as instâncias policiais merecem
o devido respeito e DEVEM se unir em prol de um benefício único: “melhorias nas condições
de trabalho e salário”. Observemos que o verbo dever, o qual está no futuro do pretérito do
indicativo, denota claramente um comando para que algo seja realizado, referindo-se, do ponto
de vista do enunciador, a uma obrigação positiva, e não a uma restrição negativa. O referido
verbo atua como uma barreira restritiva de um domínio de ação para certo ato (SWEETSER,
1990). Assim, a leitura que se oferece é de necessidade deôntica (NEVES, 2011), em que a ação
é cingida no que deve ser feito, conforme ilustrado no esquema a seguir
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Esquema 7 – Representação da substituição no dado (63)
discutir picuinhas a respeito das nossas atribuições (factualidade)

[recomenda-se] SUSTITUIR-SE POR

dar as mãos e reclamar por melhorias de condições de trabalho e salarial (expectativa)
Fonte: A autora.

Igualmente nesse caso, o que o enunciador recomenda vem expresso no segmento matriz
(“deveríamos nos dar as mãos e clamar a quem de direito por melhorias de condições de
trabalho e salarial”), enquanto a factualidade está explícita na oração hipotática substitutiva
(“em vez de discutirmos picuinhas à respeito de nossas atribuições”). Convém, por fim,
ressaltar que esse dado está circunscrito a uma sequência injuntiva, visto que cumpre um
objetivo instrucional.

No contexto isolado de grau três, atestamos:
❖ mudança construcional no plano do conteúdo: substituição de argumentos >
substituição por recomendação;
❖ aumento de (inter)subjetividade, porquanto o enunciador “convide” o interlocutor a
realizar algo por ele recomendado;
❖ frequência token de 43 dados, valor considerável em relação à da microconstrução
conectora em lugar de em estágio contextual semelhante. Constata-se, portanto, que
a função semântico-pragmática de substituição por recomendação está mais atrelada
à em vez de.

6.2.3 Integração paradigmática de em vez de

De acordo com o que mencionamos anteriormente a respeito de integração paradigmática
e com base nas análises empreendidas ao longo desta subseção, as quais versaram sobre as
neoanálises em micropassos de em vez de, consideramos que essa microconstrução atinge
estabilização no paradigma dos conectores formados pela estrutura preposição (determinante)
+ nome + preposição de, conforme o quadro a seguir.

170

Quadro 19 – Integração paradigmática da microconstrução conectora em vez de
Rótulo da categoria
Características formais
Função
Exemplos de distinções
discursivo-funcionais
Exemplos de membros

Conectores
Formados por preposição (determinante) + nome + preposição de
Conexão oracional e não oracional
Substituição

Conclusão

em lugar de, em vez de, por causa de

Finalidade
com o objetivo de, a fim de

ao invés de
Fonte: A autora. Adaptado de Rosa (2019)

Assim como atestamos com em lugar de, o conector em vez de faz parte da
macroconstrução [Prep(det)Nde]conect, cujos membros são formalmente constituídos por uma
preposição (a, em, com, por) + determinante (artigos a ou o em combinação ou não com a
preposição antecessora) + nome (lugar, vez, invés, causa, objetivo, fim) + preposição de. Ambos
os conectores são responsáveis por estabelecer conexão oracional e não oracional e pertencem
ao domínio funcional da substituição.
Em seguida, vejamos como os mecanismos de mudança atuaram na formação da
microconstrução conectora em vez de.

6.2.4 Atuação dos mecanismos de mudança na formação de em vez de

Com base nos corpora analisados, não foi possível atestar o contexto fonte de em vez de.
Por este motivo, não se verifica a passagem de um domínio mais concreto para um domínio
mais abstrato, diferentemente de em lugar de. Como visto anteriormente, Hoffman (2005)
sustenta a tese de que as preposições complexas não necessariamente surgem de contextos mais
concretos, de modo que nos apoiamos nessa constatação com relação aos micropassos
percorridos por em vez de.
Assim, defendemos que a referida microconstrução, desde o contexto atípico de grau um,
analogizou-se com base no padrão já formado em lugar de. É válido ressaltar que, segundo
Traugott e Trousdale (2013), analogização é um tipo de neoanálise, de modo que também esse
é um micropasso ou nanopasso importante nos processos de mudança construcional e
construcionalização. Convém, ainda, destacar que, com em lugar de, os contextos de isolamento
são atestados desde o século XIV, ao passo que, com em vez de, tais contextos são identificados
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a partir do século XV. Essa observação concorre para a constatação de que em lugar de serve
como base para a formação das demais microconstruções conectoras em análise. Na tentativa
de representarmos a trajetória de mudança de em vez de, reproduzimos a figura abaixo:
Figura 11 – Representação da trajetória de mudança com em vez de
substituição em contexto locativo
(analogização com base em em lugar de)

substituição de pessoas

substituição de sentimentos

substituição stricto sensu (sem convencimento do interlocutor)

substituição de procedimentos com fins argumentativos

substituição de procedimentos por recomendação
Fonte: A autora.

Em linhas gerais, constata-se que a microconstrução conectora em vez de, com base na
ordem em que são analisados os estágios contextuais, percorre a seguinte trajetória de mudança:
substituição em contexto locativo (em analogização com base no conector em lugar de) >
substituição de pessoas > substituição de sentimentos > substituição stricto sensu (sem
convencimento do interlocutor) > substituição de procedimentos com fins argumentativos >
substituição de procedimentos por recomendação. Assim, atesta-se a ocorrência de mudança
em micropassos, ou seja, em sucessivas neoanálises, com efetiva construcionalização no
contexto de isolamento.
Na seção seguinte, fazemos as análises concernentes ao percurso de mudança por que
passou a microconstrução conectora ao invés de.

6.3 Ao invés de

A antepenúltima seção deste capítulo dedica-se à análise das ocorrências da
microconstrução conectora ao invés de. Conforme foi realizado nas seções anteriores, de início,

172

apresentamos a tabela em que consta a sua frequência token de acordo com cada século e com
cada contexto de mudança abordado.
Tabela 4 – Quantitativo de ao invés de nos contextos de mudança
Contexto

Fonte

Século
XIX
XX
XXI
Subtotal
Total

Atípico

Crítico

G1 G2 G3
1
1

2
2

283
2

3
3

Isolado

Subtotal

G1 G2 G3

10
1
35
10
1
55
149 dados
Fonte: A autora.

7
26
28
61

1
12
11
24

24
76
49

De maneira geral, como já esperado, a tabela acima revela poucos usos concernentes aos
contextos fonte e crítico. Grande parte dos dados analisados são atinentes aos contextos
isolados. Assim, constata-se uma diferença significativa com relação aos demais estágios
contextuais, de tal sorte que se percebe a frequente atuação de ao invés de em sequências
oracionais. Nas subseções seguintes, explicitamos as apreciações a respeito de cada um desses
contextos, explorando seus graus intracontextuais quando possível.

6.3.1 Contexto fonte

Como se pode observar, só foi possível atestar um dado correspondente ao contexto fonte
de ao invés de. Acreditamos que a justificativa para essa constatação resida no elemento central
dessa microconstrução e, por isso, reproduzimos novamente o quadro 8, apresentado
primariamente na seção 2.1, aqui renomeado como quadro 20.

83

Únicos dados registrados no século XX.
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Quadro 20 – Definição do verbete invés em dicionários etimológicos e gerais
Novíssimo Dicionário
Latino-Português
(1993, 633)
Dicionário Etimológico da
Língua Portuguesa (2010,
p.1313)
Dicionário Etimológico da
Língua Portuguesa
(1955, p. 279)
Novo Dicionário Aurélio da
Língua Portuguesa (1986,
p.965)

“Invērsus, ă, ûm, part. P. de inverto. Voltado, posto do avesso, virado. (...)
Mudado, invertido, transtornado.”

Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa (2001,
p. 1644)

“Invés. do lado oposto, contrário; avesso. Forma não preferencial envés. Ao
i. de. Ao inverso de, ao contrário de. (...) Uso da loc. Ao invés de deve ser
empr. quando houver uma oposição real entre uma coisa e outra (s); só é
sinônima de em vez de, portanto, num dos sentidos desta.”
Fonte: A autora. Grifos nossos.

“Invés, na loc. Ao invés. Do lat. inverse, de inversum. Envés no séc. XV.”
“Do latim inverse (Leite de Vasconcelos, Opósculos, I, 375); espanhol envés;
francês envers (para com).”
“Invés. [alter. de inverso, resultante do emprego proclítico dessa palavra
em loc. adv.]. S.m. lado oposto, avesso. Ao invés. Ao contrário; ao revés. Ao
invés de. Ao contrário de; ao revés de.

O vocábulo invés tem profunda relação com a ideia de oposto. Segundo o Dicionário
Etimológico da Língua Portuguesa (2010), invés deriva do latim inversum, ou seja, o que é
avesso, contrário. Nesse sentido, observa-se que a sua significação perpassa pela ideia de
oposição, origem distinta da que se atesta com os conectores em lugar de e em vez de, os quais
se relacionam mais intimamente com a ideia de espaço.
Assim, munidos da informação de que a origem de invés é a palavra latina inversum,
procuramos nos corpora dados que pudessem corresponder ao seu contexto fonte, com a
construção ao inverso (de). A nossa busca resultou na instância reproduzida abaixo:

(64)
a_priori Expressão latina que significa « anteriormente ». Em lógica, designa um
argumento cujo valor de verdade — uma proposição só pode ter um valor de verdade
Verdadeiro ou um valor de verdade Falso — é conhecido antes de se proceder a qualquer
experiência. O termo corresponde ao inverso de a posteriori. Porém, não é claro o facto de o
conhecimento puro, sem o auxílio da experiência, poder dar de facto lugar a qualquer género
de conhecimento. (CP, Século XIX, fonte desconhecida)

O dado (64) apresenta várias acepções atribuídas ao verbete a priori. Uma de suas
significações releva a não correspondência desse termo com a posteriori: “o termo corresponde
ao inverso de a posteriori”. Nesse caso, constatamos que inverso tem suas propriedades lexicais
preservadas, tendo em vista que significa oposto, contrário. A preposição a é empregada por
conta de uma exigência transitiva do verbo corresponder e, por sua vez, o artigo a ela
combinado é exigido pelo substantivo inverso. Por fim, a preposição de cumpre o papel de
conectar inverso ao seu complemento nominal: a posteriori. Não se observa, portanto,
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vinculação entre os elementos constituintes de ao inverso de, de modo que não se pode atestálo como um conector.

Deste modo, no contexto fonte, concluímos:
❖ a expressão ao inverso de é empregada em modo composicional, ou seja, no que diz
respeito ao item lexical inverso, há transparência entre a forma e o conteúdo;
❖ ainda não se trata de conector;
❖ ao inverso de possui sentido de avesso, oposto.

6.3.2 Contextos atípicos

Nesse estágio, à semelhança de em lugar de e ao invés de, também aferimos gradualidade
intracontextual (cf. ROSA, 2019). Observa-se que ao invés de atua como elemento de conexão,
inicialmente com usos mais opositivos, até resultar em usos mais abstratos, os quais apontam a
sua mudança para estágios de isolamento. Vejamos os três graus de contexto atípico dessa
microconstrução conectora.

Contexto atípico de grau um

No primeiro grau de contexto atípico, foram encontrados dois registros nos quais
observamos maior integração entre os elementos que compõem a sequência ao inverso de.
Analisemos os exemplos que seguem:

(65) Uma das razões que desviavam da gentil menina os olhos de Meneses era que este os trazia
namorados da viúva. De admiração ou de amor? Foi de admiração primeiro, e depois foi de
amor; cousa de que nem ele, nem o autor do livro temos culpa. Que quer? Ela era formosa e
moça, ele rapaz e amorável, e de mais a mais inexperiente ou cego, que não adivinhava a
situação anterior da viúva e do médico, ainda por entre os véus com que lha
ocultavam. ao inverso de Félix, cujo espírito só engendrava receios e dúvidas, Meneses era
antes de tudo propenso às fantasias cor-de-rosa. Irmanavam-se no ponto de serem joguetes
de sua imaginação. Meneses facilmente entreviu um mundo de esperanças. A afabilidade
com que a viúva o tratava pareceu-lhe auspiciosa; o mais inocente de todos os sorrisos servialhe de base a um castelo de vento; uma expressão qualquer simples cortesia de sala,
afigurava-se-lhe cheia de mil promessas de futuro. (CP, Século XIX, Ressureição, Machado
de Assis)
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O dado acima é um trecho do romance Ressurreição, de Machado de Assis. Convém
contextualizar o leitor de que a jovem viúva Lívia inicia um relacionamento com o Doutor
Félix, mas ele lhe incumbe tantos ciúmes e desconfianças que, em certa medida, ela começa a
despertar certa afeição por Meneses. No fragmento assinalado, Lívia está a refletir sobre seu
interesse por Meneses e estabelece uma comparação entre esse pretendente e seu noivo:
“ao inverso de Félix, cujo espírito só engendrava receios e dúvidas, Meneses era antes de tudo
propenso às fantasias cor-de-rosa”. A expressão ao inverso de é empregada para estabelecer
oposição entre o comportamento de Félix e Meneses, correspondendo, conforme consta no
quadro 20, a ao contrário de. Vejamos outro dado:

(66) Sucedeu o que era natural que sucedesse. Não é sem perigo que a imaginação de uma rapariga
como Berta se entrega ao estudo de um carácter de rapaz como o de Jorge, que lucra sempre
em ser estudado e conhecido. À medida que caracteres como este melhor se observam, mais
virtudes se lhes descobrem, ao inverso de outros, cujos vícios latentes vão pouco e pouco
transparecendo no decurso de uma atenta observação, e destruindo a impressão favorável
que ao princípio produziram. Berta reconheceu um dia que não obrigara impunemente o
espírito a pensar a todo o instante em Jorge. Assustou-a a descoberta, mas o efeito já não
podia evitá-lo. (CP, Século XIX, Os fidalgos da Casa Mourisca, Júlio Dinis)

No dado (66), ao inverso de é empregado em contexto de oposição de dois caracteres.
Trata-se de uma comparação contrastiva (LOPES e SOUSA, 2014): se por um lado há aqueles
que, com o decorrer do tempo, não correspondem às expectativas de uma primeira boa
impressão, por outro, há que se reconhecer quem faz jus ao que aparenta ser. Nesse estágio
contextual, constatamos a vinculação sintático-semântica das subpartes ao, inverso e de, que
integram um conector de oposição.

No contexto atípico de grau um, verificamos que:
❖ ocorre vinculação das subpartes que compõem a sequência ao inverso de, que passa
a exercer papel adverbial;
❖ a função semântico-pragmática de oposição é mantida, embora agora esteja mais
vinculada à construção como um todo e não mais apenas ao elemento lexical inverso;
❖ há apenas dois registros nos corpora investigados.
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Contexto atípico de grau dois

Embora tenha sido nossa pretensão analisar dados exclusivamente oracionais nos séculos
XX e XXI, é inegável a importância de apresentarmos instâncias correspondentes ao segundo
grau de contexto atípico de ao invés de também em contexto não oracional. É, portanto, válido
considerar as duas únicas ocorrências atestadas nos corpora em que a referida microconstrução
correlaciona elementos de natureza físico-concreta. É igualmente necessário ressaltar que não
se trata de contexto fonte, porquanto já se constate a atuação de ao invés de como conector
nessas instâncias, de modo que as arrolamos neste estágio contextual.

(67) Levantei-me da mesa e fui novamente me olhar no espelho. Voltei à sala. A mesa colonial,
o sofá e as poltronas de almofadas soltas, herdados dos meus pais e ainda com a forração
original, os quadros e os chamados objetos de decoração, isso somado à imagem no espelho,
ficou a sensação de que Bia e eu habitávamos universos paralelos. A sala do meu apartamento
tem uma pequena sacada com apenas dois palmos de largura e dois metros de comprimento.
A vantagem desse detalhe arquitetônico é que, ao invés de janela, a sala tem portas de vidro
e de venezianas dando para fora. Abri as duas bandas, mesmo correndo o risco de deixar a
chuva molhar o tapete, para ver se, com mais ar circulando, meu estado de espírito
melhorava. O que houve foi um encontro entre a exterioridade do dia e minha interioridade,
ambas cinzentas. Peguei mais uma xícara de café na cozinha. Fazia tempo que deixara de
fumar, e aquele era o momento em que a falta era mais aguda. (CP, Século XX, O silêncio
da chuva, Luiz Alfredo Garcia-Roza)

De início, é válido destacar que o vocábulo inverso sofre uma alteração fonética, passando
a ser invés. Essa mudança na forma é chamada de metaplasmo. Segundo assinala o Novo
Dicionário Aurélio do Português, essa alteração é decorrente “do emprego proclítico dessa
palavra em loc. adv.[ao invés]”. Assim, na passagem de inverso para invés, constatamos a
ocorrência de apócope (perda do fonema final [o]) e de síncope (perda do fonema [r]).
Observemos que, no dado (67), ao invés de instancia a função semântica-pragmática de
substituição, de modo que é factível a seguinte leitura: “em lugar de uma janela, há portas de
vidro e de venezianas”. Ambos os referentes (janela/ portas de vidro e venezianas) são concretos
e estão espacialmente situados na sala do apartamento do enunciador. Analisemos outro dado:

(68) Cheguei a ver os nativos apanharem uma dessas bestas que era mui grande e tinha, como
pude constatar, da cabeça à cauda, de 3,50 a 4,00 metros de comprimento. Era de cor
pardacenta, cheia de pêlos, tinha olhos saltados como os de uma rã, as patas de um elefante
e possuía, na boca, ao invés de dentes, ossos como os de um casco. Este animal parece não
enxergar bem, mas ouve maravilhosamente, e isto se deve a seus ouvidos tão afinados que o
menor ruído o espanta. Mas se a vista desse animal surpreende quando visto por fora, o que
se dirá quando esquartejado? (CP, Século XX, Os rios inumeráveis, Alvaro Cardoso Gomes)
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Assim como no exemplo anterior, em (68), constatamos que os referentes de ao invés de
são concretos (“dentes”/ “ossos como os de um casco”) e estão espacialmente situados (na boca
do animal). Portanto, reconhecemos que, nesse estágio contextual, ao invés de atua como
elemento de conexão em contexto não oracional.
É interessante observar que, por extensão metonímica, ao invés de passa a expressar
substituição de um elemento por outro em contexto espacialmente situado. Acreditamos que,
nesse estágio intracontextual, ao invés de possa apresentar relação de herança com em lugar de
e em vez de. Deste modo, concluímos que, além de sofrer mudança semântico-pragmática em
nanopassos (ROSA, 2019), do primeiro ao segundo grau em contexto atípico, ocorreu
analogização com base no uso de em lugar de. Sendo assim, não é tão assertiva a constatação
do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 1644), para o qual ao invés de só é
sinônimo de em vez de no sentido de “oposição real entre uma coisa e outra”.
No contexto atípico de grau dois, atestamos que:
❖ há mudança construcional no plano da forma: o vocábulo inverso sofre apócope do
fonema [o] e de síncope do fonema [r], passando a ser grafado como invés;
❖ há mudança construcional no plano do conteúdo: oposição > substituição (mais
locativa);
❖ há analogização com base na microconstrução conectora em lugar de, haja vista que
ao invés de passa a expressar substituição de um elemento por outro em contexto
locativo;
❖ sua frequência token é baixa, pois só há registro de duas ocorrências nos corpora
pesquisados.

Contexto atípico de grau três

No terceiro grau de contexto atípico, verificamos referenciação de elementos de natureza
mais abstrata. Nesse estágio, assim como no estágio anterior, as subpartes periféricas ao e de
mostram-se vinculadas à subparte nuclear, de sorte que ao invés de exerce função conectora.
Vejamos o exemplo (69):

(69) Entristece-nos a detalhada notícia que a este respeito lemos no Jornal do Comércio de 15 do
corrente. O rebelado vencido não pede; subordina-se à fatalidade das circunstâncias, que pelo
lhe terem sido criadas por um ato de ousadia, não se podem afastar por um ato de humildade.
O demônio de Milton - é majestoso, é verdadeiramente grande e magnífico, porque ao rolar
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das alturas iluminadas, numa queda infinita, espalha pelos mundos os haustos febricitantes
da revolta e torna para Deus, ao invés de um gesto mendicante, um incendido olhar de cólera
indomável. Embora esse supremo apelo de oprimidos se dirija à majestade da justiça e paire
a justiça, soberana, sobre as cisões partidárias, os órgãos que as exercitam são constituídos
pelos que compõem a ordem vencedora e está na dignidade do vencido o voltar-lhe
obstinadamente o rosto, se não repudia o passado e não confessa que errou. (CP, Século XIX,
Crônicas, Euclides da Cunha)

No dado anterior, o enunciador emprega ao invés de para indicar a sua indignada
insatisfação em perceber que os mais poderosos não se preocupam com os mais necessitados:
“espalha pelos mundos os haustos febricitantes da revolta e torna para Deus, ao invés de um
gesto mendicante, um incendido olhar de cólera indomável”. Nesse caso, o enunciador não
compara dois elementos, conforme se verifica no contexto atípico de grau um, mas indica o
que, em sua opinião, deveria ser feito. Assim, a microconstrução conectora tem função
substitutiva.
É válido destacar que os dois elementos conectados por ao invés de (“gesto mendicante”
e “incendido olhar de cólera indomável”) tem natureza mais abstrata, o que favorece a leitura
acima descrita. Além disso, convém ressaltar que ainda não se trata de contexto isolado porque
a referida microconstrução está inserida em contexto não oracional 84.

No contexto atípico de grau três, constatamos:
❖ mudança construcional no plano do conteúdo: substituição de elementos de natureza
mais locativa > substituição de elementos de natureza mais abstrata;
❖ menor composicionalidade em relação ao grau anterior, visto que o significado do
todo se diferencia ainda mais da base semântico-pragmática de oposição e de
comparação contrastiva, conforme observado nos contextos fonte e atípico de grau
um;
❖ registro de apenas três ocorrências nos corpora pesquisados, ou seja, a produtividade
é semelhante à do estágio anterior;

84

Cf. Seção 6.1.
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6.3.3 Contexto crítico

Conforme afirma Diewald (2002; 2006), esse estágio contextual apresenta pouca
produtividade, já que diz respeito a um passo anterior à efetiva construcionalização gramatical.
Deste modo, o fato de termos identificado apenas um dado relativo ao contexto crítico é algo
esperado. No exemplo a seguir, constatam-se duas possíveis leituras, cujas interpretações
podem ser referentes ao primeiro grau de contexto atípico (comparação contrastiva) e ao
segundo grau de contexto isolado (substituição com fins argumentativos).

(70) Um dia para subir a Serra sem que, quase de pouco, se visse o sol. As bestas agüentavam
graças as ferraduras de trombão que não as deixavam escorregar no limo encharcado. - Por
que isso, Maurício? - Ferrar uma cavalgadura é como ir a um sapateiro meu caro, quando o
sapato é posto na diagonal do casco ele apruma a intensidade do calcar. - Um salto alto ao
contrário - observou Manoel Henriques - como nos bailes da corte em que as
damas ao invés de se projetarem de trás para frente o fazem da frente para atrás. E tudo pode
desmoronar - riram os dois, cada um cavalgando seu corcel. - Será que esse mundo da
aventura se multiplica? - Depende do achado da aventura, meu amigo marquês. - Um asno
tombou pela metade levando o onagro que Azougue montava. Se ouviu gritaria envolvendo
a floresta de vozes que nunca, talvez, tenha ouvido. (CP, Século XX, Mão de luva, Paulo
Novaes)

Em (70), observamos a conversa entre dois personagens acerca de as ferraduras de seus
cavalos aguentarem ou não a subida da serra. Em determinado momento da prosa, Maurício
estabelece uma comparação entre cavalgaduras e sapatos. Manoel Henriques complementa a
explanação do amigo, criticando o modo como as damas bailam. Na primeira leitura possível
desse dado, embora em contexto oracional, podemos associá-lo ao sentido atípico de grau um
de ao invés de, em que esse conector estabelece uma relação entre pares opositivos: projetar-se
de trás para frente x projetar-se de frente para trás. Em segunda leitura, pode-se observar certo
julgamento do enunciador, para quem, em sua opinião, as damas dançam de modo equivocado,
em substituição às expectativas do Manoel Henriques.

No contexto crítico, verificamos:
❖ ambiguidade entre o contexto atípico de grau um (comparação contrastiva) e o
contexto isolado de grau dois (substituição com fins argumentativos);
❖ composicionalidade variável de acordo com a leitura realizada. Na primeira
interpretação, o constructo apresenta maior composicionalidade do que na segunda.
Nessa última, verificamos distanciamento da leitura de base (oposição), ao passo que
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naquela há maior vinculação com a base semântica do vocábulo inverso (avesso,
contrário);
❖ há apenas um registro nos corpora investigados, corroborando o que defende
Diewald (2002;2006), para quem esse estágio contextual é pouco produtivo.

6.3.4 Contextos isolados

No contexto isolado, passamos a verificar dados oracionais. Conforme expusemos nas
seções destinadas à análise de dados referentes a em lugar de e em vez de, consideramos que os
conectores estudados atingem seu estágio de isolamento assim que passam a encabeçar orações
hipotáticas substitutivas e a referenciar elementos de natureza mais abstrata. Vejamos os três
graus de isolamento com a microconstrução conectora ao invés de.

Contexto isolado de grau um

No primeiro grau de contexto isolado, observamos o emprego da microconstrução
conectora ao invés de em sequências oracionais, exercendo função de substituição stricto sensu,
em que o enunciador, de certo modo, não procura convencer o interlocutor de que a sua opinião
é mais válida ou de que ele deve seguir suas recomendações.
(71) Nesse período, travei contato com vários psicopatas “figuras de livro” (risos) entre os quais
destaco um atacante, chamado Toninho, um autêntico craque. Sebastião: O Toninho Cerezo?
Prof. Eduardo: Não, um Toninho bem anterior. Esse deve ter matado, de raiva, uns 10% da
torcida do Atlético da época. (risos) Sabe por que? Era comum ele driblar toda a defesa
adversária, chegar ao gol vazio e, ao invés de marcar o gol, voltar driblando todo mundo de
novo. (risos) (CP, Século XX, Sem título, Eduardo Távora)

Em (71), Eduardo Távora analisa a forma como um atacante apelidado por Toninho
jogava. A fim de justificar o porquê de “uns 10% da torcida do Atlético da época” ficarem
irritados com o jogador, o enunciador emprega ao invés de para demarcar a quebra de
expectativa em relação ao evento subsequente. Vejamos o esquema a seguir:
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Esquema 8 – Representação da substituição no dado (71)
marcar o gol (expectativa)

SUBSTITUI-SE POR

voltar driblando a defesa adversária (factualidade)
Fonte: A autora.

No contexto discursivo acima descrito, a expectativa dos torcedores vem expressa na
oração hipotática “ao invés de marcar o gol” em substituição ao que de fato ocorria: Toninho
não só não marcava o gol, como também tornava a driblar os jogadores da equipe adversária.
Não há, neste contexto, nenhuma estratégia argumentativa de convencimento por parte do
enunciador, o qual apenas relata a atitude do atacante. Analisemos outro dado:

(72) Um pouco de o meu fim de semana foi dedicado a reflexões. Assisti a um filme que me
deixou assim, pensativa, até por demais. Um filme já antigo para os padrões atuais, quando
tudo que foi lançado ontem já é tido como passado. Chama- se: O Curioso caso de Benjamin
Button. O personagem principal, ao invés de nascer e envelhecer como todo mundo, começa
sua vida velho e morre bebê, em uma inversão de lógica sensível, que aborda o tema -- o
tempo -- de forma absolutamente poética e convincente. Quem não assistiu, recomendo
muitíssimo. Em a verdade, o filme traz, além de tantos outros aspectos, um que me foi mais
impressionante: questiona a forma como levamos nossas vidas. (CP, Século XXI, http://avida-de-isa.blogspot.com/)

No exemplo anterior, ao invés de também se insere em uma sequência narrativodescritiva, na qual o enunciador faz apenas um relato do que ocorre no filme O curioso caso de
Benjamin Button. Acima de todas as expectativas, o personagem principal nasce como um idoso
e falece como um recém-nascido. A microconstrução conectora é empregada, pois, para indicar
a substituição de uma expectativa pelo evento factual. Novamente, o enunciador não procura
convencer o interlocutor, nem lhe propõe uma mudança de atitude. Trata-se da função
semântico-pragmática de substituição stricto sensu.

No contexto isolado de grau um, constatamos:
❖ mudança construcional do contexto atípico de grau dois para o contexto isolado de
grau um no plano do conteúdo, visto que não é mais possível verificar referência a
elementos de traço [+concreto];
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❖ ao invés de insere-se em contextos oracionais;
❖ ocorre ainda, exclusivamente, em sequências tipológicas narrativo-descritivas;
❖ sua produtividade token é de 55, o que representa significativo aumento de frequência
em relação ao contexto atípico de grau três.

Contexto isolado de grau dois

No segundo grau de contexto isolado, foi constatada maior produtividade da
microconstrução conectora ao invés de. Nesse estágio, o conector está inserido em contextos
mais argumentativos, o que denota aumento de (inter)subjetividade. O emprego da referida
microconstrução está atrelado à existência de uma tese, a qual, por vezes, está explicitamente
ausente da cena argumentativa, mas pode ser recuperada pelas inferências referentes ao mundo
biossocial.

(73) JM - Não vou dizer que alguém esteja certo. Só sei que acredito na minha verdade. O discurso
de hoje é administração de resultados. O cidadão quer saber se a rua tem calçamento, se o
ônibus passa perto, se tem água, luz e toda infra-estrutura. E mais: se ele está empregado, se
os filhos estão na escola, se todos estão sadios. Daí porque acho que melhorei muito. Até a
esquerda, que fez parte do MDB não melhorou ainda. Continua confrontando,
questionando, ao invés de sentar na mesa e dar solução. OP - Como a sociedade pode
contribuir com a administração municipal? JM - Lanço um desafio a todos os cidadaos que
têm hotéis, pousadas e flats: dêem um real por diária para a Fundação da Criança e do
Adolescente que tiro todos os meninos da rua. Eles podem até cobrar do turista esse um real.
(CP, Século XX, Sem título, Juraci Magalhães)

No dado (73), Juraci Magalhães, político da bancada de centro-direita, defende que a real
necessidade dos cidadãos é o que ele denomina “administração de resultados”. Em seguida, o
ex-prefeito lista uma série de medidas que, em sua opinião, são atinentes à gestão pública. Isto
posto, Juraci tece uma crítica à linha partidária de esquerda, já que esta não se preocupa em se
“sentar na mesa e dar solução”, mas sim “continua confrontando, questionando”. O emprego
de ao invés de reforça a argumentação do enunciador, para quem a esquerda ainda não se
concentra em tomar atitudes efetivas. A microconstrução conectora exerce, portanto, função
semântico-pragmática de substituição com fins argumentativos. Vejamos mais um dado:

(74) A terceira causa externa de frieza no casamento é a rivalidade entre os cônjuges. As pressões
de nossa realidade econômica levam a que marido e esposa tenham de sair de casa e,
igualmente, buscarem o sustento material. Mas essa igualdade de papéis na sociedade, ao
invés de contribuir para a união do casal, quase sempre contribui para fomentar a rivalidade
entre ambos. Todos nós conhecemos exemplos em que marido e esposa convivem em
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constante disputa quanto à inteligência, sucesso profissional, salário mais alto e outras coisas,
e em muitas destas situações, um casamento se esfria e termina porque uma das partes se
tornaram concorrentes e uma não satisfaz os objetivos pessoais da outra. (CP, Século XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/218.html)

De acordo com Lopes e Sousa (2016, p. 14), as hipotáticas instanciadas por ao invés de
assemelham-se às subordinadas adverbiais periféricas, que são caracterizadas por sua natureza
de pressuposição (MENDES, 2013). Isso pode ser atestado no dado (74), em que se pressupõe
que o enunciador recrimina, de certo modo, as relações de igualdade de papéis que tanto homens
quanto mulheres podem ocupar na sociedade. Segundo a sua perspectiva, a busca pelo sucesso
profissional pode acarretar um insucesso no casamento, com o perigo de que os cônjuges se
tornem concorrentes.
Assim, o enunciador descarta a possibilidade de haver união na busca de igualdade de
papéis na sociedade, o que é marcado pela oração hipotática substitutiva. Além disso, enumera,
em seguida, uma série de problemas decorrentes dessa “busca pelo sucesso material”. Trata-se,
portanto, de uma substituição com fins argumentativos, marcada pela não factualidade da
hipotática.

No contexto atípico de grau dois, verificamos:
❖ mudança construcional do grau contextual anterior para o contexto isolado de grau
dois, visto que se constata alteração de conteúdo: substituição stricto sensu >
substituição com fins argumentativos;
❖ a microconstrução conectora ao invés de insere-se em contextos argumentativos,
aumentando seu grau de (inter)subjetividade;
❖ os verbos presentes nas orações matrizes apresentam-se nos pretéritos ou no presente
do indicativo, corroborando o fato de a factualidade não estar presente nas orações
hipotáticas substitutivas;
❖ sua frequência token é de 61 ocorrências, o que evidencia o uso dessa
microconstrução nesses tipos de contexto.

Contexto isolado de grau três

O último grau de contexto isolado revela aumento de (inter)subjetividade em relação ao
grau intracontextual anteriormente analisado, de tal sorte que as orações hipotáticas
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instanciadas por ao invés de passam a exercer função semântico-pragmática de substituição por
recomendação. Analisemos os dados que seguem:

(75) Muitas pessoas compram produtos caros sem orientação, achando que estão fazendo um bem
para a pele, mas em a verdade estão comprando os itens errados para seu tipo de pele "»,
explica o dermatologista Fernando Freitas, de São Paulo. O resultado pode ser desastroso.
Por isso, se você vai cuidar de a pele sem uma orientação profissional, opte por truques
simples, porém eficazes, ao invés de comprar cremes caros que podem não ser tão indicados
assim para o seu caso. A seguir, confira uma lista de truques baratinhos para aliviar aquelas
marquinhas e deixar a pele de o rosto mais bonita. Confira! (CP, Século XXI,
http://102fmnatal.com.br/site/?p=5841)

Em (75), ao invés de insere-se em uma sequência injuntiva, o que revela maior
(inter)subjetividade, já que o enunciador procura convencer o interlocutor de que ele deve
seguir a sua recomendação. O verbo da oração matriz (“opte”) está no imperativo e indica não
factualidade, a qual, na verdade, está expressa na oração hipotática: “ao invés de comprar
cremes caros”. Trata-se de função semântico-pragmática de substituição por recomendação.
Observemos outro exemplo:

(76) Naturalmente, reclamamos e atribuímos toda a culpa ao autor do serviço. Mas raramente
paramos para pensar que também tivemos culpa no caso e, às vezes, culpa dobrada: em
primeiro lugar, porque ou provocamos o defeito ou contribuímos ou permitimos que
acontecesse; e, em segundo lugar, porque não soubemos escolher corretamente uma pessoa
competente para fazer o tal reparo. Logo, ao invés de descarregarmos a culpa naquela
pessoa, devíamos refletir sobre nossa parcela de culpa a fim de, em a próxima vez, não
repetirmos o erro. Às vezes um amigo nos cria situações realmente problemáticas. Mas não
seria o caso de termos selecionado melhor as amizades ou deixarmos limites claros em os
nossos relacionamentos? Muitas vezes nos queixamos de os filhos e até os chamamos de "«
malcriados "». Mas não fomos nós que os criamos? (CP, Século XXI,
http://24.229.2.221/sermoes/243.html)

No dado anterior, o enunciador procura provocar uma reflexão no interlocutor a respeito
da responsabilidade que temos sobre as nossas ações. Isto posto, assume que, muitas vezes, os
problemas são provocados mais por quem deles reclama do que pelos possíveis agentes
causadores. Nesse contexto, a microconstrução conectora substitutiva ao invés de é empregada
na oração hipotática para indicar a factualidade, enquanto a expectativa vem expressa na oração
matriz, conforme o esquema a seguir:

185

Esquema 9 – Representação da substituição no dado (76)
descarregar culpa em alguém

[recomenda-se] SUBSTITUIR-SE POR

refletir sobre a nossa parcela de culpa
Fonte: A autora.

Deste modo, o enunciador faz uma recomendação para o interlocutor, de modo a
provocar-lhe mudança de atitude. Trata-se, igualmente, de função semântico-pragmática de
substituição por recomendação. É mister, finalmente, ressaltar que o contexto de isolamento de
grau três não é tão favorável ao uso de ao invés de, o qual, por sua natureza-fonte de oposição,
é mais produtivo em contexto de isolamento de grau dois.
No contexto isolado de grau três, constatamos:
❖ mudança construcional no plano do conteúdo: substituição de argumentos >
substituição por recomendação;
❖ aumento de (inter)subjetividade, já que o enunciador provoca o interlocutor a mudar
de atitude;
❖ registro de 24 dados, número consideravelmente inferior ao da microconstrução
conectora em vez de em estágio contextual semelhante. Constata-se, portanto, que a
função semântico-pragmática de substituição por recomendação está mais atrelada
ao conector em vez de.

6.3.5 Integração paradigmática de ao invés de

Conforme visto anteriormente, a integração paradigmática ocorre quando o processo de
construcionalização está finalizado, de tal sorte que a nova microconstrução passa a ser um
membro do paradigma dos conectores. Sendo assim, a partir da construcionalização de ao invés
de, ocorre estabilização dessa microconstrução no paradigma dos conectores formados por
preposição (determinante) + nome + preposição de.
Vejamos o quadro a seguir:
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Quadro 21 – Integração paradigmática da microconstrução conectora ao invés de
Rótulo da categoria

Conectores

Características formais

Formados por preposição (determinante) + nome + preposição de

Função

Conexão oracional e não oracional

Exemplos de distinções
discursivo-funcionais
Exemplos de membros

Substituição

Conclusão

em lugar de, em vez de, por causa de

Finalidade
com o objetivo de, a fim de

ao invés de
Fonte: A autora. Adaptado de Rosa (2019)

Assim como atestamos com em lugar de e em vez de, o conector ao invés de faz parte da
macroconstrução [Prep(det)Nde]conect, cujos membros são formalmente constituídos por uma
preposição (a, em, com, por) + determinante (artigos a ou o em combinação ou não com a
preposição antecessora) + nome (lugar, vez, invés, causa, objetivo, fim) + preposição de. Os
três os conectores são responsáveis por estabelecer ligação oracional ou não oracional e podem
pertencem ao domínio funcional da substituição.
Em seguida, vejamos como os mecanismos de mudança atuaram na formação da
microconstrução conectora ao invés de.

6.3.6 Atuação dos mecanismos de mudança na formação de ao invés de

Assim como as demais microconstruções conectoras estudadas nesta tese, ao invés de
sofreu sucessivas neoanálises, atestadas pelas mudanças em micro e nanopassos, ao longo dos
séculos XIX e XXI. É igualmente importante mencionar que a referida microconstrução sofre
analogização com base em em lugar de em estágio intracontextual, no contexto atípico de grau
dois, quando passa a instanciar a função de substituição. Deve ser destacado que é perfeitamente
plausível a ocorrência de neoanálises após analogização, haja vista que, reiteramos,
analogização também é neoanálise (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). A seguir, ilustramos
a trajetória de mudança da referida microconstrução:
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Figura 12 – Nanopassos e micropassos na trajetória de mudança de ao invés de

FONTE

MICROPASSOS

ATÍPICO

MICROPASSOS

ISOLADO

ao +

Grau 1:

inverso +

comparação

Grau 1:

de

contrastiva

substituição

(não é

stricto sensu

conector)
Analogização
NANOPASSOS

com base em

Metonimização

em lugar de

NANOPASSOS

Grau 2:

Grau 2:

substituição

substituição

locativa

argumentativa

Metonimização

Metonimização

Grau 3:
substituição de
sentimentos

Grau 3:
substituição
por
recomendação

Fonte: A autora, com base em Rosa (2019)

Observa-se que ao invés de percorreu uma trajetória distinta da que se atestou com as
demais microconstruções conectoras. Em seu contexto fonte, na forma ao inverso de, constatouse que não se tratava ainda de um conector, visto que seus elementos constituintes eram mais
composicionais. No estágio seguinte, nos contextos de atipicidade, ao invés de passa a atuar
como elemento de conexão, preservando seu sentido opositivo no grau um do contexto atípico;
por analogização com base no conector em lugar de, constata-se um uso substitutivo nos graus
subsequentes desse mesmo estágio contextual: no grau dois, observa-se a substituição locativa;
no três, a substituição de sentimentos, de caráter mais abstrato que o tipo anterior. Por fim, nos
contextos de isolamento, quando passa a atuar como conector oracional e sofre sucessivas
metonimizações, ao invés de ganha usos mais abstratos, com relativo aumento de
(inter)subjetividade no grau três do referido contexto.
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A seguir, na penúltima seção desta tese, discorremos acerca do conceito de integração
paradigmática, atrelado ao de competição pelo uso, com base nas microconstruções conectoras
em tela.

6.4 Integração paradigmática e competição pelo uso

Conforme se pôde observar, após seu estágio de isolamento, todas as microconstruções
em análise passam a integrar o mesmo paradigma, o qual aqui denominamos como paradigma
mesoconstrucional [Prep(det)Nde]conectsubst. No entanto, a despeito de se cogitar uma possível
defesa de sinonímia perfeita entre essas microconstruções, ressalvamos a nossa vinculação com
a Linguística Funcional Centrada no Uso, para a qual formas distintas correspondem a sentidos
distintos, mesmo que essa distinção seja aferida em graus mínimos. Convém ressaltar, ainda,
que estamos amparados no princípio da não sinonímia (GOLDBERG, 1995). Deste modo,
ancorados em Hopper (1991), Oliveira (2018b) e Rosa e Oliveira (2020), atestamos que em
lugar de, em vez de e ao invés de, uma vez convencionalizados como conectores de substituição,
passam a competir pelo uso.
De acordo com Hopper (1991), a gramática de uma língua é emergente, de tal sorte que
sempre surgem novas funções para formas já existentes. Assim, é possível reconhecer que uma
determinada forma, de maneira gradual, sofre variadas mudanças, assumindo funções distintas
das que se atestavam em seu estágio primário. De certo modo, mesmo que não trate de
mudanças em micropassos e de contextos de mudança, o linguista indica haver motivações que
levam à emergência de funções a partir de um processo que ele define como gramaticalização.
Visto que esta pesquisa está baseada no paradigma da construcionalização gramatical,
acreditamos que seja válida a adaptação dos parâmetros de Hopper (1991) à nossa discussão.
Hopper (1991) elenca cinco princípios responsáveis por acentuar o caráter gradual da
gramaticalização (divergência, especialização, persistência, decategorização e layering), dentre
os quais destacamos este último. Traduzido muitas vezes como estratificação, o quinto princípio
diz respeito à interação e à convivência de layers (camadas) novas e antigas em um mesmo
domínio. Deste modo, “novas formas continuamente emergem e passam a competir com outras,
mais antigas, de sentido semelhante” (OLIVEIRA, 2018b, p. 109). É o que se detecta com em
lugar de, em vez de e ao invés de, em que o primeiro conector é considerado o mais antigo
dentre todos os outros, servindo de base para a emergência de microconstruções novas no
domínio da substituição.
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Conforme observa Hopper (1991), a estratificação não está a serviço da substituição das
formas antigas por novas. Trata-se, porém, da competição de usos, que contam com distintas
formas mas funções semelhantes, e que, por esse motivo, ocupam o mesmo domínio funcional
(HOPPER, 1991; GIVÓN, 2001, 2002; LEHMANN, 2011). Analisemos algumas instâncias das
microconstruções conectoras em estudo em seu estágio de isolamento de grau dois:

(77) Sempre tinha seguido o que considerei a Regra de Ouro e senti que era uma pessoa boa e
correta, mas não me tinha questionado quanto ao que se poderia chamar ` as grandes
perguntas de a vida'. Realmente não me questionei sobre ` Deus'. Eu senti que ninguém
compreendia o que era a verdade e o que era fabricado. Embora com boas intenções, eu
acredito que a doutrina de a igreja tem uma tendência a separar as pessoas em lugar de unilas realmente. Por conseguinte, quando me vi enfrentado com minha nova vida e minha nova,
o que chamaria de missão, isto era muito confuso para mim. Levou- me um certo tempo o
me ajustar a minha nova condição. Amo a minha esposa e família e a meus amigos e me
angustiei por eles. Eu queria estar aí em suas horas de esperança e depois desespero e mais
adiante abandonar a possibilidade de me encontrar ainda com vida. (CP, Século XXI,
http://arautodofuturo.wordpress.com/2-arautos-peripateticos-pregoeiros/arautos-jamesstephen-fossett/)
(78) Quando falamos em caridade, pensamos em o amor para com o ser humano em geral; e
quando dizemos que amamos alguém, referimos- nos a uma disposição de ter caridade para
com essa pessoa em particular. Em essência, os termos "« amor "» e "« caridade "» significam
a mesma coisa. Mas esses dois termos têm sido usados universalmente e universalmente
confundidos. A palavra "« amor "» tem sido usada para cobrir uma quantidade enorme de
pecados, desculpar a imoralidade, fechar os olhos para a responsabilidade que a pessoa deve
ter, expulsa a verdadeira razão, em vez de ilumina-la; é o escudo de os hipócritas. Para a
grande maioria de as pessoas, amor nada mais é do que cobiça -- exatamente aquilo que é,
espiritualmente, o oposto de o verdadeiro amor. A palavra "« caridade "» é menos usada,
ainda que tenha servido de desculpa para se explorar a boa vontade de os bons. Mas ninguém
compreende o que a caridade é. (CP, Século XXI, http://24.229.2.221/sermoes/02.html)

(79) Nós não recebemos a luz e o calor espirituais diretamente do Sol dos céus, mas os recebemos
através de anjos e espíritos que estão em dimensões superiores a nós, mas, ao mesmo tempo,
bem próximo de nós. Se, por isso, não estivermos ligados aos anjos e espíritos adequados,
recebemos ainda assim a vida, mas a receberemos de um modo torcido, por assim dizer,
porque então, ao invés de ser a fé, será a negação da verdade, e ao invés de ser amor para
com o próximo, será mero egoísmo ou amor intresseiro. Para entendermos mais claramente
as palavras de o Senhor, ajuda se nos lembrarmos de outra coisa que Ele falou: "« Eu sou a
videira, vós os ramos... " Se um ramo estiver ligado a a videira, ou parreira, pode dar fruto,
os cachos de uva, porque as uvas não nascem diretamente do tronco da parreira (CP, Século
XXI, http://24.229.2.221/sermoes/213.html)

Todas as três instâncias selecionadas são exemplares das aludidas microconstruções em
contexto argumentativo e, com base no que acima mencionamos, todos os dados selecionados
ilustram os conectores em contexto isolado de grau dois. A escolha por esses exemplares não é
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gratuita, haja vista que todos apresentam certo grau de (inter)subjetividade, relacionado à
substituição de uma orientação argumentativa por outra. Entretanto, o contexto discursivo em
que cada um se insere motiva o uso de uma microconstrução em detrimento da outra.
Em (77), temos uma ocorrência com o conector em lugar de. Nesse caso, o enunciador
procura criticar a doutrina religiosa, que, em sua opinião, “tem uma tendência a separar as
pessoas em lugar de uni-las realmente”. Unir é um verbo de semântica material por indicar um
acontecimento, mesmo que abstrato. Observemos que a ideia [conforme às expectativas] do
enunciador está na hipotática. Tal ideia não está sendo legitimada pelo contexto discursivo, mas
está inferencialmente pressuposta pelo processo interpretativo. Recrimina-se a doutrinação
religiosa, haja vista que, do ponto de vista do enunciador, ela mais serve para SEPARAR do
que para UNIR.
É certo que ambos os verbos destacados são usados em sentido abstrato, já que o sujeito
a que se referem – igreja – conjuga o traço [-animado] e, metonimicamente, representa os seres
humanos doutrinadores. Convém também perceber que, embora em usos mais abstratizados,
contrapõem-se duas atitudes por meio de certa espacialidade evidenciada pela seleção de tais
verbos. Constatamos que essa interpretação é, de certa forma, orientada pelo conector em lugar
de, que detém o componente lexical lugar, intrinsicamente mais ligado à noção de espaço ante
todos os outros elementos lexicais que constituem as outras microconstruções conectoras.
No fragmento (78), temos a ocorrência de em vez de, como outro type da mesoconstrução
[Prep(det)Nde]conectsubst. O enunciador, nesse caso, tece uma explanação a respeito de amor e de
caridade e dedica-se, primeiramente, a defender que a palavra amor tem sido usada para
interesses escusos aos de seu sentido primordial. Em seu julgamento, amor tem sido usado para
encobrir pecados e imoralidade e isentar as pessoas de sua responsabilidade, de modo que
“expulsa a verdadeira razão, em vez de iluminá-la”.
A semântica dos verbos da oração matriz (expulsar) e da oração hipotática (iluminar)
também nos ajuda a analisar o uso de em vez de no referido contexto. Expulsar significa eliminar
e, embora tenha um sentido intrinsicamente atrelado a um caráter mais espacial, nesse caso,
vem acompanhado de um referente de viés mais abstrato: “a verdadeira razão”. Por sua vez,
iluminar também adquire sentido abstratizado decorrente da sua correlação com o mesmo
referente de expulsar. Assim, em relação ao exemplo (77), em vez de é utilizado em contexto
mais abstrato, já que o vocábulo vez mais tem relação com a noção de troca, evidenciada na
seção 6.2.
Acerca do exemplo (79), constatamos duas ocorrências da microconstrução conectora ao
invés de, cuja entrada no paradigma mesoconstrucional [Prep(det)Nde] conectsubst ocorreu por
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analogização ao conector em lugar de em contexto atípico. O dado, que se insere em contexto
dogmático, refere-se à necessidade de se ligar aos anjos e espíritos adequados para se receber a
graça divina. Caso não sejam percebidas as condições adequadas, estará o indivíduo a sujeito
às seguintes consequências: “ao invés de ser a fé, será a negação da verdade, e ao invés de ser
amor para com o próximo, será mero egoísmo ou amor interesseiro”. Embora defendamos que
essas ocorrências sejam referentes ao invés de como microconstrução conectora substitutiva, é
inegável a relação desse conector com seu sentido-fonte (ligado a oposição), haja vista que
temos pares opositivos: fé x negação da verdade; amor para com o próximo x egoísmo ou amor
interesseiro.
Assim, analisadas as microconstruções no nível do constructo, confirma-se o princípio
da não sinonímia (GOLDBERG, 1995), já que os três conectores são não só sintaticamente
distintos, mas também, conforme acima ilustrado, pragmaticamente não sinônimos, assim como
as suas instanciações. Além disso, seguindo a proposta de Oliveira (2018b, p. 117), podemos
interpretar a referida competição à luz do princípio da expressividade maximizada
(GOLDBERG, 1995), visto que “a busca por maior expressividade comunicativa pode criar
convencionalização e generalização de uso, motivando novos pareamentos na língua”.
É importante ressaltar, assim, que a opção por uma dessas microconstruções não é de livre
escolha dos usuários da língua. Se, por um lado, eles têm arbítrio para selecionarem e
combinarem os itens disponíveis de modo autoral, por outro, são orientados pelo princípio
idiomático (ERMAN e WARREN, 2000), tendo em vista que lançam mão de construções
disponíveis para construírem seus textos. Deste modo, defendemos que as referidas
microconstruções cumprem, cada qual, no uso efetivo, uma função discursivo-pragmática
específica que as diferenciam e que, de certa forma, orientam as escolhas dos usuários da língua.
Nesse sentido, no nível do constructo, em consonância com Rosa e Oliveira (2020), não se pode
afirmar a ocorrência de sinonímia, dado que os sentidos são contextualmente dependentes.
Em contrapartida, é igualmente oportuno analisar o princípio da não sinonímia pelo viés
da competição interna (OLIVEIRA, 2018b), isto é, no nível hierárquico construcional. Como
já anunciamos anteriormente, em lugar de, em vez de e ao invés de fazem parte do paradigma
mesoconstrucional [Prep(det)Nde]conectsubst. É possível, então, afirmar que as três
microconstruções concorrem para a ampliação dessa mesoconstrução e, consequentemente, da
macroconstrução a que os referidos conectores pertencem. Vejamos a figura a seguir:
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Figura 13 – Expansão host-class nos níveis bottom-up e top-down

[Prep(det)Nde]conect
top-down

[Prep(det)Nde]conect subst

em vez de

botton-up

em lugar de

ao invés de

constructo A constructo B constructo C
Fonte: A autora.85

Nos termos de Hilmmelmann (2004), há uma expansão host-class, que tanto contribui
para a atualização da macroconstrução, com a criação de novos pareamentos em níveis meso e
microconstrucionais

(sentido

descendente

–

top-down),

quanto

concorre

para

a

convencionalização e sistematização dessa macroconstrução (sentido ascendente – bottom-up).
Assim, é viável interpretar a competição de uso linguístico, no nível da hierarquia construcional,
nas duas direções apontadas e representadas na figura 13.
Reiteramos que em lugar de, em vez de e ao invés de são types de uma mesma família
esquemática e, desta forma, competem pela instanciação. Assim, uma vez que pertencem ao
mesmo

paradigma mesoconstrucional,

seria possível pensar,

em

tese,

em

uma

intercambialidade de usos dessas microconstruções em nível virtual. A seguir, a exemplo de
Rosa e Oliveira (2020), ilustramos essa afirmação com base em um exemplo artificialmente
construído.
Figura 14 – Exemplo de paradigmaticidade das microconstruções conectoras
substitutivas em nível virtual
Por favor, em lugar de ficar esperando, tome uma atitude.
Por favor, em vez de ficar esperando, tome uma atitude.
Por favor, ao invés de ficar esperando, tome uma atitude.
Fonte: A autora, com base em Rosa e Oliveira (2020).
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Nessa rede, intencionamos representar apenas as construções em estudo. Não negamos a existência de outras
mesoconstruções relacionadas à macroconstrução [Prep(det)Nde]conect, nem a existência de outras
microconstruções ligadas à mesoconstrução [Prep(det)Nde]conectsubst.
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Se considerarmos a existência de sinonímia perfeita entre essas microconstruções,
estaremos reforçando, grosso modo, o que nos apresentam os manuais de redação e os
dicionários gerais a respeito da equivalente correspondência de em vez de com em lugar de e
ao invés de com ao contrário de, embora essa tese demonstre outro encaminhamento para a
questão. É mister considerar que a produtividade token dessas microconstruções é motivada por
suas propriedades específicas, já evidenciadas nas seções anteriores desse capítulo.
Ademais, com base no que defendem Rosa e Oliveira (2020, p. 39), “a sinonímia perfeita
só pode ser aferida ou testada no nível do construto, por meio da análise de contextos de uso
efetivo da língua”. Como já confirmamos anteriormente, por conta das especificidades
contextuais pragmático-discursivas, também não se pode acolher a hipótese da existência de
sinonímia perfeita no nível do constructo. Deste modo, no que se refere à competição de uso
em nível hierárquico, preferimos considerar a existência de uma relação de sinonímia
paradigmática (ROSA e OLIVEIRA, 2020) entre as microconstruções pertencentes à
mesoconstrução [Prep(det)Nde]conectsubst.
Concluímos, pois, que, em se tratando de competição pelo uso (HOPPER, 1991), as
microconstruções conectoras em lugar de, em vez de e ao invés de apresentam certa
variabilidade paradigmática, isto é, esses conectores correspondem a camadas que interagem e
convivem no mesmo paradigma mesoconstrucional. Assim, seguindo Rosa e Oliveira (2020),
concordamos com as autoras quanto à hipótese de que há sinonímia paradigmática entre as
referidas microconstruções. Por outro lado, no uso efetivo, não é possível confirmar a existência
de sinonímia entre os constructos, visto que propriedades de ordem pragmático-discursiva
orientam as escolhas dos usuários da língua.
A seguir, na última seção deste capítulo, procedemos a um sumário das análises realizadas
ao longo deste capítulo.

6.5 Sumário do capítulo de análise

Nesta última seção, sumarizamos as análises empreendidas ao longo desse capítulo. A
título de ilustração, abaixo reproduzimos outro recorte da rede construcional da qual as
microconstruções conectoras em lugar de, em vez de e ao invés de fazem parte.
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Esquema 10 – Recorte da rede construcional dos conectores formados por preposição
(determinante), nome e preposição de

[Prep(det)Nde]conect
[Prep(det)Nde]conectsubst [Prep(det)Nde]conectconcl [Prep(det)Nde]conectfinal …

em lugar de em vez de

ao invés de

por causa de

com o objetivo de a fim de

Fonte: A autora.

No esquema acima, em que apresentamos uma parcela da rede construcional dos
conectores formados por preposição, nome e preposição de, observamos os seguintes níveis de
cima para baixo:
(1) Primeiro alinhamento horizontal – macrocontrução parcialmente esquemática.
(2) Segundo alinhamento horizontal – mesoconstruções parcialmente esquemáticas, com
a definição das funções conectoras.
(3) Terceiro alinhamento horizontal – microconstruções plenas, totalmente preenchidas.

Embora não representada em sua totalidade no esquema acima, defendemos que a rede
[Prep(det)Nde]conect é relativamente esquemática e bastante produtiva, sendo responsável pela
emergência de diversos conectores no Português Brasileiro. As propriedades de forma e de
conteúdo da mesoconstrução [Prep(det)Nde]conectsubst, em um nível imediatamente inferior, à
qual estão associadas as três microconstruções conectoras substitutivas em análise nesta tese,
podem ser descritas a partir do seguinte quadro, com base em Croft (2001):
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Quadro 22 - Propriedades gerais da mesoconstrução [Prep(det)Nde]conectsubst
Propriedades
sintáticas
FORMA

Propriedades
morfológicas
Propriedades
fonológicas
Propriedades
semânticas

CONTEÚDO86

Propriedades
pragmáticas
Propriedades
discursivofuncionais

• Função conectora oracional e não oracional
• Articulador de orações por meio de hipotaxe
• Forma constituída por [prep em + (det) nome + de]
• Decategorização do nome que instancia a
microconstrução
• Formação de grupo de força; chunk
• Grande quantidade de massa fônica
• Enquadre de substituição
• Abstratização da metáfora de espaço
• Herança com o macrodomínio do contraste, da
graduação e da comparação
• Função de substituição: stricto sensu, argumentativa
ou por recomendação
• Atuação em sequências tipológicas narrativodescritivas, argumentativas e injuntivas, motivando
argumentatividade
Fonte: A autora.

Em seguida, a fim de comentarmos as propriedades da referida mesoconstrução,
analisamos um último dado.

(80) Em lugar de dirigir algumas palavras de boas-vindas ao papa e desejar-lhe sucesso na
Jornada Mundial da Juventude, Dilma fez um discurso mais longo que o de o próprio
pontífice, o que já foi, em si, um despropósito. Em seu pronunciamento, a presidente Dilma
Rousseff empenhou-se não em recepcionar o papa, mas em explorar a figura do pontífice
para fazer o elogio dos governos lulopetistas e reafirmar sua missão quase mística de salvar
os miseráveis de todo o mundo. (CP, Século XXI, http://arquivoetc.blogspot.com/2013/07/opapa-e-o-palanque-de-dilma-editorial.html)

Observemos, primeiro, o polo da forma. Quanto às propriedades fonológicas, atestamos
que em lugar de constitui um grupo de força, revelando-se como um chunk. Nesse sentido, a
estrutura [em + lugar + de] é entendida como um todo indissociável, munido de um significado
único. Com relação, ainda, às suas propriedades morfológicas, afirmamos que o elemento
lexical de sua composição (lugar) perdeu as características que o constituem como um nome
(por exemplo, possibilidade de variar em plural). Finalmente, no que diz respeito às
propriedades sintáticas, nesse contexto, em lugar de serve como um elemento de conexão entre
a oração matriz (“Dilma fez um discurso mais longo que o de o próprio pontífice”) e as duas
orações hipotáticas coordenadas entre si (“Em lugar de dirigir algumas palavras de boas-vindas
ao papa e desejar-lhe sucesso na Jornada Mundial da Juventude”).
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Em consonância com Oliveira e Arena (2019), nomeamos o segundo polo como polo do conteúdo.
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Analisemos, agora, o plano do conteúdo. No tocante às propriedades semânticas, o
conector em destaque é uma instância da função de substituição, a qual, por sua vez,
metaforizou-se com base na noção de espaço. No referido dado, o enunciador faz um
julgamento da atitude da ex-presidente Dilma Roussef, de modo que, em se tratando das
propriedades pragmáticas e discursivo-funcionais, há uma substituição denominada
argumentativa, visto que está circunscrita a uma sequência tipológica argumentativa.
Convém, ainda, listarmos as nossas descobertas a respeito de cada microconstrução à
luz dos fatores de análise arrolados nos pressupostos metodológicos. Para tanto, nos parágrafos
seguintes, resumimos as análises empreendidas nas seções 6.1, 6.2 e 6.3 deste capítulo.
A microconstrução conectora em lugar de é a mais antiga dentre todas as outras, tendo
sido atestada nos corpora desde o século XIII. É também o conector com maior produtividade
token, perfazendo um total de 556 ocorrências. Deste modo, é responsável por mais da metade
do total de dados coletados. Por essas características, é considerada a microconstrução que serve
de base para a formação dos dois outros conectores. No que diz respeito aos micropassos e
nanopassos que percorreu, atestamos que:

(a) No contexto fonte, figura em sequências narrativo-descritivas e não oracionais;
possui referência físico-espacial marcada no mundo biossocial; os sintagmas
nominais que precedem e sucedem a microconstrução possuem o traço [+concreto];
os componentes de en logar de (forma que apresentava nesse estágio contextual)
exibem composicionalidade.
(b) Nos contextos atípicos, aparece em sequências tipológicas narrativo-descritivas e
não oracionais; a referência locativa (em tons mais abstratos) passa de físicoespacial para físico-virtual; os sintagmas nominais por ele conectados possuem o
traço

[+humano],

[+objeto

inanimado]

ou

[-concreto];

há

menor

composicionalidade entre os componentes que constituem a microconstrução.
(c) No contexto crítico, há ambiguidade entre o contexto fonte (referenciação físicoespacial) e o contexto atípico de grau um (transferência de cargos).
(d) Nos contextos isolados, em lugar de insere-se em contextos exclusivamente
oracionais; figura, preferencialmente, em sequências tipológicas narrativodescritivas, preservando sua relação intrínseca com a metáfora de espaço; tanto nas
sequências narrativo-descritivas quanto nas argumentativas, os verbos da oração
matriz apresentam-se no presente ou nos pretéritos do indicativo, expressando
factualidade; quando nas sequências injuntivas (contexto desfavorável ao uso dessa
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microconstrução), os verbos apresentam-se nos futuros do modo indicativo ou no
imperativo, indicando que a factualidade está expressa na oração hipotática.

No tocante à microconstrução conectora em vez de, foram atestadas 333 ocorrências nos
corpora. É o conector com a segunda maior produtividade e o segundo mais antigo, já que os
corpora constatam seu surgimento no século XIV. Por ter sido, desde sua assunção, formado
por analogização com base na microconstrução conectora em lugar de, não foi possível localizar
dados relativos ao seu contexto fonte. Por conta do vocábulo vez, conjecturávamos que seus
usos iniciais estariam relacionados à metáfora de tempo, mas não foi possível aferir isso em
nossas análises. Além disso, não encontramos dados relativos ao contexto crítico, o que já está
previsto na teorização proposta por Diewald (2002; 2006). Assim, com relação aos outros dois
contextos, observamos que:

(a) Nos contextos atípicos, em vez de aparece em sequências tipológicas narrativodescritivas e não oracionais; no primeiro grau intracontextual, referencia elementos
de natureza físico-concreta; nos outros dois graus, referencia elementos com traço
[+humano] ou com o traço [+sentimento]; há vinculação entre os componentes do
referido conector; arrola função de substituição desde o século XIV.
(b) Nos contextos isolados, insere-se em contextos exclusivamente oracionais; apresenta
considerável produtividade nesse estágio contextual em relação a em lugar de, o que
denota a sua preferência de atuação em contextos mais abstratos; em relação aos
demais conectores, apresenta maior produtividade em sequências injuntivas,
confirmando o que foi dito anteriormente a seu respeito; tanto nas sequências
narrativo-descritivas quanto nas argumentativas, os verbos da oração matriz
apresentam-se no presente ou nos pretéritos do indicativo, expressando factualidade;
quando nas sequências injuntivas (contexto favorável ao uso dessa microconstrução),
os verbos apresentam-se nos futuros do modo indicativo ou no imperativo, indicando
que a factualidade está expressa na oração hipotática.

Por fim, no que se refere à microconstrução conectora ao invés de, foram constatadas 149
ocorrências, a menor frequência token em relação aos demais conectores analisados. Ademais,
em comparação com os dois outros conectores, é a microconstrução mais recente na história do
Português Brasileiro, tendo surgido no século XIX, de acordo com os corpora. Diferentemente
de em lugar de e em vez de, seus usos típicos não se relacionam com a metáfora de espaço. Sua
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analogização com base no conector em lugar de só ocorre no grau dois de contexto atípico. Em
linhas gerais, no que diz respeito aos micro e nanopassos percorridos por ao invés de,
constatamos que:

(a) No contexto fonte, aparece em sequências narrativo-descritivas e não oracionais; há
apenas um dado empiricamente atestado com a sequência ao inverso de; apresenta
semântica de oposição; ainda não se trata de um conector pleno, pois seus elementos
constituintes são composicionais.
(b) Nos contextos atípicos, ocorre em sequências narrativo-descritivas e não oracionais;
no grau um desse estágio contextual, atua como conector que estabelece sentido
opositivo entre elementos com traço [+humano] (função de comparação contrastiva);
ocorre analogização com base na microconstrução em lugar de no segundo grau desse
estágio contextual, visto que passa a exercer função de substituição; no terceiro grau,
referencia elementos de natureza mais abstrata.
(c) No contexto crítico, há ambiguidade entre o primeiro grau de contexto atípico
(comparação contrastiva) e o segundo grau de contexto isolado (substituição com fins
argumentativos).
(d) Nos contextos isolados, ocorre em sequências exclusivamente oracionais; apresenta
considerável produtividade nesse estágio contextual em relação a em lugar de e em
vez de, o que denota a sua preferência de atuação em contextos mais abstratos;
apresenta considerável produtividade token (55 dados) em sequências narrativodescritivas, cuja função semântico-pragmática é a de substituição stricto sensu,
contrariando o que dizem as obras de caráter normativo a seu respeito; apresenta,
igualmente, relevante produtividade em sequências argumentativas; nesses dois tipos
de sequência, os verbos da oração matriz apresentam-se no presente ou nos pretéritos
do indicativo, expressando factualidade; quando nas sequências injuntivas, os verbos
apresentam-se nos futuros do modo indicativo ou no imperativo, indicando que a
factualidade está expressa na oração hipotática.

De maneira geral, é importante observar que a construcionalização dos três conectores
ocorreu quando eles passaram a instanciar estruturas de hipotaxe (mudança no polo da forma)
e a referenciarem atividades abstratas (mudança no polo do conteúdo). Igualmente relevante é
a observação acerca do aumento de (inter)subjetividade nos graus de isolamento o que,
intrinsicamente, está associado às sequências tipológicas, conforme representado na figura 15.
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Figura 15 – Relação entre ganho de (inter)subjetividade e as sequências tipológicas
nos contextos de isolamento
sequências narrativo-descritivas > sequências argumentativas > sequências injuntivas

(INTER)SUBJETIVIDADE
Fonte: A autora.

Conforme se observou na análise dos dados, as sequências narrativo-descritivas
favorecem a função semântico-pragmática de substituição stricto sensu, na qual o enunciador
não tem o objetivo claro de convencer o seu interlocutor. Trata-se apenas de uma constatação
de algo que ocorreu em substituição a outra coisa, por isso apresenta o menor grau de
(inter)subjetividade. Em seguida, comprova-se que as sequências argumentativas apresentam
um grau de (inter)subjetividade superior ao que se observa com as sequências narrativodescritivas. Nesse caso, nota-se que o enunciador expõe, de forma clara, seu julgamento em
relação à atitude de alguém perante um fato. Finalmente, o maior grau de (inter)subjetividade
é atestado com as sequências injuntivas, as quais, por sua vez, motivam a função de substituição
por recomendação. Averígua-se, nessas sequências, que o enunciador, para além de fazer um
julgamento, recomenda uma mudança de atitude ao interlocutor.
Quanto à integração paradigmática e à competição pelo uso, confirmamos o princípio
da não sinonímia (GOLDBERG, 1995), visto que as microconstruções, embora pertencentes ao
mesmo paradigma mesoconstrucional, exibem diferenças no tocante às suas propriedades de
forma e de conteúdo, conforme foi exposto nos parágrafos anteriores. Assim, cada constructo
é singular e dependente das motivações contextuais que levam ao uso de uma microconstrução
em relação a outra.
Em seguida, no capítulo final da tese, traçamos as considerações finais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo chegado ao capítulo final deste trabalho, é necessário explicitar as nossas
conclusões. Antes disso, porém, precisamos retomar alguns pontos mais centrais do nosso
trabalho.
De início, objetivamos descrever a substituição como um domínio funcional. Para tanto,
ancoramo-nos na definição de Givón (2001), para quem domínios funcionais reúnem as funções
que as línguas codificam por intermédio de formas disponíveis. Deste modo, compreendemos
a substituição como um domínio instanciado por certas microconstruções conectoras, tais como
as que aqui estudamos: em lugar de, em vez de e ao invés de.
Há que se considerar, no entanto, que os domínios, por sua vez, estão inseridos em
macrodomínios (LEHMANN, 2011). Em se tratando, especificamente, da substituição, nesta
tese, situamo-la no macrodomínio do contraste, da graduação e da comparação, visto que a
referida função implica contraste de ideias em um nível mais alto de abstração.
Além disso, discorremos acerca dos rótulos atribuídos aos conectores analisados nesta
pesquisa. De maneira geral, observamos que as obras normativistas os nomeiam como locuções
prepositivas. Kortmann (1997), por sua vez, prefere nomear instead of e rather than, conectores
ingleses correlatos aos que estudamos, como subordinadores adverbiais.
Como visto na seção, 2.2, não adotamos nem uma nem outra nomenclatura. Locuções
prepositivas, em geral, são vistas como elementos de conexão não oracional, ao passo que, na
definição de Kortmann (1997), subordinadores adverbiais correlacionam orações. Tendo em
vista que em lugar de, em vez de e ao invés de estabelecem conexão entre sintagmas nominais
e sintagmas oracionais, preferimos cunhar um rótulo próprio, capaz de aludir aos pressupostos
funcionalistas e construcionistas que balizam a tese. Assim, chamamos os referidos conectores
de microconstruções conectoras substitutivas.
É válido destacar, sobremodo, que, em sequências oracionais, as microconstruções
encabeçam estruturas de hipotaxe. Tomamos como base o postulado de Hopper e Traugott
(1997), para quem as orações hipotáticas exibem grau de interdependência com a oração matriz
a que se vinculam. Como destacamos na seção 3.3, a respeito da hipotaxe adverbial, são poucos
os estudiosos que reconhecem a existência das construções oracionais hipotáticas substitutivas
e fazem um estudo sistemático a seu respeito. Destacamos aqui os trabalhos de Halliday (1985)
e Lobo (2013), os quais evidenciam o papel argumentativo das hipotáticas substitutivas que
serviu de base para o estudo dos contextos de isolamento. É certo que a agenda sobre o estudo
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dessas construções oracionais ainda está em aberto, de tal sorte que é necessário traçar um
refinamento para a sua descrição.
Feita a síntese dos achados por meio do estudo da literatura sobre o tema, agora
retomamos a tese, as hipóteses dela decorrentes e os objetivos, expostos na Introdução. Nas
primeiras páginas deste trabalho, apresentamos a seguinte tese:

As microconstruções conectoras substitutivas em lugar de, em vez de e ao invés de
pertencem ao paradigma da mesoconstrução conectora substitutiva [Prep(det)Nde]conectsubst e,
portanto, são instâncias do domínio da substituição, função que se metaforiza a partir da
noção de espaço.

A partir das análises empreendidas, de fato, confirmamos a tese de que as
microconstruções conectoras pertencem ao paradigma mesoconstrucional acima referenciado,
pois são formadas a) por uma preposição (a ou em), seguida ou não por um determinante; b)
por um nome (lugar, vez ou invés); e c) pela preposição de. Essas microconstruções estão no
uso da língua portuguesa em função de metáforas decorrentes da ideia original de espaço87.
Uma vez atestada a tese, retomamos aqui as hipóteses apresentadas na introdução.

(a) A substituição é uma função decorrente da metáfora de espaço.
(b) As microconstruções conectoras tendem

a

figurar em

sequências mais

argumentativas.
(c) O conector em lugar de é o conector mais antigo e, por isso, atua como base para a
fixação e o surgimento de novos padrões de uso.

A cada uma dessas três hipóteses, associamos um objetivo específico de pesquisa, os
quais também são aqui retomados:
(a’) Examinar a intrínseca relação da metáfora de espaço com o domínio funcional da
substituição, observando a sua relação com outras áreas de conhecimento.
(b’) Observar as sequências em que as microconstruções atuam ao longo da trajetória de
mudança, considerando os estágios contextuais (DIEWALD, 2002, 2006) e os graus

87

Há que ressalvar a origem distinta do conector ao invés de, a qual foi explorada em 6.3.1.
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intracontextuais (ROSA, 2019), assim como a integração paradigmática de cada um desses
conectores (DIEWALD e SMIRNOVA, 2012).
(c’) Investigar os micropassos (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) e os nanopassos
(ROSA, 2019) que levaram à padronização da microconstrução conectora em lugar de como a
base para a emergência dos demais conectores estudados.

Com relação à primeira hipótese, atestamos que a substituição, de fato, é uma função
decorrente da metáfora de espaço. Como explicitado na seção 6.1.6, no que se refere à formação
do conector em lugar de, observamos a transferência de um domínio fonte mais concreto
(espaço) para um domínio alvo mais abstrato (substituição). A defesa de que a substituição
deriva da noção de espaço também pode ser comprovada, em termos cognitivos mais amplos,
quando apresentamos a sua relação com os campos desportivo, jurídico, matemático e
filosófico, na seção 1.1 desta tese. Como vimos, essas áreas de diversas atividades humanas
também usam a noção de substituição a partir de bases espaciais concretas ou abstratas.
No que concerne à hipótese e ao objetivo relativos às sequências tipológicas, atestou-se
que, atreladas aos sentidos mais espaciais, as microconstruções conectoras figuravam em
contextos mais descritivos, ao passo que, com sentidos mais substitutivos, passaram a atuar em
contextos mais argumentativos. Nesse sentido, observou-se aumento de (inter)subjetividade
(TRAUGOTT e DASHER, 2005) nos contextos de isolamento por que passaram os três
conectores, culminando em elevada (inter)subjetividade no terceiro grau desse estágio
contextual.
A terceira hipótese apresentada referia-se à atuação do conector em lugar de como base
para a fixação e o surgimento de novos padrões de uso. Constatou-se que, de fato, é esse o
conector mais antigo dentre todos os outros, já que os primeiros constructos relativos a essa
microconstrução com valor substitutivo datam do século XIV. De igual modo, averiguamos que
os conectores em vez de e ao invés de entraram para o paradigma mesoconstrucional
[Prep(det)Nde]conectsubst por analogização ao conector em lugar de, de base mais concreta.
Demonstramos em cada seção do capítulo de análise que as microconstruções conectoras
substitutivas são resultados de processo de sucessivas mudanças construcionais. Ao longo da
sua trajetória, as microconstruções passam por distintos estágios contextuais (DIEWALD,
2002; 2006) e exibem gradualidade intracontextual (ROSA, 2019).
A

pesquisa

empreendida

permitiu,

ainda,

compreendermos

que

a

efetiva

construcionalização das microconstruções conectoras ocorreu quando elas passaram a
instanciar construções oracionais de hipotaxe em contextos de isolamento. É factível que os três

203

conectores adquiriram um significado mais procedural e mais abstrato neste estágio, de modo
que se tornaram responsáveis por orientar o leitor/ouvinte para uma leitura da expectativa (em
geral, expressa pela oração hipotática) versus a factualidade (em geral, expressa pela oração
matriz). Em outras palavras, foi somente no estágio de isolamento que, de fato, em lugar de,
em vez de e ao invés de tornaram-se microconstruções conectoras substitutivas capazes de
referenciar atividades de natureza mais abstrata e responsáveis por encabeçar construções
oracionais hipotáticas substitutivas.
Além disso, observamos que as microconstruções conectoras fazem parte do paradigma
mesoconstrucional [Prep(det)Nde]conectsubst, o qual é formalmente constituído por conectores
compostos por uma preposição (+ determinante: artigo o em combinação ou não com a
preposição antecessora) + nome + preposição de. Em termos funcionais, as microconstruções
pertencentes a esse paradigma são responsáveis por estabelecer conexão oracional e não
oracional e exibem a função de substituição.
Cabe destacar que, a despeito de fazerem parte de um mesmo paradigma, não afirmamos
que as microconstruções conectoras em lugar de, em vez de e ao invés de sejam sinônimas. Pelo
contrário, comprovamos a procedência do princípio da não sinonímia, postulado por Goldberg
(1995). Em um quadro de competição pelo uso, defendemos que as referidas microconstruções
apresentam certa variabilidade paradigmática, visto que correspondem a camadas que
interagem e convivem no mesmo paradigma mesoconstrucional. Seguindo Rosa e Oliveira
(2020), é inegável que propriedades de ordem pragmático-discursiva orientam as escolhas dos
usuários da língua, de tal sorte que pressões contextuais motivam o uso de uma microconstrução
em lugar de outra. Deste modo, não é possível admitir sinonímia perfeita no nível dos
constructos.
Concluímos que, com relação aos objetivos propostos, a tese desenvolvida contribuiu
para a agenda das pesquisas funcionalistas que se dedicam ao estudo dos conectores oracionais
e não oracionais no português brasileiro. Assumimos que há ainda muito a ser refinado com
relação ao estudo das microconstruções conectoras substitutivas, como, por exemplo, a
ampliação do estudo acerca do paradigma mesoconstrucional [Prep(det)Nde] conectsubst, bem
como das suas relações com outros conectores de substituição e preferência. Esse é um caminho
que deverá ser traçado em pesquisas posteriores.

204

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, A. S. Coordenação e Subordinação – uma proposta de descrição gramatical. ALFA
– Revista de Linguística, São Paulo, v. 41, Fundação Editora da UNESP, 1997.

ACOSTA, J. M. Análise funcional das construções correlatas alternativas. Dissertação de
Mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2016.

ALMEIDA, N. M. de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2004.

ARENA, A. B. Construcionalização do conector daí que em perspectiva funcional centrada no
uso. Tese de Doutorado. Niterói: UFF, 2015.

AZEREDO, J C. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2000.

AZEREDO, J C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: Publifolha, 2010.

BATORÉO. H. Expressão do Espaço no Português Europeu: Contributo Psicolinguístico para
o Estudo da Linguagem e Cognição, PhD Dissertation, Fundação Calouste Gulbenkian e
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Lisboa, 2000.

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

BRITO, A. M. Estruturas de subordinação. In: MIRA MATEUS, M. H. M. et al. Gramática da
Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho, 1983.

BUENO, S. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1963.

BYBEE, J. Mechanisms of change in grammaticization: the role of frequency. In: JOSEPH, B.,
JANDA, R. (org.). A handbook of historical linguistics. Malden, MA: Blackweel Publishing,
2003.

205

BYBEE, J. Frequency of Use and the Organization of Language. New York: Oxford University
Press, 2007.

BYBEE, J. Língua, uso e cognição. Tradução por Maria Angélica Furtado da Cunha. São Paulo:
Cortez, 2016.

CARONE, F. de B. Morfossintaxe. Rio de Janeiro: Ática, 2006.

CASTILHO, A. T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

CAVALIERE, R. A noção de conectivo nas gramáticas brasileiras do século XIX. Filologia e
Linguística Portuguesa, v. 20, no. 1, 2018, p. 9-30.

CEGALLA, D. P. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. Rio de Janeiro: L&PM
Pocket, 2012.

CHAURAUDEAU, P. Linguagem e discurso: modos de organização. 2.ed. São Paulo:
Contexto, 2010

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Regras de futebol. Brasil: CBF, 2018.
Disponível em https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201812/20181205182028_192.pdf.

COSTA, A. Estruturas contrastivas: desenvolvimento do conhecimento explícito e da
competência de escrita. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: FLUL, 2010.

COSTA, M. L. Lévinas: uma introdução. Belo Horizonte: Editora Vozes, 2000.

CROFT, W. Radical Construction Grammar: syntactic theory in typological perspective. New
York: Oxford University Press, 2001.

CUNHA, A. G. da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 4.ed. revista pela nova
ortografia. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010.

206

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2007.

CUNHA LACERDA, P. F. A. da C. O papel do método misto na análise de processos de
mudança em uma abordagem construcional: reflexões e propostas. In: Revista Linguística /
Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Volume Especial, p. 83-101, dez. 2016.

CUNHA LACERDA, P. F. A. da C.; OLIVEIRA, N. F . Abordagem construcionista na
gramaticalização: perspectivas e contribuições. In: OLIVEIRA, M. R.; ROSARIO, I. C. (Org.).
(Org.). Linguística centrada no uso - teoria e método. 1ed. Rio de Janeiro: Lamparina/Faperj,
2015, p. 51-62.

DECAT, M. B. A articulação hipotática adverbial no português em uso. In: DECAT, M. B. et
al. (Org.). Aspectos da Gramática do Português: uma abordagem funcionalista. Campinas:
Mercado das Letras, 2001.

DIEWALD, G. A model for relevant types of contexts in grammaticalization. In: DIEWALD,
G.; WISCHER, I. (Ed.). New reflexions on grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins,
2002.

DIEWALD, G. Context types in grammaticalization as constructions. In: Special Volume 1:
Constructions all over – case studies and theoretical implications. 2006. Disponível em:
http:www.constructions-online.de/articles/specvol1/

DIEWALD, G.; SMIRNOVA, E. Paradigmatic integration: the fourth stage in an expanded
grammaticalization scenario. In: Grammaticalization and Language Change. New reflections,
Davidse, Kristin, Tine Breban, Lieselotte Brems and Tanja Mortelmans (Ed.). [SLCS 130].
Amsterdam: Benjamins, 111-133, 2012.

207

DIXON, R. M. W. AIKHENVALD, A. Y. The Semantics of Clause Linking. In: DIXON, R.
M. W. AIKHENVALD, A. Y. The Semantics of Clause Linking: a cross-linguistic typology.
New York: Oxford University Press, 2009.

ERMAN, B.; WARREN, B. The idiom principle and the open choice principle. In: KLEIN,
Wolfgang (ed.). Linguistics: an interdisciplinary journal of the language sciences. Berlin/New
York: Mouton de Gruyter, 2000, p. 29-62.

FARIA, E. Dicionário Escolar Latino-Português. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e
Cultura. Departamento Nacional da Educação, 1955.

FERNANDES, T. P. L. M. Construções correlatas proporcionais sob a perspectiva da
Linguística Funcional Centrada no Uso. Dissertação de Metrado. Niterói: UFF, 2018.

FERREIRA, A. B. DE H. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2. ed. rev. aum. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

FILHO, A. V. L. M. Novo Dicionário do português arcaico ou medieval. Publicação
independente, 2019.

FILLMORE, C. J. et. al. The FrameNet Constructicon. In: BOAS, Hans C.; SAG, Ivan A. (eds).
Sign-Based Construction Grammar, Stanford: CSLI, 2012. p. 283–99.

FRIED, M. Constructions and constructs: mapping a shift between predication and attibution.
In: Bergs e Diewald. Constructions and language change. Berlin and New York: Mouton de
Gruyter, 2008.

FURTADO DA CUNHA et al. Linguística Funcional Centrada no Uso: conceitos básicos e
categorias analíticas. In: CEZARIO, Maria Maura; FURTADO DA CUNHA, M. A. (orgs).
Linguística centrada no uso: uma homenagem a Mário Martelotta. 1.ed. Rio de Janeiro: Mauad
X: FAPERJ, 2013.

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1973.

208

GARCÍA, Á. L. Relaciones paratácticas e hipotácticas. In: BOSQUE, I.; DEMONTE, V.
(Org.). Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa, 2004.

GIVÓN, T. Mind, code and context: Essays in pragmatics. Hillsdale, NJ, US: Lawrence
Erlbaum Associates, Inc, 1989.

GIVÓN, T. Grammar of English: a Function-Based Introduction. Amsterdam: John Benjamins,
1993.

GIVÓN, T. Functionalism and grammar. Philadelphia: J. Benjamins, 1995.

GIVÓN, T. Syntax: A introduction. Volume I. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

GIVÓN, T. Bio-linguistics: The Santa Barbara Lectures. Amsterdam/ Philadelphia: Jonh
Benjamins Publishing Company, 2002.
GOLDBERG, A. Constructions’: a construction approach to argument structure. Chicago:
The University of Chicago Press, 1995.

GONÇALVES, S. C. L. et al. (Org.). Introdução à Gramaticalização. São Paulo: Parábola,
2007.

HALLIDAY, M. An Introduction to Functional Grammar. 3. ed. New York: Oxford University
Press, 1985.

HAIMAN, J; THOMPSON, S. A. Subordination in universal grammar. In: Annual Meeting of
Berkeley Linguistics Society, 10, 1984, Berkeley. Proceedings… Berkeley: Berkeley
Linguistics Society, 1988.

HASPELMATH, M. On directionality in language change with particular reference to
grammaticalization. [S.l.]: Leipiz, 2004.

209

HEINE, B. et al.. Grammaticalization: A conceptual framework. Chicago: The University of
Chicago Press, 1991.

HEINE, B. On the role of context in grammaticalization. In: WISCHER, I. (ed) New reflections
on grammaticalization. Philadelphia, PA, USA: John Benjamins Publishing Company, 2002.

HENRIQUES, C. C. Sintaxe Portuguesa para a linguagem culta contemporânea. Rio de
Janeiro: Oficina do autor, 2003.

HIMMELMANN, N. Lexicalization and grammaticization: Opposite or orthogonal? In:
BISANG, W.; HIMMELMANN, N.; WIEMER, B. What makes grammaticalization? A look
from its fringes and its components. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001.
HOPPER, P. J. “On somes principles of grammaticalization”. In: TRAUGOTT, E. C. &
HEINE, B. Approaches to grammaticalization. Volume I. Amsterdam/ Philadelphia: John
Benjamins Company,1991. p.17-35.

HEINE, B.; CLAUDI, U.; HÜNNEMEYER, F. Grammaticalization: a conceptual framework.
Chicago: University of Chicago Press, 1991.

HEINE, B.; TRAUGOTT, E. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press,
1997.

HILPERT, M Construction Grammar and its Application to English. United King: Edinburgh
University Press, 2014

HOFFMANN, S. Grammaticalization and English Complex Prepositions: a corpus-based
study. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2005.

ILARI, R. et ali. Gramática do Português Culto Falado. Campinas: UNICAMP, 2008.

210

KOAKOSKI, Y. C. O itinerário da subjetividade acolhedora: do acolhimento à hospitalidade
de Emmanuel Levinas a Jacques Derrida. Dissertação de Mestrado. Caxias do Sul:
Universidade de Caxias do Sul, 2018.

KOCK, I.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto.3ª ed. São Paulo: Contexto,
2011.

KORTMANN, B. Adverbial Subordination: a typology and history of adverbial subordinators
based on European languages. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 1997.

KURY, A. G. Novas Lições de Análise Sintática. São Paulo: Ática, 2003.

KURYLOWICZ, J. The evolution of grammatical categories. In: Esquisses linguistiques II, 3854. Munich: Fink, 1975.

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago
Press, 1980.

LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind.
Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.

LANGACKER, R.W. Foundations of cognitive grammar: theoretical prerequisites. Stanford
University Press, 1987.
LANGACKER, R.W. Complex Sentences. In: Cognitive Grammar – a basic introduction.
Oxford University Press. 2008.

LATOS, A. Concession in the space of contrast: conceptual structure, typology and linguistic
expression. Work presented during the Seminar at the Former Department of Linguistics of the
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Germany) on 3rd March 2009.

LEHMANN, C. Towards a typology of clause linkage. In: HAIMAN, John; THOMPSON, S.
A. Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing,
1988.

211

LEHMANN, C. Gramática Funcional. Guavira Letras. v.13. n.1, 1º semestre de 2011, p. 7-22.
Disponível em: http://marcacini.com.br/seer/index.php/guavira/article/view/179. Acesso em:
10 de fevereiro de 2020.

LÉVINAS, E. De outro modo que ser ou para lá da essência. Lisboa: Centro de Filosofia da
Universidade de Lisboa, 2011.

LOBO, M. Aspectos da sintaxe das orações subordinadas adverbiais do Português.
Dissertação de Doutoramento. Universidade Nova de Lisboa, 2003.

LOBO, M. Subordinação adverbial. In: RAPOSO, E. B. P. (Org.). Gramática do Português
Vol. I e II. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2013.

LOPES, A. C. M.; Sousa, S. The discourse connectives ao invés and pelo contrário in
contemporany European Portuguese. Journal of Portuguese Linguistics. Coimbra: Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra, 2014.

LOPES, A. C. M. Contributos para o estudo das orações adverbiais introduzidas por em vez de
no PEC. In: Revista da Associação Portuguesa de Linguística. N. 1. 2016.

LUCERO, P. Clases de partículas: preposición, conjunción y adverbio. In: BOSQUE, Ignacio;
DEMONTE, Violeta. (Org.). Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa,
2004.

LUFT, C. P. Moderna Gramática Brasileira. São Paulo: Globo, 2002.

MACIEL, M. Grammatica descriptiva baseada nas doutrinas modernas. 17. ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1901.

MACIEL, M. Grammatica descriptiva baseada nas doutrinas modernas. 17. ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1931.

212

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola
Editora, 2008.

MARTELOTTA, M. E.; ALONSO, K. S.. Funcionalismo, cognitivismo e a dinamicidade da
língua. In: SOUZA, E. R. de. (org). Funcionalismo linguístico: novas tendências teóricas. São
Paulo: Contexto, 2012, pp. 87-106.

MATOS, A. T. D. Diário do Conde de Sarzelas, vice-rei do estado da India, 1655-1656.
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001.
Disponível

em:

cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/.../file.html.

Acesso em 15 jun 2020.
MATTHIESSEN, C.; THOMPSON, S. A. The structure of discourse and ‘subordination’. In:
HAIMAN; THOMPSON (Ed.). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam:
John Benjamins Publishing, 1988.

MELO, G. C. de M. Gramática Fundamental da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ao Livro
Técnico, 1978.

MENDES, A. Organização textual e articulação de orações. In: RAPOSO, E. B. P. (Org.).
Gramática do Português Vol. I e II. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2013.

MIRA MATEUS, M. H. M. et al. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho, 1983.

MORAIS, C. Alguns tipos de orações subordinadas adverbiais (Português, galego, espanhol,
italiano, francês). Alfa, 18/19, 186-193, 1972.

MOREIRA, F. F. D. Usos do conector exceto X: uma análise funcional centrada no uso.
Dissertação de Mestrado. Niterói: UFF, 2019.

NASCENTES, A. Dicionario Etimológico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, 1955.

NEVES, M. H. M. A gramática funcional. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

213

NEVES, M. H. M. Gramática de usos do português. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
NEVES, M. H. M.; BRAGA, M. L.; DALL’AGLIO-HATTNHER, M. M.. As construções
hipotáticas. ILARI, R. et. ali. Gramática do Português Culto Falado. Campinas: UNICAMP,
2008.

NÖEL, D. Diachronic construction Grammar vs. Grammaticalization theory. Nº 225.
Kahtolieke Universiteit Leuven. 2007.

OLIVEIRA, M. R. Análise funcional de conectivos em português: da abordagem clássica à
construcional. Revista de Letras, Fortaleza, n. 38, v. 2, jul./dez. 2019.

OLIVEIRA, M. R. Arquitetura construcional e competição pelo uso. In: FURTADO DA
CUNHA, M. A.; BISPO, E. B.; SILVA. J. R. Variação e mudança em perspectiva
construcional. Natal: UFRN, 2018b.
OLIVEIRA, M. R.; ROSÁRIO, I. C. (Orgs). Linguística centrada no uso – teoria e método.
1.ed. Lamparina, FAPERJ, 2015.

OLIVEIRA, M. R.; ROSÁRIO, I. C. Funcionalismo e Abordagem Construcional da Gramática.
In: Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) vol.60 no.2 São Paulo May./Aug. 2016. Disponível
em:

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-57942016000200233&script=sci_arttext,

2016.

OLIVEIRA, M. R.. ARENA, A. B.. O viés funcional do pareamento simbólico função < >
forma na abordagem construcional da gramática. In: Soletras. Rio de Janeiro, n. 37, p. 30-58,
jan-jun. 2019.

OLIVEIRA, M. P. de. Funções semântico-pragmáticas das construções conformativas
oracionais: uma análise centrada no uso. Dissertação de Mestrado. Niterói, Universidade
Federal Fluminense, 2018a.

PEREIRA, E. C. Gramática Expositiva. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1943.

214

PERINI, M. Gramática descritiva do Português. São Paulo: Ática, 2010.

POGGIO, R. M. G. Processo de Gramaticalização de Preposições do Latim ao Português.
Salvador: Edufba, 2002.

RIBEIRO, M. P. Nova Gramática da Língua Portuguesa: uma comunicação interativa. Rio de
Janeiro: Metáfora, 2004.

ROCHA LIMA, C. H. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1999.

ROCHA LIMA, C. H. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2011.

RODRIGUES, V. V. Articulação de orações: pesquisa e ensino. Rio de Janeiro: UFRJ, 2017.

ROSA, F. S. A mesoconstrução marcadora discursiva refreador-argumentativa: uma análise
cognitivo-funcional. Tese de Doutorado. Niterói: UFF, 2019.

ROSA, F. S. OLIVEIRA, M. R. Competição interna na hierarquia construcional: um estudo do
princípio da não sinonímia. In: Revista Linguística. V. 16. N. 2 (maio a agosto), 2020.
Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rl/article/view/33902

ROSÁRIO, I C. Aspectos sintáticos e semânticos do como na linguagem padrão
contemporânea. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2007.

ROSÁRIO, I. C. Expressão da concessividade em construções do Português do Brasil. 2012a.
Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2012a.

ROSÁRIO, I. C. Construções correlatas aditivas em perspectiva funcional. 2012b. Tese de
Doutorado. Niterói: UFF, 2012b.

215

ROSÁRIO, I. C. Gramática, gramaticalização, construções e integração oracional: algumas
reflexões. OLIVEIRA, M. R.; ROSÁRIO, I. C. (Orgs). Linguística centrada no uso – teoria e
método. 1.ed. Lamparina, FAPERJ, 2015.

ROSÁRIO, I. C. Reflexões sobre o critério da (in)dependência no âmbito da integração de
orações. Revista Línguas e Letras v. 17, n. 35, p. 252-272, 2016.

ROSÁRIO, I. C.; OLIVEIRA, M. R. Funcionalismo e abordagem construcional da gramática.
Alfa, v. 60, n. 2, p. 233-259, 2016.
ROSÁRIO, I. C.; NOVO, I. R. Análise funcional dos conectores ‘em vez de’ e ‘ao invés de’ no
português brasileiro contemporâneo. In: Revista Linguíʃtica, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 130-148,
Disponível em: &lt;https://revistas.ufrj.br/index.php/rl/article/view/14978&gt; 2018. Acesso
em: 28 abr. 2019.

ROSÁRIO, I. C.; ACOSTA, J. M. Inventário dos correlatores disjuntivos do Português do
Brasil.

Revista

Confluência.

Nº

54,

1º

semestre

de

2018.

Disponível

em:

http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/245. Acesso em: 25 mar.
2019.

ROSÁRIO, I. C.; LOPES, M. G. Construcionalidade: uma proposta de aplicação sincrônica.
Revista Soletras. Nº 37, 1º. semestre: jan.-jun. de 2019. Disponível em: https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/36318. Acesso em: 10 nov. 2020.

ROSÁRIO, I. C.; CAMPOS, D. C. Construções correlatas substitutivas contrastivas: uma
análise

funcional

centrada

no

uso.

V.

4.

N.

esp.,

2019.

Disponível

em:

https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/18502. Acesso em: 14 jan. 2020.

SAID ALI, M. Gramática Secundária e Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Brasília:
Universidade de Brasília, 1964.

SAID ALI, M. Gramática Secundária e Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Brasília:
Universidade de Brasília, 1966.

216

SARAIVA, F. R. dos S. Novíssimo dicionário latino-português. São Paulo: Garnier, 1993.

SCHWENTER, S. A.; TRAUGOTT, E. C. The Semantic and Pragmatic Development of
Substitutive Complex Prepositions in English. In: JUCKER, A. H. Historical Pragmatics.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins North America, 1995.

SWEETSER, E. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of
Semantic Structure. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

TAVARES, A. Direito local português na idade média (séculos XIII-XIV): os costumes e
foros.

Nº.

13,

(Enero-Junio),

2018, págs. 80-90.

Disponível

em:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6474143

TAYLOR, John R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Oxford
University Press, 1992.

TEIXEIRA, A. C. M.; ROSÁRIO, I. C. O estatuto da microconstrucionalização no quadro da
mudança linguística. In: Revista Linguíʃtica. Volume especial, p. 139-151, 2016.

TRAUGOTT, E. C. Pragmatic Strengthening and Grammaticalization. In: Proceedings of the
Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Vl. 14. 1988.

TRAUGOTT, E. C. KÖNING, E. The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited.
In: HEINE, Bernd. Approaches to grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company, 1991.

TRAUGOTT, E. C. Constructionalization, grammaticalization and lexicalization again. Some
issues in frequency. Course on Gzn and C x G, 2007.

TRAUGOTT, E. C. Grammaticalization, constructions and the incremental development of
language: Suggestions from the development of degree modifiers in English. In: Regine
Eckardt, Gerhardt Jäger, and Tonjes Veenstra (eds.). Variation, Selection, Development –

217

Probing the Evolutionary Model of Language Change. Berlin/New York: Mouton de Gruyter,
2008a.

TRAUGOTT, E. C. The status of onset contexts in analysis of micro-changes. For Merja Kytö,
ed. English Corpus Linguistics: Crossing Paths. Rodopi, 2008b.

TRAUGOTT, E. C. (Inter)subjectivity and (Inter)subjectification: a reassessment. In:
DAVIDSE,

K.;

VANDELANOTTE,

L.;

CUYCKENS,

H.

(Ed.).

Subjectification,

intersubjectification and grammaticalization. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010.

TRAUGOTT, E. C. Toward a coherent account of Grammatical Construcionalization. Draft for
a volume on historical construction grammar. In: Elena Smirnova, Jóhanna Barðdal, Spike
Gildea, and Lotte Sommerer (Eds.). March 2nd, 2012.

TRAUGOTT, E. C.; DASHER, R. Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge
University Press, 2005.

TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Constructionalization and Constructional Changes.
Oxford: Oxford University Press, 2013.

THOMPSON, S. A. Instead of and rather than clauses in English. In: Journal of Linguistics,
Vol. 8, No. 2 (Sep., 1972), pp. 237-249. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4175151.

THOMPSON, S. A. LONGACRE, Robert E. Adverbial clauses. In: SHOPEN, T. (Ed.).
Language typology and syntactic description: complex constructions. v. II. Cambridge:
Cambridge University Press, 1985. p. 171-234.

