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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa centra-se na construcionalização gramatical dos marcadores discursivos 

formados por base visual com olhar e ver, vinculada ou não ao afixoide espacial (lá, aqui, 

aí, só e bem). Concebendo a língua como um sistema adaptativo complexo que forma 

uma rede de pareamentos interligados, sustentamos que tais marcadores discursivos estão 

agrupados no esquema virtual nomeado como construção marcadora discursiva de 

visualização virtual, nosso objeto de pesquisa, representado como [Vvisual (Xafixoide)]MD. A 

pesquisa que propomos é de perspectiva pancrônica, representativa dos séculos XV ao 

XX, com análises quantitativas e qualitativas. Seguindo o embasamento teórico da 

Linguística Funcional Centrada no Uso, procedemos à descrição e análise de contextos 

de uso. Defendemos que os elementos que formam a construção marcadora discursiva 

de visualização virtual surgem no português em três etapas distintas. Na primeira etapa, 

a partir do século XVI, surgem formas cognitivamente mais leves, ditas atômicas, como 

[olha], [vê] e [vejam]. Na segunda etapa, a partir do século XVII, surgem formas 

cognitivamente mais complexas, em que a base visual se une a afixoide de localização 

espacial, como em [olhe aqui] e [veja lá]. Na terceira etapa, ocorre a produção de formas 

com base visual e afixoide espacial reconfigurado na função de focalizador, como em 

[olha bem] e [veja só], a partir do século XIX. Em termos hierárquicos, propostos por 

Traugott e Trousdale (2013), Bybee (2010; 2015) e Hilpert (2014), organizamos o 

esquema [Vvisual (Xafixoide)]MD em três níveis mais específicos que representam cada etapa 

do surgimento de nossas formas, doravante, os subesquemas [Vvisual]CA, [Vvisual 

(AfixoideLocativo)]CA e [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA. Como um dos resultados de nossa 

investigação, conforme Traugott e Trousdale (2013), constatamos que neoanálises de 

distintas naturezas co-ocorrem na convencionalização das formas. Após a 

construcionalização, nos termos de Diewald (2020), advém a paradigmatização. Nessa 

direção, defendemos que esses elementos de base visual se integram ao paradigma já 

existente dos marcadores discursivos, formando uma subclasse, cuja função é manipular 

a interação através de sentidos espaciais abstratizados de tal forma que desempenham 

funções procedurais. Sendo assim, estabelecemos que os marcadores discursivos de 

visualização virtual atuam pragmaticamente na orientação da interação.    

 

Palavras-chave: Marcadores discursivos. Construcionalização gramatical. Neoanálise. 

Afixoides de orientação do espaço virtual. Paradigmatização.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research is centered on the grammatical constructionalization of discourse markers 

formed by visual basis such as olhar and ver, attached or not to spatial affixoid (lá, aqui, 

só, and bem). Conceiving language as a complex adaptative system which forms a web 

of interconnected pairings, we reason that such discourse markers are grouped in the 

virtual scheme we named discursive marker construction of virtual visualization, our 

object of research, represented as [Vvisual(Xaffixoid)]MD. Our proposed research is in a 

panchronic perspective, representative of the 15th century through the 20th century, with 

both quantitative and qualitative analyses. Following the theory of Usage-Based 

Linguistics, we proceeded to describe and analyze the contexts of usage. We argue that 

the elements that constitute the discursive marker construction of virtual visualization 

appear in the Portuguese language in three different stages. In the first stage, there are 

cognitively lighter forms, called atomic ones, as [olha], [vê], and [vejam], from the 16th 

century onward. In the second stage, there appear cognitively more complex forms in 

which the visual basis is connected to a spatial localization affixoid, as [olhe aqui] and 

[veja lá], from the 17th century onward. In the third stage, there happens the production 

of forms with visual basis and spatial affixoid reconfigured in the focuser position, as 

[olha bem] and [veja só], from the 19th century onward. In hierarchical terms proposed 

by Traugott and Trousdale (2013), Bybee (2010; 2015), and Hilpert (2014), we organized 

the [Vvisual (Xafixoide)]MD scheme into three more specific levels, henceforth, the 

subschemas named as [Vvisual]CA, [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA, and [Vvisual 

(AfixoideFocalizador)]CA. As one of the results of our investigation, in accordance with 

Traugott and Trousdale (2013), we verified that neoanalyses of distinct nature co-occur 

in the conventionalization of forms. After constructionalization, as per Diewald (2020), 

comes paradigmatization. So, we argue that these visual basis elements are incorporated 

into the discourse markers paradigm that already exists, forming a subclass whose 

function is to manipulate the interaction through abstracted spatial meanings in a way that 

they perform procedural functions. Thus, we establish that the discourse markers of 

virtual visualization act pragmatically in the interaction’s orientation. 

 

Keywords: Discourse markers. Grammatical constructionalization. Neoanalysis. Virtual 

space orientation affixoids. Paradigmatization. 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Representação da construção segundo Croft (2001)  22 

Figura 2: Representação da construção segundo Traugott e Trousdale (2013) 25 

Figura 3: Pareamento de forma-função de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 26 

Figura 4: Representação de parte da rede esquemática dos marcadores 

discursivos 28 

Figura 5: Distribuição dos níveis de esquematicidade da construção [Vvisual 

(Xafixoide)]MDVV 150 

Figura 6: Escalaridade pré e pós mudança gramatical 155 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1: Caracterização funcional dos contextos de uso 32 

Quadro 2: Estágios de mudança segundo Diewald e Smirnova (2012) 45 

Quadro 3: Reprodução do paradigma dos tempos verbais no alemão como 

hiperconstrução 46 

Quadro 4: Distribuição dos sentidos polissêmicos no uso das bases olhar e ver 73 

Quadro 5: Quantitativo por tipo de sujeito no contexto atípico, arranjo vê 75 

Quadro 6: Passagem do contexto crítico para o isolado, arranjo Vvisual 83 

Quadro 7: Contextos de mudança na construcionalização de [Vvisual]CA 89 

Quadro 8: Passagem do contexto crítico para o isolado, arranjo Vvisual + 

locativo 113 

Quadro 9: Contextos de mudança na construcionalização de [Vvisual 

(AfixoideLocativo)]CA 121 

Quadro 10: Passagem do contexto crítico para isolado, arranjo Vvisual + 

Focalizador 138 

Quadro 11: Contextos de mudança na construcionalização de [Vvisual (Afixoide 

Focalizador)]CA 143 

Quadro 12: Pareamento forma-função do esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 146 

Quadro 13: Pareamento forma-função do subesquema [Vvisual]CA 147 

Quadro 14: Pareamento forma-função do subesquema  [Vvisual 

(AfixoideLocativo)] CA 
147 

Quadro 15: Pareamento forma-função do subesquema [Vvisual (Afixoide 

Focalizador)]CA 148 

Quadro 16: Frequência token e frequência type de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 152 

Quadro 17: Integração de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV na hiperconstrução marcadora 

discursiva 154 

   

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

LISTA DE GRÁFICO, ILUSTRAÇÕES E TABELAS 

 

Gráfico 1: Expansão diacrônica dos elementos da classe da [Vvisual 

(Xafixoide)]MDVV  149 

   

   

Ilustração 1: Surgimento do MD [olha], século XVI 91 

Ilustração 2: Surgimento do MD [olhe], século XVII 92 

   

   

Tabela 1: Quantitativo de dados formados por subparte verbal, olhar e ver  66 

Tabela 2: Frequência token por contexto de mudança na formação de 

[Vvisual]CA 68 

Tabela 3: Levantamento da expressão do sujeito em usos polissêmicos da 

base olha 74 

Tabela 4: Quantitativo de dados, arranjo Vvisual + locativo   93 

Tabela 5: Frequência token por contextos de mudança na formação de 

[Vvisual ( AfixoideLocativo)]CA 95 

Tabela 6: Restrição pelo modo imperativo no contexto atípico, arranjo 

Vvisual + locativo  102 

Tabela 7: Distribuição dos arranjos quanto à formatação do complemento 109 

Tabela 8:  Quantitativo de dados, arranjo Vvisual + (só, bem)  122 

Tabela 9: Frequência token por contexto de mudança na formação de 

[Vvisual (Afixoide Focalizador)]CA  124 

Tabela 10:  Restrição do modo verbal no contexto atípico, arranjo Vvisual + 

(só, bem) 131 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

 INTRODUÇÃO 12 

   

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 18 

1.1 Linguística Funcional Centrada no Uso  19 

1.2 Construcionalização Gramatical 33 

1.3 Taxionomia Contextual e Paradigmatização  41 

1.4 Dêixis, Referênciação e Perspectivização  47 

   

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 51 

2.1 Composição dos Corpora  51 

2.2 Procedimentos de Análise 54 

   

3 CONSTRUÇÃO MARCADORA DISCURSIVA DE VISUALIZAÇÃO 

VIRTUAL   57 

3.1 Caracterização Construcional de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 57 

3.2 Marcadores Discursivos de Chamamento de Atenção  61 

   

4 ANÁLISE DIACRÔNICA DE DADOS 65 

4.1 Construcionalização Gramatical de [Vvisual]CA 66 

4.2 Construcionalização Gramatical de [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA 93 

4.3 Construcionalização Gramatical de [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA 122 

4.4 Construcionalização do Esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV    145 

4.5 Rede Taxionômica de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV    149 

4.6 Paradigmatização como Hiperconstrução   153 

   

5 RESULTADOS  156 

   

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 161 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Respaldada na linha de pesquisa Teoria 

e Análise Linguística, integra uma pesquisa maior, intitulada Afixoides de base espacial 

em construções gramaticais do português: neoanálise e analogização iniciada em 2018. 

Trata-se de projeto financiado pelo CNPq e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

Discurso e Gramática (D&G/UFF), sob a coordenação da Profª. Drª. Mariangela Rios de 

Oliveira e a vice-coordenação do Prof. Dr. Monclar Lopes. 

Defendemos aqui a tese de que, na língua portuguesa, há um esquema 

construcional convencionalizado a partir de verbos visuais metaforizados, 

acompanhados ou não de afixoides de orientação espacial, que, por vinculação sintático-

semântica e reconfiguração de forma e sentido, ganha status de nova construção, 

articulando funções no âmbito da marcação discursiva.  

A seguir, ilustramos1 dois contextos de uso que licenciam esse esquema2: 

 

(1) Dispam a Adriano (disse entao o imperador) e venha a juízo. Assim se fez prontamente. 
E entrou Adriano, levando nas maos o potro em que havia de ser atormentado, e os outros 

mártires lhe disseram: Eis aí te fez Cristo digno de levares a sua cruz e segui-lo; vê lá nao 

faças pé atrás e acudas mais pela tua carne que pela tua alma e te furte o diabo o reino 

da glória. Olhos no Céu; vai animoso e enche a cara desse tirano de vergonha e confusao. 
Natália, por outra parte, toda alvoraçada e solícita, lhe disse: Irmao, prega-me esse 

coraçao no Céu e na vida que nao tem fim; deixa-te perder todo, ganharás tudo. (Corpus 

do Português, Manoel Bernardes, XVIII) 
 

 

(2) - Não se acuse, conselheiro. O senhor sabe que eu não creio nada contra a sua palavra, 

nem contra a sua pessoa; a própria contradição que lhe acho é agradável.  - Também 
concordo.  - Concorda com tudo.  - Olha aqui, Flora; dá licença, conselheiro? Esqueceu-

me dizer que esta conversação era à porta de uma loja de fazendas e modas, Rua do 

Ouvidor. Aires ia na direção do Largo de S. Francisco de Paula e viu a mãe e a filha 
dentro, sentadas, a escolher um tecido. Entrou, cumprimentou-as, e veio à porta com a 

filha. O chamado de D. Cláudia interrompeu a conversação por alguns instantes. 

(Corpus do Português, Esaú e Jacó, Machado de Assis, XIX) 

 

Em (1) e (2), os usos de vê lá e olha aqui concorrem para chamamento da atenção 

e para a manipulação da interpretação dos sentidos veiculados, extrapolando, assim, a 

                                                             
1 Alguns exemplos de cunho ilustrativo serão retomados no capítulo de análise para apreciações mais 

completas. 
2 Consideramos esquema o nível mais geral de organização construcional capaz de englobar outros 

esquemas menos gerais ou elementos individuais.  
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simples categorização morfossintática de verbo e advérbio. Os recrutamentos de vê lá e 

olha aqui indicam apoio discursivo às sequências que os seguem, marcando sentido de 

aconselhamento, em (1), e sentido de reprimenda, em (2). Nessa configuração, tomamos 

esses elementos como marcadores discursivos.   

Com esta tese, propomos uma investigação da produção desses elementos 

formados a partir dos verbos visuais olhar e ver e de suas contrapartes, quando ocorrerem, 

que denominamos de afixoides3, nos termos de Booij (2007; 2010; 2013), em língua 

portuguesa.  

Entre os marcadores discursivos levantados no século XX, temos instanciações 

de: [olha], [olhe], [olhem], [olha aqui], [olhe aqui], [olha aí], [olha lá], [olhe lá], [olha 

bem], [olhe bem], [olha só], [vê], [veja], [vejam], [vejamos], [viu], [vê lá], [veja lá], [vê 

só], [veja só], [vejam só], [vê bem], [veja bem] e [vejam bem], todos captados em 

contextos de uso com função de apoio discursivo, os ditos, “bracket discourse” 

(TRAUGOTT, 1995, p. 5). Tal levantamento totaliza 24 types específicos, tomados como 

exemplares de uma classe de base visual dentro da categoria dos marcadores discursivos 

formados por base verbal.  

Esta tese situa-se em perspectiva pancrônica com base na Linguística Funcional 

Centrada no Uso4 (LFCU). Abrangemos em nossa investigação um período que vai do 

século XV até o século XX, este último representa nossa perspectiva sincrônica5.  

A partir de uma abordagem construcional, sustentamos nossa primeira hipótese, 

qual seja a de que esses elementos podem ser agrupados num esquema mais geral que 

representamos como [Vvisual (Xafixoide)]MDVV. Nesse esquema, “Vvisual” representa a base 

visual, que pode ser preenchida por olhar ou ver, e “Xafixoide” representa a contraparte de 

base espacial. A contraparte de base espacial pode ser exemplificada em (1) e (2), lá e 

aqui trazem sentido especializado de orientação espacial entre os falantes, em que lá 

evoca  afastamento, quando aponta para a situação futura, e aqui de proximidade, quando 

infere que a negociação do falante é a única interpretação aceita.  

                                                             
3 Nos termos de Traugott e Trousdale (2013) e Booij (2007), afixoides são compostos formados por partes 

mais ou menos independentes. Estão separadas porque correspondem a lexemas, mas formam um todo 

complexo e tornam-se semelhantes aos afixos por terem um significado especializado.  
4 Esta abordagem surge no âmbito do Grupo de Estudo Discurso e Gramática (D&G) e tem sua proposta 

em acordo com o funcionalismo de vertente norte-americana e o cognitivismo.  
5 Essa empreitada se justifica pela continuidade da pesquisa de mestrado concluída no ano de 2017. Tal 

dissertação tem por título Marcadores discursivos formados pelos verbos perceptivo-visuais olhar e ver: 

uma abordagem construcional. Com ênfase sincrônica nos contextos de uso, tratamos do levantamento e 

descrição formal dos marcadores discursivos de base visual no século XX.  
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Esse esquema mais geral, que consideramos uma construção mais esquemática, 

nomeamos de construção marcadora discursiva de visualização virtual. Dessa forma, 

fixamos [Vvisual (Xafixoide)]MDVV nosso objeto de pesquisa.   

Em nossa investigação diacrônica, orientada por Bybee (2010) e Traugott e 

Trousdale (2013), perseguimos os tipos de mudança linguística e os mecanismos 

propostos pelos autores. Nesse tipo de mudança, intencionamos observar se os contextos 

originais de usos mais plenos dos verbos de percepção-visual olhar e ver, acompanhados 

ou não de proformas locativas (aqui, lá, aí) ou focalizadoras (só, bem), que fazem parte 

da estrutura argumental sujeito-verbo-objeto (FURTADO DA CUNHA, 2014; 

FURTADO DA CUNHA; SILVA, 2018), são realmente neoanalisados com função 

marcadora discursiva. Daí vem nossa segunda hipótese, a de que usos mais centrados na 

sintaxe da estrutura argumental dão origem a usos mais procedurais, autônomos 

sintaticamente, veiculando sentidos mais abstratos no nível do discurso.    

Entre as propostas de trabalho, tomadas aqui como ferramentas de análise, 

destacamos a abordagem da construcionalização gramatical de Traugott e Trousdale 

(2013), a taxionomia contextual de Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012) 

e o estágio de paradigmatização como hiperconstrução, conforme elaborado em Diewald 

(2020). Esses pressupostos sustentam a detecção da mudança linguística em estágios 

graduais de mudança e a inserção da nova construção em uma organização paradigmática. 

Assim, pretendemos atestar se uma vez efetivada a construcionalização, 

concomitantemente, ocorre a integração da nova construção em um paradigma. Com essa 

pauta, buscamos comprovar a existência do esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV e dos 

subesquemas [Vvisual]CA, [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA e [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA. Na 

descrição dos subesquemas, tomamos a macrofunção de chamamento de atenção como 

função geral e representamos como “CA”. A partir de tais fundamentos, apresentamos 

nossa terceira hipótese, segundo a qual os micropassos de mudança, uma vez captados, 

podem ser organizados em passos mais gerais, que caracterizam a gradualidade do 

processo de mudança e sua direcionalidade.  

Nas três fases de desenvolvimento das formas em questão, apontamos a atuação 

da construcionalização gramatical, uma vez que a mudança linguística representa o 

surgimento de um novo signo de função procedural. Posto isso, partimos para a quarta 
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hipótese, a de que a [Vvisual (Xafixoide)]MDVV é operacionalizada por neoanálise6 e 

analogização7. Uma vez consolidado tal pareamento, ocorre, como etapa final da 

trajetória de mudança, o processo de paradigmatização. Nesse sentido, o sistema 

linguístico se amplia com o armazenamento de novas construções, e tal classe se expande. 

Como objetivo central da tese, visamos atestar que o processo de 

convencionalização da [Vvisual (Xafixoide)]MDVV, captado entre os séculos XV e XX, envolve 

diferentes etapas históricas, mecanismos e fatores, que podem ser descritos tanto em 

micropassos quanto em generalizações que atravessam todo o processo e descrevem sua 

direcionalidade. Listamos abaixo os objetivos específicos que pretendemos alcançar ao 

final da tese:   

  

a) Descrever a trajetória de mudança linguística que leva à construcionalização 

gramatical dos marcadores discursivos de base visual (olhar e ver) e afixoide 

de orientação de base espacial (aqui, lá, aí, bem, e só), aplicando sobre os dados 

a proposta de taxionomia contextual, a fim de detectar características que 

comprovem o cline fonte > atípico > crítico > isolado.  

b) Detectar quais os mecanismos de mudança envolvidos no processo de 

construcionalização gramatical de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV.    

c) Investigar nuances de configuração do contexto crítico, a fim de detectar se, em 

um nível mais avançado da mudança, a ambiguidade é desfeita, e, assim, 

comprovar a ocorrência do que nomeamos como Gap final do contexto crítico.    

d) Apontar generalizações da gradualidade, propondo que os micropassos de 

mudança possam ser demonstrados em passos mais gerais. 

e) Detectar estratégias que comprovem negociações de sentidos na atuação da 

inferência sugerida, propondo uma relação, nos termos de Trousdale (2012), 

entre subjetividade ↔ intersubjetividade.  

f) Verificar o surgimento dos subesquemas [Vvisual]CA, [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA 

e [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA, bem como sua ordem.   

                                                             
6 Neste trabalho, neoanálise, de acordo com Traugott e Trousdale (2013), é tomado como um mecanismos 

de mudança linguística que envolve sucessivos micropassos de mudança que levam à reconfiguração de 

um novo signo linguístico.  
7 Nesta pesquisa, analogização, de acordo com Traugott e Trousdale (2013), é tomado como um tipo de 

neoanálise, consistindo em um mecanismo de mudança linguística que envolve reduplicação de um 

padrão construcional ou de elementos recrutados para determinado padrão.  
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g) Descrever pareamentos para os subesquemas e para o esquema mais geral8. 

h) Tratar os contextos de uso em concordância com a noção de gênero e sequência 

tipológica, elaborando uma proposta de análise.   

i) Verificar o quanto da configuração dos modos verbais dos contextos originais 

motiva a mudança de construção transitiva à construção marcadora discursiva.   

j) Analisar as construções sob os fatores de esquematicidade, produtividade, 

composicionalidade e extensibilidade.   

l) Atestar se a base metafórica de percepção-visual → processamento mental é 

recrutada como base para a extensão metafórica de apontar para espaço 

concreto discursivamente → apontar para espaço idealizado virtualmente.   

m) Apresentar uma proposta de rede esquemática para os marcadores discursivos 

de visualização virtual. 

Com a finalidade de testar nossa tese e hipóteses e alcançar os objetivos fixados, 

selecionamos uma base de dados ampla. Para tal, com intuito de captar o maior número 

possível de dados por exemplares, constituímos um corpus a partir de seis bancos de 

dados, são eles: Corpus Discurso e Gramática (D&G), Projeto Norma Linguística Urbana 

Culta (NURC), Corpus do Português (CP), Programa de Estudos do Uso da Língua 

(PEUL), Corpus Histórico do Português Tycho Brahe (CHPTB) e Corpus Vercial (CV). 

Os corpora estão melhor detalhados no capítulo de procedimentos metodológicos.     

Organizamos este trabalho em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta os 

fundamentos teóricos que norteiam a tese, dividido em quatro seções. Cada seção delimita 

um aspecto da nossa abordagem teórica, que está baseada nos pressupostos da LFCU. 

O Capítulo 2 é dedicado à base teórico-metodológica que dá suporte ao 

desenvolvimento da presente pesquisa. Apresentamos e descrevemos os bancos de dados 

pesquisados, bem como os procedimentos adotados para o atingimento de nossos 

objetivos.  

O Capítulo 3 tem o propósito de descrever nosso objeto de estudo. Assim, 

apresenta definição e caracterização dos marcadores discursivos sob o enfoque 

funcionalista e construcionista. Entre os aspectos levantados, destacamos a macrofunção 

de chamamento de atenção, que possibilita a inserção de nossos marcadores no paradigma 

da marcação discursiva.  

                                                             
8 Nesta tese, não objetivamos descrever pareamentos das construções individuais, porquanto esse 

procedimento já fora executado na pesquisa de mestrado.   
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O Capítulo 4 traz nossas análises qualitativas e quantitativas, realizadas a partir 

das instâncias das construções aqui pesquisadas. Essa seção é finalizada com a 

apresentação das propriedades e da configuração da rede esquemática pesquisada e da 

proposição de sua integração ao paradigma dos marcadores discursivos. 

O Capítulo 5 traz nossas conclusões e considerações após a execução das análises. 

Fazemos aqui uma síntese dos resultados da pesquisa, com foco na comprovação da tese 

central e das hipóteses que norteiam a investigação. Consideramos também os objetivos 

de que partimos e verificamos seu atingimento. Lançamos algumas propostas delineadas 

durante as análises, como é o caso do contexto Gap, que consideramos como o último 

estágio de mudança antes da efetivação da construcionalização. Discorremos ainda sobre 

rumos da pesquisa, com base nos resultados obtidos nesta etapa. 

Por último, trazemos as Referências Bilbliográficas citadas ao longo de nossa tese.   
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo destina-se a delinear o arcabouço teórico empregado nesta pesquisa. 

A abordagem selecionada visa cumprir a perspectiva pancrônica requerida nesta 

empreitada. Nossa base teórica segue a Linguística Funcional Centrada no Uso, que, no 

Brasil, está representada nos trabalhos de Martelotta (2011), Furtado da Cunha, Bispo e 

Silva (2013), Cezario e Furtado da Cunha (2013), Oliveira e Rosário (2015), Rosário e 

Oliveira (2016), Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015), entre outros. O critério 

utilizado na seleção do aparato teórico visa dar suporte às análises partindo de 

observações dos contextos de uso para, em seguida, formalizar generalizações, sejam elas 

de aspecto cognitivo, morfológico, sintático, semântico, textual, discursivo ou 

pragmático. Bybee (2010, p. 14) argumenta que “uma posição central para se basear no 

uso é a hipótese de que as instâncias de uso impactam a representação cognitiva da 

linguagem” (Tradução nossa)9. 

Agregando trabalhos de vertentes de cunho funcionalista e construcional, 

lançamos mão da abordagem da construcionalização gramatical de Traugott e Trousdale 

(2013), da taxionomia contextual de Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012), 

do estágio de paradigmatização como hiperconstrução, conforme elaborado em Diewald 

(2020), da proposta de links de Goldberg (2006) e Van De Velde (2014), entre outros. Em 

certa medida, considerados como ferramentas teórico-metodológicas, afirmamos que os 

instrumentos de análise apontados aplicam-se aos estudos funcionalistas, construcionistas 

e cognitivistas. 

Para expormos nossa fundamentação teórica, organizamos quatro seções. A seção 

1.1 LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO consiste em uma exposição 

sobre os principais embasamentos que norteiam nosso modelo teórico. A seção 1.2 

CONSTRUCIONALIZAÇÃO GRAMATICAL detalha nossa visão da mudança 

linguística, demonstrando os mecanismos e motivações desse processo. Em 1.3, 

TAXIONOMIA CONTEXTUAL E PARADIGMATIZAÇÃO, argumenta-se sobre os 

efeitos de considerar diacronicamente a análise construcional.  Por último, 1.4, DÊIXIS, 

REFERENCIAÇÃO E PERSPECTIVIZAÇÃO, aborda o tratamento do espaço como 

domínio linguístico idealizado virtualmente.  

                                                             
9 A versão original diz: “Central to the usage-based position is the hypothesis that instances of use impact 

the cognitive representation of language”. Assumimos a responsabilidade por todas as traduções efetuadas 

nesta tese extraídas das fontes em língua estrangeira.   
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1.1 Linguística Funcional Centrada no Uso  

 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é um termo cunhado pelo grupo 

de pesquisa Discurso & Gramática (D&G)10. Sob esse rótulo, agregam-se a perspectiva 

funcionalista de vertente norte-americana e a perspectiva construcionista de vertente 

cognitivista. Como norteamento teórico, a LFCU é uma imbricação entre a Linguística 

Funcional e a Linguística Cognitiva. Essas duas vertentes teóricas seguem a “concepção 

de que os usos linguísticos resultam de modelos convencionalizados com base na 

interface linguagem, cognição e ambiente sócio-histórico” (FURTADO DA CUNHA; 

BISPO, 2013, p. 54). As pesquisas mais recentes representativas da LFCU destacam os 

aspectos contextuais em que as trajetórias de mudança podem ser consideradas em 

perspectiva sincrônica, via gradiência, ou em perspectiva diacrônica, via gradualidade.     

Na representatividade da vertente do funcionalismo, a LFCU defende que a língua 

se configura com base nas interações. Como produtos dessas interações, todas as unidades 

linguísticas são construções, quer seja morfema (-a de gênero feminino), lexema 

(abóbora, vermelho), expressão idiomática (bateu as botas), estrutura sintática (SN, SVO) 

ou, até mesmo, padrões textuais (parágrafo introdutório, carta, bilhete). Nessa 

perspectiva, as construções são como “objetos teóricos projetados para captar associações 

sistemáticas entre forma e sentido”11 (TRAUGOTT, 2008, p. 219). Sendo assim, os 

significados linguísticos são negociações on-line de sentidos. Tais negociações alternam 

sentidos ora mais objetivos, ora mais subjetivos ou mais intersubjetivos, concatenados a 

fim de cumprirem os propósitos comunicativos dos falantes. Posto isso, afirmamos que a 

LFCU é um modelo de análise linguística que parte do uso empiricamente atestado, para, 

em seguida, sustentar sua teorização analítica.  

Nessa abordagem, gramática é indissociável do estatuto do uso, uma vez que a 

língua é um sistema dinâmico, e a gramática é emergente (HOPPER, 1987). Conforme 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), entendemos o conceito de gramática como:   

 

um conjunto de esquemas/processos simbólicos utilizado na produção e 

organização de discurso coerente. Desse modo, configura-se em categorias 

morfossintáticas rotinizadas, exibindo padrões funcionais mais regulares e 

formas alternativas em processo de mudança motivada por fatores cognitivo-

interacionais. (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20) 

                                                             
10 O grupo de pesquisa Discurso e Gramática (D&G) mantém sedes na UFF, na UFRJ e na UFRN.   
11 A versão original diz: “Since constructions as theoretical objects are designed to capture systematic 

associations between form and meaning.”  
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Do ponto de vista holístico, “gramática refere-se a um sistema hipotético de 

conhecimento linguístico e inclui não só morfossintaxe, semântica e fonologia, mas 

também pragmática e funções discursivas”12 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 95). 

Embora os elementos linguísticos sejam vistos como padrões dinâmicos, estão sujeitos a 

regras sintagmáticas próprias de cada categoria e do desempenho de cada função, bem 

como de uma organização paradigmática. Por sua vez, gramática emerge do discurso na 

medida em que pressões de ordem cognitiva, estrutural e sociocomunicativa atuam em 

conjunto moldando seus usos. “Nesse sentido, gramática e discurso estão intrinsecamente 

entrelaçados e coatuam em mútua dependência, sendo um (re)modelado pelo outro.” 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20). Com base em Cezario, 

Martelotta e Votre (1996), Bybee (2010), Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), 

Traugott e Trousdale (2013) e Oliveira e Sambrana (2018), sistematizamos tais pressões 

como:  

1. Ordem estrutural: esquemas moldam as formas linguísticas;  

2. Ordem cognitiva: processos cognitivos de domínio geral impactam a 

configuração da gramática;  

3. Ordem pragmático-discursiva: fatores intralinguísticos e extralinguísticos, 

como gênero discursivo, sequência tipológica, perfil dos interlocutores, nível 

de habilidade linguística, propósito comunicativo, tempo, espaço, entre outros, 

moldam a representação da língua.  

 

Conforme Bybee (2010), pressões cognitivas impactam a configuração da 

gramática. Como sistemas que interagem em conjunto, os processos cognitivos são 

responsáveis pela criação, armazenamento e manutenção da produção de conhecimento 

humano, linguístico e não linguístico, por essa razão são denominados processos de 

domínio geral. Dentre os processos de domínio geral, Bybee (2010) destaca:  

 

(i) Categorização – associação de entidades por similaridades como 

representações estocadas; 

                                                             
12 A versão original diz: “As conceptualized in constructional terms, ‘grammar’ refers to the hypothesized 

linguistic knowledge system and includes not only morphosyntax, semantics, and phonology but also 

pragmatics, and discourse functions.”  
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(ii) Chunking – encadeamento de unidades que passam a ser codificadas juntas 

por força da cognição e por efeito da repetição;   

(iii) Analogia – criação de novas unidades por atributos de similaridades ou, 

ainda, por efeito de replicação de generalizações anteriores; 

(iv) Memória enriquecida – armazenamento das experiências em forma de 

padrões e exemplares;  

(v) Associação transmodal – capacidade de associar e transferir sentidos e 

experiências.   

  

Sendo a língua um objeto conceptual, tomada como representação da 

manifestação da interação entre os falantes e o mundo biossocial, o recrutamento das 

formas linguísticas on-line segue padrões regulares. Sustentamos que a língua é um 

inventário de construções mapeadas conceptualmente com fronteiras difusas entre as 

categorias, incluindo um fator fundamental - sua dinamicidade. Um conceito de língua 

mais abrangente é dado por Oliveira (2020, p. 83), segundo a qual a língua é uma “rede 

de construções interconectadas em distintas direções e níveis hierárquicos, um conjunto 

de esquemas virtuais que se instanciam no uso”. Assim como Oliveira (2020), 

consideramos a língua uma realização complexa, porquanto é produção da interação 

humana e se manifesta simbolicamente. Para a LFCU, língua é “concebida como um 

sistema adaptativo complexo, uma estrutura fluida, constituída, ao mesmo tempo, de 

padrões mais ou menos regulares e outros que estão em permanente emergência” 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20).  

Seguindo esse conjunto de postulados, aplicamos o modelo da Gramática de 

Construções, como abordado em Goldberg (1995; 2006; 2013), Croft (2001), Bybee 

(2010; 2015), Traugott (2008), Traugott e Trousdale (2013), Hilpert (2013; 2014), 

Furtado da Cunha, Silva e Bispo (2016), entre outros. Dentre os modelos que adotam a 

Gramática de Construções, essa pesquisa se enquadra na proposta da Radical 

Construction Grammar de Croft (2001)13, que assume uma “teoria da sintaxe, isto é, uma 

teoria que caracteriza as estruturas gramaticais que são assumidas como representativas 

na mente dos falantes”14 (CROFT, 2001, p. 3).  

                                                             
13  Entretanto, reconhecemos a importância dos trabalhos de Fillmore (1988), Fillmore et al. (1988), Boas 

e Sag (2012), Lakoff (1987), Langacker (1987, 1991, 2005), entre outros.    
14 A versão original diz: “Radical Construction Grammar is a theory of syntax, that is, a theory 

characterizing the gramatical structures that are assumed to be represented in the mind of a speaker.”    
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Nessa concorrência de pressões on-line, a visão de que padrões gramaticais não 

são tomados como modulares é o que diferencia a LFCU de teorias como o gerativismo 

e o estruturalismo e a aproxima de teorias de base cognitivista. Assim sendo, seguindo 

Bermúdez-Otero e Trousdale (2012), na mudança linguística, há duas forças cíclicas, uma 

força de pressão emergente e outra de pressão conservadora.  

De acordo com Goldberg (1995, p. 4; 2006, p. 5), Croft (2001, p. 16) e Traugott e 

Trousdale (2013, p. 5), construção é um pareamento de forma-sentido, unido por elo de 

correspondência simbólica e convencionalizado por um grupo de falantes. Bybee (2003) 

e Goldberg (2006) reconhecem que o armazenamento das construções na memória dos 

falantes depende, em grande parte, da frequência com que ocorrem. Em trabalho 

posterior, Goldberg (2013) acrescenta que “construções são definidas como sendo 

pareamentos convencionalizados de forma-função aprendidos em vários níveis de 

complexidade e abstração”15 (GOLDBERG, 2013, p. 11).  

Considerando que construções são, fundamentalmente, unidades simbólicas, 

Croft (2001, p. 18) representa a estrutura simbólica da construção com a figura: 

 

Figura 1: Representação da construção segundo Croft (2001)

 
Fonte: Croft (2001, p. 18) 

 

Conforme a Figura 1, o polo da forma é composto por propriedades fonológicas, 

morfológicas e sintáticas, e o polo do sentido é composto por componentes semânticos, 

pragmáticos e discursivo-funcionais. Croft (2001) postula que o pareamento forma-

sentido é unido por elo de correspondência simbólica. Sendo assim, o significado bio-

sócio-cultural é construído por convencionalização de rotinas cognitivas e pressões 

                                                             
15 A versão original diz: “Constructions are defined to be conventional, learned form-function pairings at 

vayring levels of complexity and abstraction.”    

Considerando que construções são “fundamentalmente unidades simbólicas”, 

Croft (2001, p.18) representa a estrutura simbólica de uma construção:  
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discursivas, o que é visto, neste trabalho, como o resultado da experienciação dos grupos 

de falantes nas trocas interativas.  

Dessa forma, o acúmulo de experiências nos “permite interpretar uma experiência 

em termos de outras, o que constrói significados metafóricos” (BATORÉO, 2000, p.138). 

Nesse direcionamento, temos construções com usos mais lexicais ou mais gramaticais, 

com referencialidades mais concretas ou mais abstratas, armazenadas na mente do falante 

em modelos de esquemas mais simples ou mais complexos. Mesmo com um vasto campo 

de definições e caracterizações do uso linguístico, na instância do uso, cada realização 

efetiva de uma construção é tomada como um constructo.  

Elaborada por Traugott (2008), a noção de constructo assume que são “tokens 

empiricamente atestados”16 (TRAUGOTT, 2008, p. 236), considerados como “instâncias 

de usos em uma ocasião particular, pronunciados por um falante em particular (ou escrita 

por um escritor em particular) com um propósito comunicativo em particular”17 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 16). Diante dessas declarações, nota-se que os 

constructos não pertencem à elaboração virtual da representação da língua, porquanto é o 

ato de execução concreta da língua falada ou escrita.  

Nessa perspectiva, no nosso caso, cada realização de troca interativa, como, por 

exemplo, [veja lá] e [olha aqui], consiste em constructos instanciados pelo uso. A seguir, 

passamos a ilustrar o modelo de pareamento, nos moldes de Croft (2001):  

 

(3) Foi preciso que Delfino, com medo e também com raiva, quisesse seriamente desfazer 
o negócio para Adriano recuperar suas boas cores e seu jeitão animado de sempre. 

Delfino tinha dito:  Olha aqui, Adriano, isto foi um aviso. Você guarde o seu dinheiro 

e eu guardo a minha boa consciência. - Veja lá, Fininho - disse o outro, sentindo que 

aquilo era uma crise séria, - você já não está com a consciência tão pura assim, não. 
Olhe as chaves que você pediu ao padre Estêvão sem dizer que era para tirar retrato. 

- Você podia me entregar o filme - disse Delfino, sem muita convicção. - Podia, mas 

não entrego. (CP, Madona de Cedro, A. Callado, XX) 

 

Em (3), considerado um contexto de uso do tipo dialogal, tomamos olha aqui e 

veja lá como realizações concretas da língua. Dessa forma, são constructos. A partir do 

momento que os captamos para apontamentos da pesquisa, os consideramos como tokens. 

Segundo Sambrana (2017, p. 34), tokens são dados de uso captados no corpus – são 

instanciações do uso linguístico que podem ser computados como frequência de uso. 

                                                             
16 A versão original diz: “- constructs: empirically attested tokens, which are the locus of change.”   
17 A versão original diz: “instances of use on a particular occasion, uterred by a particular speaker (or written 

by a particular writer) with a particular communicative purpose.”   
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Assumimos que [olha aqui] e [veja lá] são tipos individuais da construção mais geral 

apontada em nossa introdução. De acordo com a LFCU, uma vez que essas formas são 

construções, consequentemente, são pareamentos de forma-sentido.  

Seguindo Croft (2001), as propriedades do polo da forma da construção [olha 

aqui] consistem em:  

 propriedade fonológica - encadeamento de material fônico de três sílabas 

[oλɑki];   

 propriedade morfológica - verbo gramatical18; perda da função flexional 

correspondente à P2 com encadeamento de afixoide locativo;   

 propriedade sintática - autonomia sintática, encontra-se fora da estrutura 

argumental [SVO].  

Em continuação ao pareamento da construção [olha aqui], seus três componentes 

do polo do sentido consistem em:   

 componente semântico - chamamento de atenção repreensivo;   

 componente pragmático - acentua o grau de atenção requerido do ouvinte, 

reforçando o contexto asseverativo;   

 componente discursivo-funcional - marca a posição do falante no discurso, 

encurtando o espaço de atenção entre falante e ouvinte.  

No caso do MD [veja lá], as propriedades do polo da forma consistem em:   

 propriedade fonológica - encadeamento de material fônico de três sílabas 

[vəʒɑ´1ɑ];  

 propriedade morfológica - verbo gramatical; perda da função flexional 

correspondente à P3 com encadeamento de afixoide locativo;   

 propriedade sintática - autonomia sintática, encontra-se fora da estrutura 

argumental [SVO].   

Em continuação ao pareamento, o polo do sentido consistem em:   

 componente semântico - chamamento de atenção atenuador de repreensão;   

 componente pragmático - apelo à tomada de consciência do ouvinte;  

 componente discursivo-funcional - marca a posição do ouvinte em relação à 

posição do falante no discurso; o falante remete o ouvinte à situacionalidade.    

                                                             
18 Em concordância com Travaglia (1991), neste trabalho, consideramos que ao assumir uma nova categoria 

olhar e ver passam a configurar um tipo de verbo gramatical.   
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O conceito de construção como pareamento de forma-sentido dado por Goldberg 

(1995) é retomado em Goldberg (2006) como pareamento de forma-função.  Croft (2001) 

estabelece que o termo sentido, “meaning”, referente ao polo do sentido, representa todo 

o aspecto convencionalizado da função da construção, que inclui particularidades dos 

contextos de uso e dos padrões discursivos em que ela se encontra. Diante dessa 

declaração, entendemos que o polo do sentido pode ser tomado como o eixo funcional, 

ratificando a proposta de Goldberg (2006). Nesse direcionamento, nesta tese, tomamos 

como pareamento a associação entre forma e função.  

Nesse enquadre, é necessário apontar a questão do caráter arbitrário dos signos 

linguísticos e o posicionamento em face à iconicidade. Como toda construção é 

convencionalizada em contextos de uso, aplicamos a noção da arbitrariedade amparada 

na visão da Linguística Cognitiva, que parte do princípio de que a arbitrariedade entre 

significante e significado, forma e função, é uma questão de grau. Conforme destaca 

Batoréo (2000), quanto mais complexa uma construção é e quanto menos fixo são seus 

níveis de convencionalização, mais motivada ou menos arbitrária será a relação entre 

forma e sentido. Sendo assim, conforme Boas (2012; 2013), a construção, vista como 

pareamento indissociável, não será totalmente arbitrária. Como apontam Furtado da 

Cunha, Silva e Bispo (2016), a questão clássica da iconicidade como motivação do 

pareamento é melhor tratada em uma perspectiva de contínuo.    

Em um modelo mais sintetizado da representação de construção de Croft (2001), 

Traugott e Trousdale (2013) passam a representar uma construção como:  

 

Figura 2: Representação da construção segundo Traugott e Trousdale (2013)  

 

 [[F] ↔ [M]] 

 

Fonte: Traugott e Trousdale (2013, p. 8) 

 

Nessa representação, “F” significa forma (FORM) e contém as propriedades 

específicas da sintaxe; “M” significa sentido (MEANING) e contém as propriedades do 

sentido. A correspondência simbólica entre forma e sentido é representada pela seta de 

duas pontas (↔). Para os autores, consideradas unidades básicas da língua, as construções 

podem assumir diferentes tamanhos (atômicas, complexas ou intermediárias), diferentes 

especificidades fonológicas (substantivas ou esquemáticas) e diferentes bases conceptuais 

(conteudísticas ou procedurais). Apoiados em Goldberg (2006), os autores 
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complementam que “a totalidade do nosso conhecimento de língua é capturada por uma 

rede de construções.”19 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 8). 

Para esta tese, a principal diferença entre as construções é a imbricação entre os 

graus de esquematicidade e de composicionalidade que cada construção assume em sua 

realização no discurso. Sendo assim, tanto a construção mais geral [Vvisual(Xafixoide)]MDVV 

quanto as construções individuais, chamadas types, como exemplificado em (6) com olha 

aqui e veja lá, são pareamentos simbolicamente convencionalizados de forma e função. 

Nos moldes de Traugott e Trousdale (2013, p. 8), nosso objeto de pesquisa corresponde, 

sincronicamente, à seguinte composição de forma-função:  

 

Figura 3: Pareamento forma-função de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

Fonte: Autoria nossa. 

 

A Figura 3 apresenta como organizamos o pareamento da construção mais geral 

em termos de forma e função. Fonologicamente, essa construção não pode ser 

especificada, porquanto é altamente complexa e esquemática. Contudo, podemos 

generalizar que seus elementos prosodicamente não possuem mais de três sílabas. Suas 

propriedades fonológicas só podem ser descritas com exatidão em níveis menos 

esquemáticos e no nível virtual mais baixo, como, por exemplo, o microconstrucional, 

descrito por Traugott (2008) e Traugott e Trousdale (2013). Nesse nível 

microconstrucional estão as ditas construções individuais ou types apontadas.   

Na proposta dos autores referidos, as construções são descritas pelos fatores de 

esquematicidade, produtividade, composicionalidade e extensibilidade. Esses fatores 

dimensionam características internas e externas das construções, na consideração da 

instabilidade/estabilidade da língua, uma vez que o uso é considerado como ponto de 

partida da análise linguística.  

                                                             
19 A versão original diz: “the totality of our knowledge of language is captured by a network of 

constructions”.  

 

[[verbovisual(Xafixoide)] ↔ [marca o discurso, regulando a interação através da 

manipulação do espaço atencional idealizado virtualmente para cumprir objetivos 

sociocomunicativos]] 
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Esquematicidade, segundo Traugott e Trousdale (2013) e Hilpert (2014), envolve 

abstração, entendida como generalização. Quanto mais geral um padrão construcional se 

apresenta, mais esquemática será sua caracterização representacional.  

A produtividade conjuga noções de frequência e extensibilidade. Produtividade é 

a aferição em termos de frequência type, que é a ocorrência do tipo de padrão específico, 

e de frequência token, que se dá pela quantificação de ocorrências de uso. Ressaltamos 

que, em termos de frequência, incluímos Bybee (2003).  

Extensibilidade está intimamente ligada à produtividade e esquematicidade. A 

extensibilidade do esquema é verificada na medida em que suas formas se expandem, na 

medida em que types se mantêm no esquema e mais types são agregados, evidenciando 

sua extensão. Himmelmann (2004) chama esse tipo de expansão de host-class expansion. 

Nesta tese, tomamos esse termo por expansão da classe hospedeira. Barðdal (2008; 2015) 

postula que, embora a extensibilidade traga ao esquema uma inflação de formas, a 

integração das microconstruções na base do padrão garante que, desde o membro mais 

prototípico até o menos prototípico, o esquema mantenha sua coerência entre forma-

função. Sendo assim, mesmo uma base muito produtiva entre as construções individuais, 

como é o caso dos nossos 24 types, os níveis mais esquemáticos representam sua 

totalidade. Traugott e Trousdale (2013) concordam com a ideia de expansão como 

aumento de frequência type, isto é, como uma expansão de formas.    

No que diz respeito à composicionalidade, refere-se ao quanto do sentido da 

construção depende da correspondência entre suas subpartes. Do nosso ponto de vista, 

composicionalidade torna-se altamente relevante como fator de detecção das mudanças 

vistas como graduais. Mudanças visíveis na forma ou no sentido trazem perda de 

composicionalidade à construção original, o que cria um ambiente favorável para que o 

ouvinte interprete ambiguidades e, assim, abra caminho para o surgimento de novos usos.  

Croft (2001) concebe a gramática como um inventário de construções, em que 

cada uma constitui um nó na rede taxonômica (CROFT, 2001, p. 25). Nesses termos, de 

acordo com Traugott e Trousdale (2013) e Hilpert (2014), as construções, como parte do 

conhecimento do falante, são organizadas em forma de generalizações por esquemas que 

englobam vários níveis de virtualidade representacional. Voltamos, assim, ao fator de 

esquematicidade, que, nos moldes de Traugott e Trousdale (2013), adequando ao nosso 

objeto, se organiza como:  
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 Esquema – nível mais abstrato de generalização, que abrange um ponto de 

aglomeração de toda uma categoria na rede, por exemplo: [Vvisual (Xafixoide)]MDVV, 

considerada altamente esquemática, complexa e procedural20;    

 Subesquema – nível intermediário de generalização, podendo admitir vários 

subníveis, por exemplo: [Vvisual]CA, [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA e [Vvisual 

(AfixoideFocalizador)]CA; 

 Microconstrução – construções de tipo individual, licenciadas diretamente pelo 

uso linguístico, por essa razão compõem o nível menos abstrato, por exemplo: [vê 

lá], [olha aqui], [olha], [veja lá], [vejam bem] e [olha lá], todas fonologicamente 

especificadas, ou seja, substantivas. 

 

A seguir, reproduzimos parte da organização esquemática empregada por 

Sambrana (2017) para ilustrar a rede dos marcadores discursivos do português: 

 

Figura 4: Representação de parte da rede esquemática dos marcadores discursivos 

 

[[(X)] ↔ [Marcador Discursivo]] 

 

 

[[(Conj)] [MD]]           [[(Verbo) (X)] [MD]]            [[(Adv)] [MD]]           [[(SNL) [MD]] 

 

 

                          [V visual (Xafix)]               [V estativo (Xafix)] 

  

  

            [olhar (X)]MD     [ver (X)]MD [estar (X)]MD   [ficar (X)]MD                

  

    

[mas]        [olha] [veja]   

   [olha aqui] [veja lá]      [está aí]          [fica aí] [agora]       [ahn rahn] 

    

Legenda: X: subparte altamente generalizada; V: verbo; Conj: conjunção; MD: marcador 

discursivo; Adv: advérbio; SNL: som não lexicalizado; Xafix: slot preenchido por afixoide.  

Fonte: Adaptado de Sambrana (2017, p. 10)  

 

                                                             
20 Nos termos de Traugott e Trousdale (2013), complexa refere-se à construção com mais de uma parte e, 

procedural refere-se aos sentidos abstratos que sinalizam relações linguísticas.  
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Com base em Sambrana (2017), a Figura 4 exemplifica os níveis esquemáticos 

formalizados na representação taxionômica assumida pelos marcadores discursivos em 

visão de rede. O esquema mais geral [[(X)] [Marcador Discursivo]] engloba todos os outros 

níveis menos virtuais, tanto subesquemas como microconstruções, localizadas na base da 

rede. O nível intermediário é o que comporta os subesquemas. No caso da Figura 4, em 

que subesquemas estão morfossintaticamente separados, o que torna o agrupamento 

coerente é o desempenho de sua função gramatical. No nível mais básico, estão as 

microconstruções, que são instanciadas diretamente pelo uso.  

O modelo de organização das construções em rede permite organizar os padrões 

gramaticais e seus componentes em relação aos exemplares prototípicos, que são mais 

centrais, e aos não prototípicos. Consideramos não prototípicos aqueles que se afastam 

do centro da categoria à medida que nuances funcionais os diferenciam ao ponto em que 

outras categorias margeiam sua categorização.  

Na abordagem construcional, seguindo Croft (2001), Goldberg (1995; 2006), 

Traugott e Trousdale (2013), Hilpert (2013; 2014), Traugott (2021), entre outros, cada nó 

é ligado em múltiplas direções com outros nós. Sendo assim, os links podem ter 

motivações semânticas, pragmáticas, discursivas, sintáticas, morfológicas ou 

fonológicas. Smirnova e Sommerer (2020) mostram que, na organização da rede, os links 

compartilhados estão dispostos em dois níveis: o nível vertical, que trata principalmente 

de sanções e esquematicidade, e o nível horizontal, que trata do compartilhamento de 

similaridades. Conforme esclarecem Smirnova e Sommerer (2020, p. 25), “muitos 

diferenciam entre links taxionômicos (simbolizando relações através de herança) e links 

horizontais (simbolizando similaridades parciais, mas não de herança)”21. Um dos 

trabalhos que destacamos é a abordagem das relações degenerativas (VAN DE VELDE, 

2014). Em publicação recente, Oliveira e Sambrana (2018) discutem esse contraste:  

 

“[...] os pareamentos podem se associar e mesmo competir por instanciação, 

dado que nesse nível o eixo da função guarda correspondência; tal viés 

associativo e competitivo é responsável por variação, tanto no âmbito da 

própria rede construcional (como no caso das microconstruções vê e veja, 

pertencentes ao mesmo subesquema), como entre redes distintas (como no caso 

de vê e preste atenção), [...]” (OLIVEIRA; SAMBRANA, 2018, p. 345)   

 
  

                                                             
21 A versão original diz: “Most scholars differentiate between “taxonomic links” (symbolizing relatedness 

through inheritance) and “horizontal links” (symbolizing partial similarity but non-inheritance).” 

(Destaque da autora). 
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Como observam as autoras, nas relações horizontais ou degenerativas, evidencia-

se um tipo de associação em que os padrões produzem e articulam construções com 

sentidos correspondentes. A relação de herança, muito referida no nível vertical, é 

entendida agora como uma relação de substituição por variabilidade entre as construções.  

Destacamos até aqui importância da abordagem da gramática de construções para 

a LFCU, em que construção é tomada como unidade básica da língua. Ainda destacamos 

que construções se realizam no discurso através de contextos de uso que assumem os mais 

variados modos de apresentação. Bergs e Diewald (2009) afirmam que qualquer elocução 

se situa no contexto e no co-texto. Como um fator externo, contexto se define como a área 

de sobreposição entre pragmática e discurso, em que convergem tempo, lugar, 

interlocutores, modalidade, entre outros. Por sua vez, co-texto se limita aos fatores 

internos, como o ambiente sintático e textual. Na instância do uso, há forte 

interdependência entre contexto e co-texto, de modo que construções podem ser 

modificadas para se adaptarem a um contexto em particular.   

Traugott e Trousdale (2013) sustentam que contexto é “o co-texto linguístico 

amplamente construído como um ambiente linguístico que inclui sintaxe, morfologia, 

fonologia, semântica, inferência pragmática, modalidade (escrita/falada) e, às vezes, 

padrões discursivos e sociolinguísticos mais amplos.”22 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013, p. 196). Os autores comentam a existência de uma formatação da distribuição 

sintagmática do contexto que, como conhecimento compartilhado, forma redes de 

contextos como “nós relacionais que possibilitam o pensamento analógico”23 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 195). Dessa forma, ao reconhecer um uso de 

olha, olhe aqui, veja lá ou vê bem autônomos à estrutura argumental [SVO], introdutórios 

aos turnos de fala e utilizados em interações de menor monitoramento da língua culta, o 

ouvinte também pode reconhecer olha lá como um marcador discursivo, se as mesmas 

condições contextuais se apresentarem.      

Uma questão ligada ao co-texto é a noção de gênero e tipologia textual como 

ferramentas de análise. Tomando gênero como uma realização heterogênea, Bonini 

(2005) apoia a postulação de que o texto é composto por proposições que se configuram 

como “unidades de conteúdo que, em forma de teia, mapeiam as relações significativas 

                                                             
22 A versão original diz: “By context we mean linguistic co-text broadly construed as linguistic 

environment, including syntax, morphology, phonology, semantics, pragmatic inference, mode 

(written/spoken), and sometimes wider discourse and cociolinguistic contexts.”  
23 A versão original diz: “- related nodes that enable analogical thinking.”   
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postas em um texto.” (BONINI, 2005, p. 217). Em sua proposta, o autor aponta as 

sequências textuais como narrativas, descritivas (expositivas), argumentativas, 

instrucionais, explicativas e dialogais. O autor ainda trata da sequência injuntiva como 

um tipo de descrição.   

Neste trabalho, assumimos que “gêneros são formas verbais de ação social 

relativamente estáveis realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais 

e em domínios discursivos específicos” (MARCUSCHI, 2010, p. 26). Segundo 

Marcuschi (2010), os discursos produzidos pelos falantes se propagam em textos 

elaborados na concatenação das sequências discursivas, tais como: descritivas, narrativas, 

expositivas, argumentativas e injuntivas.  

Com um direcionamento sociocognitivo, Wachowicz (2012) postula que “como 

entidades de construção textual, as sequências tipológicas são elementos abstratos” que 

se concretizam nas estruturas linguísticas previstas, e acrescenta que apenas “os gêneros 

é que são enunciados da vida real, carregados de condicionamentos pragmáticos, 

contextuais e ideológicos.” (WACHOWICZ, 2012, p. 52). Para a autora, as sequências 

tipológicas são estruturas relativamente fixas que podem ser narrativas, descritivas, 

argumentativas, explicativas e dialogais.  

Em uma dimensão mais ampla sobre contexto e co-texto, entendemos os contextos 

de uso como contextos de mudança. Tais contextos se apresentam em uma 

interdependência escalar em que se observa a trajetória de mudança de determinada 

construção, assim como os trabalhos de Diewald (2002; 2006), Diewald e Smirnova 

(2012), Traugott e Trousdale (2013), Rosa (2019) e Traugott (2021).  

Aliado a esse entendimento, Diewald (2015) traz dois conceitos relevantes – 

contexto comunicativo e situação comunicativa. Tratados como types, em termos gerais, 

contexto comunicativo refere-se às características linguísticas do evento comunicativo, 

enquanto situação comunicativa refere-se às características não linguísticas 

multidimencionalmente complexas. Uma distinção básica que afeta esses dois conceitos 

é o grau de atuação entre falantes e ouvintes. Dessa forma, a autora destaca a máxima 

participação dos interlocutores em uma interação em contraponto com uma situação de 

monólogo. Nesse estudo, a autora trata questões amplas sobre contexto, caracterizando 

diferentes categorias sintáticas, descrevendo variações funcionais entre conjunções, 

partículas modais e marcadores discursivos.      

No que diz respeito à caracterização dos contextos de uso com o objetivo da 

captação da mudança linguística, neste trabalho, propomos integrar os conceitos 
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sugeridos por Bonini (2005), Marcuschi (2010) e Wachowicz (2012) com a possibilidade 

de uma adequação de acordo com a situação e o contexto comunicativo, conforme sugere 

Diewald (2015). Dessa forma, caracterizamos os contextos de uso como perfis funcionais 

entre texto e propósito comunicativo, o que passamos a demonstrar:  

 

Quadro 1: Caracterização funcional dos contextos de uso 

Caracterização Funcional dos Contextos de Uso 

Tipo de Contexto de 

Uso 

Propósito 

Comunicativo 
Texto 

Narrativo 

Demonstrar sucessão de 

eventos no tempo em relação 

a unidade temática 

conto, fábula, lenda, teatro, 

crônica, cartas, reportagem 

Expositivo 
Retratar algo através da 

ligação de fenômenos 

sermão, cartas, cantigas, 

memórias, crônica, jornal 

Dialogal 

Manter a coatuação do 

evento de fala com o 

interlocutor 

entrevista, teatro, crônica, 

conto, fábula, lenda, piada, 

confissão 

Descritivo 

Apontamento por parte ou 

geral de propriedades 

qualitativas sobre os seres. 

entrevista, sermão, teatro, 

conto, fábulas, memória, 

carta 

Instrucional 

Transmitir conhecimento 

sobre conceitos ou ensinar 

tarefas 

ladainha, sermão, cantiga, 

livro didático, manual, 

bulas, receitas 

Explicativo Pretende justificar um fato 

novena, sermão, cantiga, 

conto, fábula, lenda,  

teatro, carta 

Argumentativo 

Posicionar-se na defesa de 

fatos, conceitos ou 

fenômenos 

entrevista, reportagem, 

livro didático, conto, 

folheto, crônica 

Injuntivo 
Incitar o ouvinte à tomada de 

ação 

entrevista, teatro, crônica, 

conto, sermão, fábula, 

propaganda, lenda 

Fonte: Autoria nossa 

 

No Quadro 1, sintetizamos os contextos de uso como ambientes funcionais que 

relacionam texto e propósito comunicativo. Em nossa proposta, a sequência textual está 

inserida no contexto juntamente com as outras sequências circundantes. Dessa forma, a 

formatação do contexto de uso leva em conta os propósitos comunicativos dos falantes e 

as possibilidades disponíveis na estruturação das sequências. Sendo assim, quando 

caracterizamos o contexto de uso, levamos em conta fatores extralinguísticos. Assumimos 

que os contextos de uso dos tipos acima relacionados podem abarcar mais de um gênero, 

a depender do propósito comunicativo, e também consideramos que os textos são 



33 
 

 
 

produzidos a partir de modelos híbridos ou difusos, tanto em termos formais quanto 

funcionais. Ademais, como trabalhamos em perspectiva histórica, muitas vezes, não há 

estrita correspondência entre gêneros de cada fase distinta da língua. Por essa razão, como 

uma proposta inicial, utilizamos o conceito amplo como texto.   

 

1.2 Construcionalização Gramatical 

 

Nossa principal abordagem, que justifica a convencionalização das formas 

linguísticas em estudo histórico da mudança, é a teoria da mudança linguística de Traugott 

e Trousdale (2013). A proposta dos autores prevê dois tipos de mudanças: a mudança 

construcional e a construcionalização. Construcionalização é um tipo de mudança que 

resulta em novo pareamento. Nas palavras dos autores, podemos entendê-la como: 

 

Construcionalização é a criação (combinação de) de signos de formanova-

sentidonovo. Construcionalização forma novos nós, novos types que carregam 

nova sintaxe ou nova morfologia e codificam novo sentido, em uma rede 

linguística de uma população de falantes. É acompanhada por mudanças em 

graus de esquematicidade, produtividade e composicionalidade. A 

construcionalização de esquemas sempre resulta de uma sucessão de 

micropassos e, por isso, considerada gradual. Portanto, novas 

microconstruções podem ser criadas gradualmente, mas elas também podem 

ser instantâneas. Quando gradualmente criadas, as microconstruções tendem a 
ser mais procedurais, entretanto, se instantaneamente criadas tendem a ser mais 

de conteúdo. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 22)24  

 

 

Nessa definição, inclui-se a criação de novos signos com conteúdo lexical, que os 

autores classificam como construções mais conteudísticas, nomeada de 

construcionalização lexical. Incluem-se ainda novos signos com conteúdo gramatical, 

categorizados como mais procedurais, fenômeno nomeado de construcionalização 

gramatical. Interessa-nos a construcionalização do tipo gramatical, como ilustramos em:  

 

(4) Não he cousa pertencente a hum homem ser ama, nem berço de seus filhos. Fazer-

lhes aquelles seus momos, fallar-lhe naquella sua linguagem, tudo he indecente. Basta 

que os veja e ame, e lhe procure todo o regalo e boa criação. Essoutras figurarias 
são proprias das mãis, a quem se não ha de tomar em nada o modo, nem o officio. 

(CP, Casados, Melo, XVII) 

                                                             
24 A versão original diz: “Constructionalization is the creation of formnew-meaningnew (conbinations of) 

signs. It forms new type nodes, wich have new syntax or morphology and new coded meaning, in the 

linguistic network of a population of speakers. It is accompanied by changes in degree of schematicity, 

productivity, and compositionality. The constructionalization of schemas always results from a 

succession of micro-steps and is therefore gradual. New micro-constructions may likewise be created 

gradually, but they may also be instantaneous. Gradually created micro-constructions tend to be 

procedural, and instantaneously created micro-constructions tend be contenful.”     
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(5) Essas esperanças não existem. Se existissem, bem vê que não estaria aqui. Não me 

teria impelido a ambição pelo caminho de realizá-las? Não se me têm oferecido os 
meios para tentá-lo? Mas, veja, quero-lhe tanto, e tanto me satisfaz esta felicidade a 

meu modo, que não arrisco um instante dela para tentar uma ventura maior. O 

ervanário escutava silencioso, porém meneando a cabeça com ares de quem não 
punha demasiada fé naquelas palavras. (CP, Morgadinha, Dinis, XIX) 

 

 

Com os exemplos (4) e (5), demonstramos a instanciação da construção transitiva 

que recruta o verbo ver em uso pleno e da construção marcadora discursiva que recruta 

ver em uso procedural, respectivamente. A mudança se justifica, porquanto, como 

construção marcadora discursiva de função textual-interativa, o uso de veja centra-se na 

orientação da interpretação do ouvinte. Defendemos que esse tipo de mudança, 

juntamente com atuação de vários mecanismos de reconfiguração morfológica, semântica 

e pragmática, em nosso caso, envolve mudança categorial. Em nossa visão, buscamos 

comprovar a criação de uma subclasse formada por base verbal de sentido visual, olhar e 

ver, agregada ou não a um afixoide que carrega sentido de orientação e localização 

virtual25, cuja segunda parte configura-se em aqui, lá, aí, só ou bem, dentro da categoria 

de marcadores discursivos. 

Por outro lado, a mudança construcional é relacionada aos micropassos de 

mudanças que envolvem somente o eixo da forma ou da função. Mudança construcional 

é uma “mudança que afeta uma dimensão interna da construção. Ela não envolve a criação 

de um novo nó”26 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 26). Ilustramos essa questão 

com três dados a seguir: 

 

(6) disse el-rey: "Poys porque nam fazeys essa barba?"; e o homem disse:   "Senhor, por 

nam ter dinheiro que dar a quem ma faça". E el-rey lhe mandou dar ahi logo dous mil 

reaes e disse-lhe: ''Ora yde logo fazer a barba e nam vos veja eu mais com ela''; e o 

homem se lançou a seus pes pera lhosbeijar chorando com prazer e rogando a Deos 
por sua vida e seu estado. (CP, Resende, João, XVI) 

 

 
(7) com confiança e brevidade, como pílula que há-de ser dourada e pequenina que quase 

primeiro se sente engolida do que amargosa. Veja o que ensina Cassiodoro neste 

ponto. Décimo segundo Quanto sem ofensa de Deus forpossível, devem os amigos ter 
recíproca condescendência dos seus quereres, deixando-se vencer um do outro, para 

ficar a amizade de ambos invencível. (CP, Floresta, Bernardes, XVII) 

 

                                                             
25 Neste trabalho, consideramos localização virtual dentro de um continum espacial em que o ponto de 

origem é uma localização espacial física e o ponto de chegada é uma localização virtual ancorada no 

espaço idealizado virtualmente pelos falantes.    
26 A versão original diz: “A constructional change is a change affecting one internal dimension of a 

Construction. It does not envolve the creation of a new node.”   
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(8) mas é escusado persuadir este conhecimento a um fidalgo português, cujo génio foi 

sempre pagar-se mais do pouco, sendo-lhe singular, que do grande, sendo-lhe comum. 
Veja V. M. se no meu pouco préstimo pode achar a honra de servi-lo. Deus guarde 

a V. M. muitos anos. de Agôsto de I697. (CP, Cartas, Brochados, XVII) 

 

Consideramos ocorrer em (6), (7) e (8) um caso de desbotamento27 dos valores 

semântico-sintáticos desempenhados pela construção transitiva. Em (6), temos uma 

construção transitiva em que o sentido de ‘fitar os olhos em um objeto’ reflete uma cena 

concreta do cotidiano. O fator semântico-pragmático da agentividade está alinhado com 

a personificação do falante (eu). Em (7), ainda temos uma construção transitiva, mas a 

agentividade do sujeito não está alinhada com a representatividade do falante. Objetivos 

sociocomunicativos do falante, em (7), pressionam o recrutamento do modo imperativo 

de veja. Assim, o verbo ganha um sentido polissêmico de ‘repare’. Em (8), assim como 

em (7), ainda temos uma construção transitiva e o sujeito é não agentivo. Uma mudança 

notável é o sentido de assertividade trazido pelo imperativo conjugado ao vocativo28.  

Comparando esses contextos de uso, as mudanças ocorridas motivam 

ambiguidades semânticas que se resolvem no contexto de uso. Em (6), (7) e (8), 

detectamos apenas mudanças construcionais nos moldes de Traugott e Trousdale (2013). 

Para os autores, não “podemos afirmar que construcionalização ocorra até que mudanças 

morfossintáticas apareçam no corpus assim como as mudanças semânticas”29 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 27). Sendo assim, entre (6), (7) e (8), há apenas 

mudanças construcionais, mudanças ora no polo do sentido e ora no polo da forma. Nos 

termos de Votre (2004) e Traugott e Dasher (2005), a metaforização ocorrida no uso de 

veja é uma mudança semântica. Segundo Votre (2004), por transferência metafórica, ver 

ganha sentido de processamento mental.      

Consideramos construcionalização como um processo amplo e gradual de 

mudança linguística que envolve vários mecanismos de base semântica, sintática e 

pragmática. Conforme Bermúdez-Otero e Trousdale (2012), as mudanças linguísticas 

ocorrem em ciclos, e o final de um contínuo não representa o estágio zero da mudança. 

Essa afirmação coaduna com a proposta de que mudanças construcionais, 

                                                             
27 Bybee (2010) caracteriza o desbotamento (bleaching) como um tipo de mudança semântica ligada à 

expansão contextual motivada pelo aumento de frequência.  
28 Note que a força expressiva do imperativo vai aumentando conforme os contextos desbotam sentidos de 

transitividade da percepção-visual. Em decorrência dessa evidência, afirmamos que nem todos os 

marcadores discursivos de visualização virtual se originam do imperativo, mas, admitimos que muitos 

sofrem inferências dele.  
29 A versão original diz: “We can not tell that constructionalization has ocorred until morphosyntatic 

changes appear in the textual record as well as semantic ones.”     
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construcionalização e mudanças construcionais mais avançadas combinam-se para 

marcar a trajetória da mudança.  

Traugott e Trousdale (2013) assumem que mudanças construcionais ocorrem 

antes e depois da construcionalização. Antes da formação de um novo pareamento, as 

mudanças construcionais são denominadas como pré-construcionalização e, após a 

formação de um novo pareamento, as mudanças construcionais são classificadas como 

pós-construcionalização. Os autores ressaltam que, no início do processo de mudança, 

todas as alterações são locais, destacando o surgimento de construções no nível 

microconstrucional. Entretanto, “algumas dessas mudanças podem ser vistas como parte 

de padrões sistêmicos mais amplos”30 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 29), o que 

esperamos detectar com as análises.  

Com essas considerações, tomamos a construcionalização gramatical, que gera 

esquemas que desempenham funções procedurais, como um processo amplo e gradual de 

mudança linguística. Construcionalização se efetiva quando a língua, através da regulação 

de seus padrões e por força da repetição, cria um novo signo linguístico, um novo 

pareamento de forma e função. Propondo um refinamento do conceito, Traugott (2021a) 

defende que construcionalização seja vista como “o estabelecimento de uma nova 

associação simbólica de forma e função replicada por uma rede de usuários da língua”31. 

Como defendido por Traugott e Trousdale (2013), os mecanismos de neoanálise32 e 

analogização estão na base da mudança linguística processada por construcionalização. 

A seguir, vejamos algumas contribuições sobre o tema.  

Nos termos de Fertig (2014), quanto à tradicional teoria morfológica da criação 

de estruturas, distinguem-se duas correntes: uma baseada em “regras”, que são 

dissociadas de palavras, exemplares ou padrões que as instanciem; a outra consiste em 

um modelo baseado em “analogia”, que postula que exemplares “são armazenados na 

memória, permitindo que os usuários produzam novas formas com base nos padrões que 

discernem entre as formas armazenadas, sem necessariamente abstrair qualquer regra 

explícita”33 (FERTIG, 2014, p. 208).  

                                                             
30 A versão original diz: “However, some of these changes can be seen as part of larger systemic shifts.”    
31 A versão original diz: “Constructionalization is the stablishment of a new symbolic association of form 

and meanng which has been replicated across a network of language users”.     
32 Assim como os autores, preferimos o termo neoanálise à reanálise, e o termo analogização à analogia.  
33 A versão original diz: “In analogy-based account, by contrast, might posit that exemplars of present and 

past tense verb forms are stored in memory, allowing users to produce new past tense forms based on the 

patterns they discern scross the stored forms, without necessarily abstracting out any explicit rules.”   
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Para Bybee (2010)34, como representante da segunda corrente proposta por Fertig 

(2014), os estudos sobre mudança linguística incluem áreas como mudança fonética, 

analogia, mudança morfossintática e mudança semântica. Concebendo a língua como um 

sistema adaptativo complexo, conforme explicita Du Bois (1985) e Hopper (1987), Bybee 

(2010) defende que esta é moldada pelos processos cognitivos de domínio geral, já citados 

anteriormente, exibindo estrutura aparente e regularidade de padrões enquanto, ao mesmo 

tempo, mostra variação considerável em todos os níveis. A autora aponta para duas 

perspectivas sincrônicas da natureza da gramática – a variação e a gradiência. Por sua 

vez, considerando os processos cognitivos de domínio geral como responsáveis tanto pelo 

processamento (variação e gradiência) como pela mudança linguística, as dimensões 

sincrônicas e diacrônicas estão alinhadas na teoria. 

Analogia, no nível da experiência linguística, é o “processo pelo qual enunciados 

novos são criados com base em enunciados de experiência prévias”35 (BYBEE, 2010, p.  

8). Voltando à questão da analogia versus regras, Bybee (2010) esclarece que: 

 

A analogia faz referência a padrões de construção específicos armazenados ou 

a itens lexicais. Obviamente, exemplares similares armazenados são agrupados 

juntos, conforme vimos. Esses grupos tomam uma estrutura prototípica, com 
um membro central e muitos outros membros como periféricos. Padrões 

organizacionais, esquemas ou categorias surgem no léxico ou no que tem sido 

chamado “constructicon” (um léxico com um inventário de construções) e não 

têm existência independente das unidades lexicais das quais emergem.36 

(BYBEE, 2010, p. 73).   

 

Nesse modelo baseado em analogia, e não em regras computadas por exceção e 

não exceção, as formas são organizadas por um esquema de rede mental, capaz de 

capturar relações similares nos níveis lexicais, morfossintáticos e fonéticos. Esse modelo 

designa analogia como um mecanismo de processamento puramente cognitivo 

(FISCHER, 2009), sem diferenciação na aplicação sincrônica ou diacrônica. Sendo assim, 

analogia histórica e analogia como mecanismo de processamento cognitivo de domínio 

                                                             
34 O interesse de Bybee (2010) por analogia compreende um amplo estudo sobre os processos (cognitivos) 

de domínio geral, cujo objetivo pretende depreender da estrutura linguística propriedades a partir dos usos 

da língua, padrões de processamento cognitivo e aspectos da mudança linguística.   
35 A versão original diz: “Analogy is the processby wich novel utterances are created based on previously 

experienced utterances.”   
36 A versão original diz: “First, analogy makes reference to specific stored patterns of constructions or 

lexical items. Of course, similar stored exemplars are grouped together as we have seen. These groupings 

take a prototype structure, with a central member and more peripheral members. Organizational patterns, 

schemas or categories arise in the lexicon or what has been called the ‘constructicon’ (a lexicon with na 

inventory of constructions) and have no existence independente of the lexical units from which they 

emerge.”             
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geral são recíprocos, uma vez que a mudança linguística ocorre enquanto os falantes usam 

a língua em suas diferentes camadas. Importa atentar que, enquanto Bybee (2010) 

considera analogização como um mecanismo de base cognitiva ligada à categorização e 

à frequência de uso, Traugott e Trousdale (2013) consideram analogização como um tipo 

de neoanálise.  

Como um mecanismo diretamente ligado à criação de novas construções, Traugott 

e Trousdale (2013) tomam como neoanálise os novos usos linguísticos que, por 

sucessivos micropassos de mudança, acarretam construcionalização. Nesse caso, 

neoanálise resulta na criação de um novo tipo de nó na rede com nova forma e novo 

sentido.”37 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 75). Conforme os autores, o 

mecanismo de neoanálise é o “mais importante” para a construcionalização “porque 

abarca um maior número de casos de mudanças”38 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, 

p. 58). Referindo-se à neoanálise como um mecanismo gradual, os autores ratificam que 

neoanálise envolve micropassos de mudança, embora possam ser criadas novas 

construções de maneira mais instantânea, principalmente em termos de 

construcionalização lexical.  

Conforme exposto no capítulo introdutório, concordamos com Traugott e 

Trousdale (2013) que analogização é um tipo de neoanálise. Nesse sentido, defendemos 

que, ambos, neoanálise e neoanálise via analogização podem funcionar 

complementarmente no processo de mudança. Ambos envolvem a criação de novos usos 

e, por conseguinte, esses dois mecanismos levam ao surgimento de novas construções.   

Defendemos que construcionalização e mudança construcional são impulsionados 

por reinterpretação e replicação dos ouvintes. Os falantes sugerem inferências de 

significados e os ouvintes, por motivações diversas, reinterpretam essas inferências. 

Dessa maneira, significados podem ser inferidos e pareamentos podem ter suas 

propriedades realinhadas. No nível cognitivo, essa organização de inferência de 

significados diz respeito à metáfora e à metonímia. Por sua vez, subjetividade e 

intersubjetividade se referem ao nível pragmático-discursivo da organização de 

inferências de significados, como assumem Traugott e Dasher (2005). 

                                                             
37 A versão original diz: “Some neoanalyses are constructional changes; these do not create new type-nodes 

in the network. Series of consytructional changes may lead to a constructionalization. This too is a 

relatively small step neonalysis. In this case neoanalysis results in the creation of formnew-meaningnew type 

node in the network.”      
38 A versão original diz: “neoanalysis is in our view primary inthe sense of ‘more important’ because it 

covers more cases of change.”   
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Embora nosso foco não resida na metáfora ou na metonímia conceptual, as 

interpretações dos fenômenos linguísticos aqui seguem que os significados ‘linguísticos’ 

refletem a experiência com o mundo biossocial. Sendo assim, em uma versão adaptada 

para o nível linguístico, concordamos com Bernardo (2016), para quem o significado é 

“perspectivado; dinâmico e flexível; enciclopédico e não autônomo; e baseado no uso e 

na experiência” (BERNARDO, 2016, p. 159).  

Traugott e Dasher (2005) admitem a existência da convencionalização, que 

generaliza a polissemia e a ambiguidade pragmática como forma de produzir mudanças 

semânticas. Assumindo que os aspectos estruturais e comunicativos moldam a 

configuração da gramática, torna-se fundamental o elo apontado pelos autores entre 

“gramática” e “uso”, que se sustenta na díade falante/escritor – ouvinte/leitor. Falantes e 

ouvintes interagem e negociam sentidos, ambos replicam e recriam contextos. Dessa 

forma, aspectos interacionais também moldam os significados linguísticos.  

Nos termos de Sweetser (1990), o termo “percepção-visual” é próprio dos sentidos 

mais concretos na experienciação da visão, e o termo “visual” traz sentido de 

metaforização dos sentidos concretos da percepção sensória da visão. A autora chama 

esse processo, que considera como mudança semântica, de “Mind-as-body Metaphor”39. 

De fato, Sweetser (1990) postula que o início da trajetória metafórica é único, uma vez 

que a fonte da metáfora, seja da audição, do olfato, do paladar, do tato ou, no nosso caso, 

sensorial da visão, é sempre a experiência corpórea que parte para a mente corporificada. 

De acordo com Sweetser (1990), à medida que a língua muda, bases metafóricas vão se 

estruturando semanticamente, como, por exemplo, do toque físico (manipulação) para o 

visual, do monitoramento visual para o controle, da visão física para o processamento 

mental, da visão para o intelecto, sendo a fonte sempre a experiência corpórea.         

Esses estudos sobre metáforas motivadas por experiências corporificadas 

mostram que verbos de percepção visual se metaforizam em verbos de cognição, o que 

leva Traugott e Dasher (2005) a descrever o cline “percepção-visual > percepção-mental” 

como a passagem do domínio perceptivo-sensorial para o domínio psíquico-mental. O 

primeiro é tomado como domínio concreto, visto que reflete uma ação de experienciação 

humana com o mundo externo. O segundo é tomado como um domínio alvo, porquanto 

é um resultado de (re)conceptualização.  

                                                             
39 Grifo da autora. Entendemos o termo em inglês como “metáfora da mente corporificada” 
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Nesta tese, interessa-nos traçar relações entre entidades significativas de domínio 

concreto e entidades significativas de domínio abstrato. Sincronicamente, reconhecemos 

aspectos motivadores do uso dos verbos visuais que participam da construção transitiva 

acompanhados por dêiticos espaciais com especializações funcionais de locativos e 

focalizadores. A partir dessa relação, esperamos indicar uma trajetória metafórica 

histórica da mudança envolvida no esquema que estudamos.   

Quanto à questão da metonímia, apoiamo-nos em Traugott e Dasher (2005):  

  

Esforços são feitos para estabelecer diferenças funcionais entre metáfora e 

metonímia/associação. Desta perspectiva, metáfora envolve similaridade, 

mapeamento de um domínio para outro, no que é essencialmente um modo 

conceptual de analogia, escolha paradigmática e iconicidade. Em contraste, 

metonímia envolve contiguidade, relações sintagmáticas e indexicalidade, e 

transferência dentro do mesmo domínio.40 (TRAUGOTT; DASHER, 2005, 

p.79). 

 

Com essa citação, Traugott e Dasher (2005) enfatizam que os significados 

metafóricos se projetam entre diferentes domínios, enquanto que os significados 

metonímicos se projetam no mesmo domínio, envolvendo relações sintagmáticas e 

indexicais. 

Na base da construcionalização e da instanciação de marcadores discursivos, 

situam-se as estratégias de subjetividade e de intersubjetividade (TRAUGOTT, 2021). 

Traugott e Dasher (2005) conceituam subjetividade como uma negociação de sentido que 

“envolve a expressão de si e a representação da perspectiva do falante ou seu ponto de 

vista no discurso” (TRAUGOTT; DASHER, 2005, p. 20)41. Os autores definem 

intersubjetividade “como uma expressão explícita e codificada da atenção do falante para 

a imagem ou autoimagem do destinatário/ouvinte” (TRAUGOTT; DASHER, 2005, 

p.22)42. Ferrari (2014) cita que “a intersubjetividade envolveria crucialmente a atenção 

dispensada pelo falante ao ouvinte, enquanto participante do evento de fala” (FERRARI, 

2014, p. 74).  

                                                             
40 A versão original diz: “Attempts were made to establish functional diferences between metaphor and 

metonymy/association. From this perspective, metaphor involves similarity, mapping of one domain onto 

another, in what is essentially a conceptual mode of analogy, paradigmatic choice, and iconicity. By 

contrast, metonymy involves contiguity, syntagmatic relations, and indexicality, and shifts within the 

same domain.”  
41 A versão original diz: “In language use subjectivity involves the expression. Of self and the representation 

of a speaker‘s...perspective or point of view in discourse.”   
42 A versão original diz: “as the explicit, coded expression. Of SP/W‘s attention to the image or self‘ of 

AD/R [...].”   
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Traugott (2010) faz distinção entre subjetivização e intersubjetivização como 

processos diacrônicos, e entre subjetividade e intersubjetividade como estados 

sincrônicos. Subjetividade e intersubjetividade, como derivadas de funções interpessoais 

(HALLIDAY; HASAN, 1976), “são as primeiras expressões do significado semântico ou 

pragmático com as quais indexam a atitude ou ponto de vista do falante (subjetividade) e 

a atenção do falante dispensada à autoimagem do destinatário (intersubjetividade)”43 

(TRAUGOTT, 2010, p. 2).  

Sobre os marcadores discursivos, Traugott e Dasher (2005) apontam sua 

flexibilidade de uso quanto às atitudes dos interlocutores em relação ao discurso, uma vez 

que veiculam sentidos procedurais. Os autores enfatizam que marcadores discursivos 

apoiam relações metatextuais entre proposições ou entre proposições e o contexto não 

linguístico. Sendo assim, afirmamos que a construcionalização de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

envolve inferência pragmática, intersubjetivização (em perspectiva histórica) e 

intersubjetividade (em perspectiva sincrônica). 

 

1.3 Taxionomia Contextual e Paradigmatização  

 

Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012) propõem uma escalaridade 

contextual que visa levantar características que vão além do rastreamento do cline da 

gramaticalização44 de mais lexical para mais gramatical. Essa taxonomia contextual tem 

estreita relação com o que Traugott e Trousdale (2013) consideram como micropassos de 

mudança construcional. De acordo com os autores, as construções instanciadas em 

contextos de uso mais pleno e lexical estão no estágio inicial do cline contextual45. Esse 

estágio inicial é denominado aqui como estágio fonte ou estágio 0. Em nosso caso, 

apontamos o uso pleno dos verbos ver e olhar na construção transitiva como estágio 0, 

como, por exemplo: 

                                                             
43 A versão original diz: “This expressions of subjectivity and intersubjectivity are expressions the prime 

semantic or pragmatic meaning of wich is to index speaker atitude or viewpoint (subjectivity) and 

speaker‘s attention to addressee selfimage (intersubjectivity).”   
44 Pontuamos que as propostas elaboradas em Diewald (2002; 2006; 2009; 2015), Diewald e Smirnova 

(2012) e Diewald (2020) são fundadas na abordagem da gramaticalização, entretanto, julgamos ser 

possível adotá-las como ferramentas de análise na abordagem da construcionalização devido à 

compatibilidade de ambos os modelos.    
45 Embora o contexto fonte não seja idealizado pelos autores supracitados, nossa investigação o utiliza como 

ferramenta de análise. O contexto dito como “fonte” é idealizado por Heine (2002). Entretanto, julgamos 

não ser necessário utilizarmos esse autor. 
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(9) Vê que do lago donde se derrama O Nilo, também vindo está Cuama. Olha as casas 

dos negros, como estão Sem portas, confiados, em seus ninhos, Na justiça real e 
defensão E na fidelidade dos vizinhos; (CP, Obras, Camões, XVI) 

 

No exemplo (9), o sentido empregado de olha é o mais próximo entre 

representação linguística e situação interativa de uso. Dessa forma, o contexto fonte é o 

contexto original, aquele que mantém uma correlação estreita entre a experiência físico-

sensória vivenciada e sua representação simbólica da linguagem. Trata-se de usos com 

significados mais composicionais e lexicais. 

Em seguida, devido ao recrutamento para sentidos mais abstratizados e indexados 

por implicaturas pragmáticas, ocorre o estágio I da mudança – o contexto atípico. Embora 

não haja mudança estrutural nessa fase, o aumento do sentido polissêmico da construção 

é captado, uma vez que se inicia a opacidade da semântica original. Por essa razão, 

Diewald (2002; 2006) identifica esse estágio como pré-condição para a mudança 

gramatical. “Este estágio é caracterizado por uma expansão inespecífica da distribuição 

da unidade lexical em questão nos contextos em que não havia sido usada 

anteriormente”46 (DIEWALD, 2002, p. 103; DIEWALD, 2006, p. 4). Para ilustração, 

podemos citar uma ocorrência como: 

 

(10) se é dos excessivos, e abominados, onde se jogam fazendas e perdem almas vejam 

bem a obrigaçao que lhés fica de rodear léguas inteiras, por nao passar por uma 
destas casas, onde têm mais certas as mortes, e desaventuras, e onde se arriscam 

contínuamente a perder em uma só noite tudo, quanto eles, e seus pais, e avós, ou 

sogros andaram adquirindo em toda a vida. (CP, Casamento perfeito, Diogo P. de 
Andrada, XVII)  

 

Nesse contexto, o sentido polissêmico de ‘perceber isso’ ou ‘conferir isso’ é 

perceptível em vejam bem, o que provoca aumento de informatividade. Nesse estágio I, 

inicia-se um tipo de mudança apenas semântica porque certas inferências contextuais 

geram sentidos específicos em direção à mudança construcional.  

Logo após, as diferenças contextuais se acomodam em diferentes camadas da 

língua. Entre o estágio I e o estágio II, há uma ruptura semântico-estrutural. Ao mesmo 

tempo em que usos de sentidos polissêmicos se estabelecem, ocorre usos que deflagram 

incompatibilidade entre semântica e estrutura. Nessa ruptura, dá-se a passagem do estágio 

I para o estágio II - o contexto crítico. Abaixo, exemplificamos o contexto crítico:  

                                                             
46 A versão original diz: “This stage is characterized by in unspecific expansion of the distribution of the 

lexical unit in question to contexts in which it had not been used before.”   
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(11) - Vai-te deitar, Trindade, que tu estás meio incomodado. Trindade - Quem? Eu 

incomodado? Ó Frederico! Não me insultes; olha, eu vou aqui à república vizinha, 
e vê só a certeza com que ando. (CP, Meia Hora de Cinismo, Joaquim José da França 

Júnior, XIX) 

 

No contexto crítico, ambiguidades semânticas, estruturais e pragmáticas ocorrem, 

e características prototípicas do pareamento da construção antiga se perdem. Nesses 

termos, o complemento verbal deixa de ser um objeto concreto no espaço ou um objeto 

recuperável na situação para dar lugar a uma avaliação epistêmica47 do falante. A base 

visual ganha sentido de ‘esteja atento’ e o advérbio de exclusão só acumula a função de 

focalização, nos termos de Ilari (2002). Nessa opacidade instaurada, formam-se sentidos 

ambíguos. Em consequência, o ouvinte tem duas interpretações a sua disposição, uma de 

sentido mais lexical, ligado à base visual, e outra de sentido mais gramatical, com 

inferência sugerida instaurada.   

Conforme Diewald (2002), no processo de mudança, ocorrem estágios sucessivos 

no desenvolvimento diacrônico, em que o gatilho da mudança é deflagrado entre os 

estágios II e III através da confirmação da leitura que favorece “a leitura de um contexto 

linguístico específico em exclusão do outro”48 (DIEWALD, 2002, p. 103). Sendo assim, 

em (11), podemos ter uma leitura como pedido de Trindade para o colega ‘reparar’ no seu 

jeito de andar ou, ainda, outra leitura como para ‘dar atenção para seu julgamento da 

situação’ que ele está indo resolver. A depender da interpretação do ouvinte, em (11), vê 

só pode ter uma leitura mais ou menos composicional. 

Logo após esse estágio, o uso mais gramatical se isola e ganha reconfiguração de 

forma e sentido, dando origem ao estágio III – o contexto isolado. Em Diewald (2006), a 

autora destaca que, como o novo sentido gramatical não depende mais de implicaturas 

conversacionais (que consideramos aqui como inferências sugeridas), o chunck se forma, 

e nova função se fixa. Para Newell (1990), um chunck é “uma unidade da organização da 

memória, criado pela junção de um conjunto de chunks já existentes e fundidos em uma 

unidade maior.”49 (NEWELL, 1990, p.7).  

O contexto isolado significa a consolidação do processo de mudança 

construcional, significa que a construção original passou pelos contextos de atipicidade e 

                                                             
47 Em nossa tese, com base em Neves (2013), tomamos como avaliação epistêmica a enunciação que avalia 

como verdadeiro o conteúdo de seu enunciado, que é apresentado como uma asseveração (afirmação ou 

negação) “sem espaço para dúvida ou relativização” (NEVES, 2013, p. 172).  
48 A versão original diz: “[...] specific linguistic contexts that favor one reading to the exclusion of other.”   
49 A versão original diz:  “A chunck  is a unit of memory organization, formed by bringing together a set of 

already formed chunks in memory and welding them toghether into a larger unit.”  
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criticidade. Sendo assim, a construção original é neoanalisada, e uma nova construção 

surge, como em: 

 

(12) Mas que milagre foi este que te trouxe por aqui a estas horas? - Um passeio... - Um 
passeio... Hum! aí anda moiro na costa. Olha lá se me desinquietas coisa que me 

pertença, que tens de te haver depois comigo... Eu ainda tenho um par de sobrinhas 

que são moças de mão cheia. Ora olha lá. Quem te desse o juízo de Jorge! Aquilo é 
outro estofo! É verdade, - continuou ela, dando ênfase à interrogação com o poisar 

das mãos nos quadris - dizem que ele é quem dirige agora os negócios lá em casa? 

- Há muito tempo já. (CP, Os fidalgos da casa mourisca, Júlio Dinis, XIX) 

 

No exemplo (12), já notamos reconfiguração semântica e estrutural, em que o 

novo sentido gramatical se consolida e se isola, porquanto assume funções específicas de 

seu novo recrutamento em uma nova categoria. Em (12), olha lá forma um chunk, uma 

nova construção de sentido procedural, em que o discurso é marcado no âmbito 

pragmático para veicular o sentido opinativo de desprezo. O ouvinte é capaz de inferir 

esse significado, uma vez que o sentido de afastamento gerado pela subparte lá traz a 

sugestão de que a negociação dos sentidos estão em um polo negativo, do ponto de vista 

do falante.  

Sendo assim, a taxionomia contextual de Diewald (2002; 2006) e Diewald e 

Smirnova (2012) percorre o contexto atípico, crítico e isolado. Nesta tese, destacamos 

que, em virtude de nossos dados, detectamos, além dos referidos contextos, um outro 

estágio, que se configura em mais um micropasso de mudança na reta final do contexto 

crítico. Nesse estágio, um sentido mais gramatical é estabelecido. Vejamos um exemplar 

desse novo micropasso captado em nossos dados:  

 

(13) Mas que milagre foi este que te trouxe por aqui a estas horas? - Um passeio... - Um 

passeio... Hum! aí anda moiro na costa. Olha lá se me desinquietas coisa que me 

pertença, que tens de te haver depois comigo... Eu ainda tenho um par de sobrinhas 

que são moças de mão cheia. Ora olha lá. Quem te desse o juízo de Jorge! Aquilo é 
outro estofo! É verdade, - continuou ela, dando ênfase à interrogação com o poisar 

das mãos nos quadris - dizem que ele é quem dirige agora os negócios lá em casa? 

- Há muito tempo já. (CP, Os fidalgos da casa mourisca, Júlio Dinis, XIX) 

 

Em (13), observamos que o uso de olha lá não instaura ambiguidades. Sendo 

assim, não possibilita uma dupla interpretação, cabendo apenas o sentido de repreensão 

branda em que a atenção do ouvinte é direcionada para uma advertência. Esse tipo de 

comportamento de olha e lá evidencia que o sentido mais procedural está sendo 

rotinizado. Nesta tese, nomeamos esse contexto de Gap final do contexto crítico.   
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Em Diewald e Smirnova (2012), as autoras adicionam ao modelo de taxionomia 

contextual o quarto estágio – a (re)integração paradigmática. A seguir, reproduzimos os 

tipos de contextos de mudança propostos por Diewald e Smirnova (2012, p. 126). Aqui 

reproduzimos o Quadro das autoras, mais adiante, nos capítulos de análise, expomos 

nossa proposta da abordagem sobre o tema. Vejamos o Quadro 2: 

 

Quadro 2: Estágios de mudança segundo Diewald e Smirnova (2012)  

Estágio Contexto Sentido/Função Tipos de construções 

I) pré-condições de 

gramaticalização 

contexto 

atípico 

implicaturas 

conversacionais 

sem tipo particular de 

construção; composicional 

II) desencadeamento 

da gramaticalização  

contexto 

crítico 
opacidade múltipla 

expressões idiomáticas 

extragramaticais   

III) reorganização e 

diferenciação 

contexto 

isolado 

itens polissêmicos/ 

heterossêmicos 

expressões idiomáticas 

formais ou lexicalmente 

abertas 

IV) integração 

paradigmática 

contexto 

paradigmático 

oposições 

paradigmáticas com 

sentido relacional 

reduzido, isto é, 

sentido gramatical   

escolhas paradigmáticas 

dentro de um esquema 

construcional abstrato 

Fonte: Diewald e Smirnova (2012)  

 

Conforme o Quadro 2, os estágios I, II e III, explicitados anteriormente, 

representam a rota em direção à mudança, cujo ponto de chegada é a construção em 

contexto isolado. No estágio IV, quando uma nova construção se convencionaliza, está 

apta a fazer parte de um paradigma. Com esse redirecionamento, Diewald e Smirnova 

(2012) dão conta de acomodar a noção de organização paradigmática com a ideia de 

centralidade e periferia representacional da categoria. Por integração paradigmática, as 

autoras entendem “o processo de estabilização de um novo signo gramatical ou 

gramaticalizado que se transforma como uma parte integral de um paradigma”50 

(DIEWALD; SMIRNOVA, 2012, p. 126). A integração paradigmática propõe que, se um 

paradigma gramatical já existir, funcionando como categoria alvo do processo de 

mudança, esse paradigma serve como contexto paradigmático para motivar o novo 

pareamento. Diewald (2009) e Diewald e Smirnova (2012) sugerem que paradigma 

gramatical representa um tipo particular de construção gramatical.  

                                                             
50 A versão original diz: “By paradigmatic integration we mean the stabilizing processo of a new 

gramatical(ized) sign, which turns it into na integral part of a paradigm.”    
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Nesse direcionamento, consideramos o efeito de paradigmatização como um nó 

mais central, formado por links de relações gramaticais gerais. Essa última alegação nos 

remete para Diewald (2020), intitulado Paradigms lost – paradigms regained. Nessa 

obra, a autora aborda a noção de paradigma como um tipo de construção distinta e 

complexa, representando um novo tipo de nó. De acordo com tal perspectiva, paradigmas 

são construções no sentido construtivo-gramatical, por essa razão devem ser 

representadas na extremidade superior da escala de abstração.  

A seguir, passamos a reproduzir um dos Quadros demonstrativos de Diewald 

(2020), como ilustração de uma hiperconstrução:  

 

Quadro 3: Reprodução do paradigma dos tempos verbais no alemão como hiperconstrução  

Rótulo da categoria Marcadores de tempo 

Características formais Modificadores do verbo principal 

Sentido categorial Localização temporal do evento em relação ao tempo do discurso  

Nome da categoria Presente Pretérito Futuro I 

Oposição semântica no 

paradigma  
incluído excluído 

Valores distintivos dos 

membros 
não distante ‘passado’ distante ‘futuro’ distante 

Realizações formais 

verbo finito 

- não marcado 

verbo finito 

-flexão 

-apofonia 

- outros 

contraste perifrástico 

-weden (finito) e 

infinitivo 

Fonte: Diewald (2020, p. 306) 

 

Observamos no Quadro 3 que esse novo nó se dá por emparelhamento de traços 

distintivos entre todos os membros da categoria. O efeito de paradigmatização decorre da 

coesão entre os membros e a conservação dos traços básicos da categoria. Nessa nova 

concepção, a autora define paradigma como: 

 

uma construção complexa e holística de células paradigmáticas 
interdependentes, que são construções em si mesmas. Seu significado/função 

é constituído pela soma total de todas as relações inerentes entre os membros 

individuais e suas hierarquias51 (DIEWALD, 2020, p. 282).  

 

Dessa forma, defendemos que o padrão construcional carrega generalizações de 

forma e função com o esquema maior a que pertence e generalizações funcionais do 

paradigma a que passa a integrar posteriormente. Com a noção do padrão construcional, 

                                                             
51 A versão original diz: “A paradigma is seen as a complex, holistic construction of interdependente 

paradigmatic cells which are constructions themselves. Its meaning/function is constituted by the sum 

total of all its inherent relations among the individual cells and their herarchies.”   
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criamos um elo entre esquematização e paradigmatização, que diz respeito à integração 

de um item novo e distinto em um paradigma como parte de sua estrutura interna.  

Precisamos destacar aqui a diferença entre esquematização e paradigmatização. 

Em nosso entendimento, a relação esquemática acarreta relações entre seus membros que 

sejam compatibilizadas hierarquicamente. A relação de paradigmatização visa à descrição 

categorial numa relação de pertencimento, por exemplo, [olhe] pertence ao paradigma 

dos marcadores discursivos devido à cristalização de sua estrutura em P3, mudança 

categorial no âmbito discursivo e ganho de funções procedurais, e isso, entendemos, não 

é restrição do esquema. 

  

1.4 Dêixis, Referenciação e Perspectivização  

 

Nesta seção 1.4, primeiramente, dedicamo-nos aos temas dêixis e referenciação52. 

Em seguida, tratamos desses temas com base em aspectos cognitivo-semânticos voltados 

para a operação de perspectivização. A inclusão desses temas dá-se da observação que o 

uso dos verbos visuais e dos advérbios em questão trazem traços em comum pertencentes 

à categoria da dêixis.  

A palavra dêixis é de origem grega e refere-se à ação de mostrar ou indicar. Por 

dêixis, entendemos, como Lyons (1975):  

 

a localização e a identificação de pessoas, objetos, eventos, processos e 

atividades de que falamos ou aos quais nos referimos, em relação ao contexto 

espaço-temporal criado e mantido pelo ato de enunciação e, nesse ato, em regra 

geral, a participação de um único falante e de, pelo menos, um ouvinte.” 

(LYONS, 1975, p. 637).  

 

Lyons (1975) defende a noção de que o falante não é estático diante da enunciação, 

uma vez que a identidade do falante é “criada e continuamente reestruturada pelo uso da 

linguagem” (LYONS, 1982, p. 105). Como aponta Apothéloz (2013), “as expressões 

linguísticas cuja interpretação se apoia nos parâmetros de lugar, tempo e pessoa da 

situação de enunciação são chamadas de dêiticas.” (APOTHÉLOZ, 2013, p. 66).  

No que diz respeito à referenciação, segundo Cavalcante (2013), o termo traz ideia 

de processo, sendo entendido como o modo pelo qual se desenvolve o ato de referir. Nessa 

questão, Neves (2013) defende que referenciação implica interação e intenção. Desse 

                                                             
52 Como nosso intuito visa apenas a aspectos pertinentes à nossa análise, detemo-nos em pontos específicos 

sem apontarmos abordagens discordantes.    
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modo, os falantes negociam sentidos enquanto especificam e qualificam entidades, 

criando referenciais para seus mais diversos textos.  

A diferença básica entre dêixis e referenciação consiste na concepção de que 

dêixis opera para a orientação, e a referenciação opera para a remissão. Os elementos 

remissivos são chamados de fóricos, isto é, remetem a algum outro elemento (NEVES, 

2011; KOCH, 2013). Essa remissão se dá no ato de fala, na interação on-line ou 

textualmente. A referenciação textual ou endofórica (endófora) pode sinalizar um 

elemento já citado, assim, ocorre a anáfora, “que recupera semanticamente um elemento” 

(NEVES, 2011, p. 390), ou sinalizar um elemento a surgir, dessa forma, ocorre a catáfora. 

Nos termos de Koch (2013), quando a remissão é recuperada na situação comunicativa, 

fora do texto, é caracterizado como referenciação exofórica (exófora).    

Em nosso estudo, no caso dos verbos visuais olhar e ver e dos advérbios aqui, lá, 

aí, bem e só, que preenchem slots tanto na construção transitiva como na construção 

marcadora discursiva, cabe-nos investigar o quanto dos fenômenos citados contribuem 

para a descrição da gradualidade da mudança.  

Neves (2011, p. 256) trata os advérbios de tempo e lugar como categorias dêiticas 

que orientam a interação através da referência do falante, do lugar e do tempo. Lyons 

(1975; 1982) propõe que o falante se reformula diante de pressões contextuais e que os 

pontos de localização dêitica também são dinâmicos e emergem dessa dinamicidade. Com 

encaminhamento semelhante, Neves (2011) pontua que os elementos que preenchem 

categorias de lugar e tempo podem, metaforicamente, mudar de domínio. A autora afirma 

que, além de categoria dêitica, os advérbios circunstanciais de lugar e tempo estabelecem 

relações fóricas, isto é, remetem a algum outro elemento. Segundo a autora, “os advérbios 

fóricos têm natureza pronominal, comportando-se como proformas nominais, o que lhes 

permite, aliás, funcionar como argumentos” (NEVES, 2011, p. 257, grifo da autora).  

A seguir, apresentamos um contexto de uso para exemplificação: 

 

(14) - tinham ciúme porque o pai saiu e foi morar com outro menino por quê? deixou eles 

os meninos também tinham isso evidente - eu vi um dos meninos dele pegar um 

brinquedo quebrar com o pé assim guardar - e esperar - eita - por ele quando ele 

chegasse "olhe aqui o que J.P. fez no meu brinquedo" - pra vê ele dá um carão em 
J.P... porque era uma maneira deles - se vingarem - eita - do fato de que o pai deixou 

eles pra morar com outro - entende? - e isso aí foi problemas enormes né? (CP, oral, 

Recife, XX) 
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No dado (14), o uso pleno de olhe conjugado com o circunstancial aqui traz à 

interação sentidos que se completam para cumprir o propósito comunicativo do falante: 

olhe requisita que o ouvinte ‘direcione seu olhar para’ e aqui especifica o ponto para o 

qual o olhar deve se deter enquanto também aponta para o brinquedo quebrado. 

Observamos que aqui funciona tanto para orientar (dirigir o ato de olhar) como para 

apontar (remeter o olhar para o objeto). Dessa forma, através da linguagem, temos ações 

de orientação e apontamento conjugadas para manipular sociocognitivamente a interação. 

Com esse direcionamento, consideramos os advérbios como categorias dêiticas capazes 

de estabelecerem relações remissivas dentro do enunciado, entre os enunciados e entre os 

enunciados e a situação enunciativa.  

Para sistematizar a categorização da dêixis, apresentamos os tipos pesquisados: 

 

(a) Dêixis de pessoa – fixa parâmetros espaciais e temporais a partir dos pronomes 

pessoais de 1ª e 2ª (eu, tu) ou de 3ª (ele, ela, você); 

(b) Dêixis de lugar (espaço) – fixa parâmetros espaciais, posicionando um 

referente em determinado local via texto ou situação;  

(c) Dêixis de tempo – fixa parâmetros temporais, indicando relação entre o 

momento do evento e o momento da interação verbal; 

(d) Dêixis de texto (discurso) – fixa orientações dentro das porções textuais em si 

mesmas.  

Em nossa proposta de tratamento desses temas, trazemos a noção de 

perspectivização. Um princípio básico da linguística cognitiva, compartilhado pela 

LFCU, estabelece que o significado é intrinsecamente conceptualização53. Generalizando 

o conceito, construções lexicais e gramaticais envolvem conceptualização. Para 

Langacker (2006), os domínios do espaço e tempo são determinantes para a 

conceptualização, o que equivale dizer que perspectivização opera através desses dois 

conceitos amplos. 

Para Silva (2008), o ato de conceptualizar “consiste numa determinada 

perspectivação do conceptualizador relativamente a uma entidade ou situação”54 (SILVA, 

2008, p. 17). Elencadas por Silva (2008), nas operações de perspectivização, o autor inclui 

                                                             
53 Nos termos de Langacker (1990, p. 2; 2006, p. 30), “Meaning is equated with conceptualization.” 

(“Significado é equivalente à conceptualização.”)   
54 Perspectivação ou perspectivização é a palavra em português para o termo inglês “construal”, quer dizer, 

os modos alternativos de conceptualizar.  
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as “categorias como pronomes pessoais, advérbios de lugar e de tempo”, que se 

conceptualizam como categorias dêiticas (SILVA, 2008, p. 21).  

Nos termos de Batoréo (2000) e Oliveira (2018), para quem a teoria localista55 dá 

conta da organização do caráter espacial da linguagem, considerando o espaço como 

objeto da percepção, na atividade de perspectivização espacial, que se inicia antes do 

componente linguístico, há “necessidade de uma atividade visual impulsionadora da 

construção do espaço56 mental” para percorrer o “complexo percurso” de percepção à 

representação (BATORÉO, 2000, p. 222). Sobre a orientação com base nas categorias 

dêiticas57, Batoréo (2000) inclui desde o apontamento gestual, descrito como uma etapa 

pré-linguística, até o apontamento linguístico, que é o uso verbal. Para a autora, “os 

dêiticos constituem sistemas e funcionam paradigmaticamente ao nível verbal, adverbial 

e pronominal” (BATORÉO, 2000, p. 251). Quanto aos locativos, a autora indica que 

podem ser distribuídos em subsistemas de granularidade, propondo o ponto indicado no 

espaço em relação ao falante; assim, lá participa do subsistema de granularidade vasta, 

enquanto aqui e ali participam do subsistema de granularidade fina. Esse sistema de 

coordenadas estabelece regiões de vizinhança espacial, dessa forma, aqui e ali “tendem 

para o ponto”, enquanto lá “estende” o espaço. Dessas coordenadas concretas, pontua a 

autora, advêm possibilidades de extensão metafórica (BATORÉO, 2000, p. 439).     

Quanto à categoria verbal, muitos de seus membros funcionam como marcadores 

linguísticos de espaço, designando, com seu caráter lexical, noções espaciais e, em alguns 

casos, noções de deslocamento espacial. Em usos mais opacos, complementa Batoréo 

(2000), esses verbos podem articular sentido de proximidade ou distanciamento. Em 

nosso caso, defendemos que verbos que expressam em seu sentido lexical a concretude 

da experiência visual, como, olhar e ver, indexam noções de espaço fixo, deslocamento 

espacial ou orientação em um espaço virtual, a depender da perspectivização e do arranjo 

contextual.  

 

                                                             
55 Nos termos de Batoréo (2000), a Teoria Localista “baseia-se na convicção de que a organização espacial 

é central na cognição humana, defendendo-se na linguagem o papel fundamental das expressões espaciais 

na constituição de esquemas estruturais (= templates) para as outras expressões” (BATORÉO, 2000, p. 

288, grifo da autora).   
56 Aqui “Espaço mental” é baseado em Fauconnier (1994; 1997), Fauconnier e Sweetser (1996) e 

Fauconnier e Turner (2006). Nas palavras de Ferrari (2014), é o “espaço que ancora o discurso na situação 

comunicativa imediata (falante, ouvinte(s), lugar e momento da enunciação) é a BASE. A partir da BASE, 

outros espaços são normalmente criados para alocar informações que extrapolam o contexto imediato” 

(FERRARI, 2014, p. 109).     
57 A autora utiliza estudos de Bühler (1934); Weinrich (1964); Filmore (1966); Lyons (1977); De Melo 

(1988); Fonseca (1989), entre outros.       
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Propomos uma pesquisa de perspectiva pancrônica, composta por uma parte 

descritiva de cunho sincrônico e uma parte analítico-histórica de cunho diacrônico. Os 

dados captados para análise representam o PE e o PB em um período abrangente do século 

XV ao século XX. A parte sincrônica é composta por dados do século XX, e a parte 

diacrônica é composta por todas as sincronias levantadas. Nossa proposta metodológica 

segue estratégias de análise e tratamento de dados que alinham levantamento quantitativo 

com interpretações qualitativas. Sem perder o foco funcionalista, interessam-nos questões 

sobre “aspectos interacionais que se manifestam no uso concreto da língua e como eles 

se ritualizam em forma de construções gramaticais disponíveis para o falante” 

(MARTELOTTA, 2009, p. 3). Dessa forma, focamos o uso contextual do signo linguístico 

(SAUSSURE, 2012). 

Para melhor compreensão, dividimos este capítulo em duas seções. Na seção 2.1, 

discorremos sobre a constituição e caracterização dos corpora. Na seção 2.2, 

descrevemos os procedimentos adotados na análise e apresentação de nossos resultados. 

 

2.1 Composição dos Corpora  

 

Para compor os corpora diacrônico e sincrônico que servem de base para as 

análises, utilizamos o auxílio de banco de dados extraídos de mídia digital. As fontes 

pesquisadas foram selecionadas do Corpus Discurso & Gramática (D&G); do Projeto 

Norma Linguística Urbana Culta (NURC); do Corpus do Português (CP); do Corpus 

Histórico do Português Tycho Brahe (CHPTB); do Corpus Vercial/Linguateca (VC); e 

do Programa de Estudos do Uso da Língua (PEUL)58.  

Para o corpus sincrônico, captamos apenas dados representativos do século XX 

em que os tokens encontram-se em contextos isolados, ou seja, na função de marcadores 

                                                             
58 Disponíveis em: 

    Corpus D&G http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/corpus.html;  

    Corpus NURC: http://www.letras.ufrj.br/nurc.rj/corpora/mapa.html;   

    CP: http://www.corpusdoportugues.org/x.asp;  

    PEUL/RJ: http://www.letras.ufrj.br/peul/amostras%201html;  

    CTB: https://www.www.tycho.iel.unicamp.brcorpus/; 

    CV: https://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=VERCIAL. 

    

http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/corpus.html
http://www.corpusdoportugues.org/x.asp
https://www.www.tycho.iel.unicamp.brcorpus/
https://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=VERCIAL
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discursivos de visualização virtual. Tais dados sincrônicos foram recrutados a partir de 

exemplares de marcadores discursivos de base visual aferidos por Sambrana (2017).     

Para dar conta do corpus diacrônico, que abrange os séculos XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX e XX, também compomos um banco de dados extraídos das fontes 

mencionadas. Nosso corpus diacrônico segue o direcionamento instituído por nossas 

hipóteses, que sustentam que os usos mais plenos e originais da base visual olhar e ver 

desencadeiam mudanças que levam aos usos mais abstratos. Dessa forma, captamos 

tokens da construção transitiva que recruta formas de olhar e ver acompanhadas ou não 

de lá, aqui, aí, só e bem.   

Nossa decisão por um amplo sistema de captação de dados visa possibilitar uma 

extensa e exaustiva procura por exemplares apontados. A seguir, passamos a descrever 

as fontes consultadas.  

O Corpus Discurso & Gramática é formado por amostras da língua falada e 

escrita, em formato de entrevista com um entrevistador e um informante. O Corpus D&G 

foi coletado e organizado entre os anos de 1991 e 1993. As amostram foram levantadas 

nas cidades de Juiz de Fora, Natal, Rio Grande, Niterói e Rio de Janeiro, com o auxílio 

de 171 informantes. Nesse corpus, consultamos em torno de 450.000 palavras.  

O Projeto Norma Linguística Urbana Culta (NURC) distribui-se em elocução 

formal (EF), diálogo entre informante e documentador (DID), diálogo entre dois locutores 

(D2). O corpus NURC-RJ foi coletado entre os anos de 1972 e 1996, produzindo um total 

de 210 inquéritos, com aproximadamente 1.415.900 palavras.  

O Corpus do Português consiste em uma coletânea de 57.000 textos, compondo 

um total de mais de 45.000.000 de palavras. Esses textos estão organizados por gênero 

(oral, ficção, noticiário e acadêmico), relativo ao século XX, e por dialeto (PE e PB), 

relativo aos séculos XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XIX. Ao consultarmos esse banco de 

dados, decidimos utilizar a interface de 2008. 

O Corpus Histórico do Português Tycho Brahe traz uma coletânea de 76 textos 

entre os séculos XIV e o século XIX. Esses textos têm um total de 3.302.600 palavras. 

Alguns textos trazem versões em diferentes datas. Nesse sentido, procuramos, sempre 

que possível, captar a versão mais antiga apresentada.  

O Corpus Vercial é composto por 309 obras literárias de prosa, poesia e teatro de 

autores portugueses. As datas de publicação das obras variam desde 1500 (Carta a El-rei 

Dom Manuel Sobre o Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha) a 1933 (Memórias 
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III, de Raul Brandão). O somatório dos textos do Corpus Vercial abrange o número de 

14.813.382 palavras em quantitativo geral.   

O Programa de Estudos do Uso da Língua (PEUL) se organiza em um banco de 

dados representativo das modalidades falada e escrita da Cidade do Rio de Janeiro. Da 

modalidade falada, selecionamos os arquivos Censo 1980 com 64 entrevistas, Amostra 

de recontactados/2000 com 16 entrevistas e Censo 2000 com 32 entrevistas. A soma de 

todas as amostras selecionadas possui aproximadamente 1.140.700 palavras. Todos os 

textos do PEUL datam do século XX.  

Não foi possível compatibilizar o número de palavras uniformemente por banco 

de dados, entretanto não consideramos essa característica um empecilho já que os dados 

estão computados por séculos. Para simplificar essa questão, consideramos cada século 

como uma sincronia. Dessa forma, os dados coletados estão organizados 

independentemente de suas fontes.    

Na captação dos dados para compor os corpora, primeiramente, efetuamos uma 

busca generalizada utilizando os exemplares de marcadores discursivos captados em 

pesquisa anterior, relativos ao século XX. Captamos regressivamente os marcadores 

discursivos do século XX até o século XV. Essa captação determina em que ponto mais 

afastado na diacronia é possível captar o exemplar de determinado marcador. Assim 

procedendo, partimos para o levantamento histórico, que iniciamos pelo século XV e, 

progressivamente, até o século XX. Seguindo os critérios da produtividade token e da 

geração de polissemia, estabelecidos nesta tese, observamos que as configurações das 

prováveis fontes de nossa construção formatavam construções transitivas. Desse ponto 

em diante, passamos a captar construções transitivas com os elementos de base verbal 

olhar e ver com ou sem as partículas lá, aqui, aí, só e bem.  

Nos séculos XV, XVI e XVII, atentamos para algumas formas de grafia do 

português arcaico e clássico. Sendo assim, captamos formas verbais como aolhar, oolha, 

oulha, oolhe, oulhe, oolhem, oulhem, vee, vêe e partículas de base adverbial como alá, 

allá, aló, ahi, i, hi, hy, soo e bë.  

Em seguida, procedemos ao descarte de dados. Descartamos dados com 

duplicidade de ocorrência, dados em que bem e só não constituíam advérbios, dados em 

que a ocorrência de lá, depois da leitura atenta, foi considerada pronome oblíquo. Durante 

nossas análises, ainda descartamos dados em que a geração de sentidos polissêmicos não 

são aqueles que julgamos motivarem a mudança alegada. Assim, por exemplo, 
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descartamos, para o recrutamento de ver, sentidos como ‘imaginar’, ‘consultar’ e ‘ler’ e, 

para o recrutamento de olhar, sentidos como ‘zelar’ e ‘vigiar’.  

 

2.2 Procedimentos de Análise 

 

Como preparação para a análise, buscamos estabelecer o período histórico que 

apontamos como diacronia. Para determinar a periodização da língua portuguesa, 

lançamos mão, primeiramente, das observações de Mateus et al. (2003). Enquanto outros 

autores fracionam os períodos relacionando-os aos eventos históricos, Mateus et al. 

(2003) sugerem uma organização com base nas mudanças gerais ocorridas na formação 

do sistema linguístico. As autoras apresentam quatro períodos: (i) português antigo 

(século XIII ao fim do século XIV); (ii) português médio (século XV); (iii) português 

clássico (século XVI até meados do século XVIII); (iv) português moderno (última 

metade do século XVIII até o final do século XX). Destacamos que, seguindo sugestão 

de Vasconcelos (1959) e Nascentes (1955), o termo “português arcaico” refere-se ao 

período que compreende os séculos XIII, XIV e XV.  

Nossas análises quantitativas e qualitativas seguem Martelotta (2009) e Lacerda 

(2016).  As análises qualitativas são de caráter interpretativo. Utilizando os corpora 

levantados, aplicamos o aporte teórico selecionado sobre esses dados. As análises 

quantitativas são capazes de mensurar as amostras, utilizando métodos de controle 

sugeridos pelos autores. Um desses métodos é a frequência type e a frequência token, nos 

termos de Bybee (2003). Um dos nossos desafios é a junção do método quantitativo com 

o método qualitativo. 

O levantamento quantitativo, feito a partir da sincronia do século XX e depois 

estendido para a diacronia nos séculos anteriores, é feito a partir de uma busca exaustiva, 

com o intuito de captar o maior número possível de dados para a análise. Ao final da 

captação de dados e do descarte daqueles não utilizáveis, nossos dados somam um total 

de 8.431 tokens para a análise. A análise quantitativa é demonstrada através de quadros e 

tabelas comparativos, em que os dados podem ser computados por cada sincronia ou por 

uma soma total de todas as sincronias envolvidas. Contudo, no que diz respeito às 

frequências token e type específicas das formas construcionalizadas, apresentamos um 

quadro sincrônico do século XX ao final do capítulo de análise.    

Na investigação realizada nesta tese, lançamos mão da taxionomia contextual de 

Diewald (2002; 2006) e de Diewald e Smirnova (2012) e do estágio de paradigmatização 
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como hiperconstrução, conforme elaborado por Diewald (2020), como ferramentas de 

análise a fim de captarmos as nuances da mudança linguística. A taxionomia utilizada 

segue a nomenclatura de contexto fonte, contexto atípico, contexto crítico e contexto 

isolado. Dessa forma, após o levantamento dos dados separados por século, submetemos 

esses dados à taxionomia contextual proposta por Diewald (2002; 2006) e Diewald e 

Smirnova (2012). Os vários contextos de mudanças captados, vistos como micropassos, 

são computados e apresentados nessa ordem especificada.  

Constatamos que, entre os dados do contexto crítico, alguns não se encaixam na 

caracterização sugerida pela taxionomia contextual de Diewald (2002; 2006) e de 

Diewald e Smirnova (2012). Para dar conta da questão, propomos o Gap final do contexto 

crítico como um contexto mais avançado de sentido ainda mais gramatical e mais próximo 

do contexto de isolamento. Embora consideremos o Gap final do contexto crítico um 

estágio mais avançado na mudança, o contexto Gap é contabilizado juntamente com o 

contexto crítico, uma vez que se trata de uma proposta inicial desta tese.  

No decorrer das análises, detectamos a instanciação de três subesquemas que 

representam as três etapas de padrões construcionais pelas quais as microconstruções 

surgem e se estabelecem, formando um esquema mais geral. Esses subesquemas são 

representados como [Vvisual]CA, [Vvisual (AfixLocativo)]CA e [Vvisual (AfixFocalizador)]CA. A 

partir daí, a análise é realizada com o intuito de confirmar se esses três subesquemas, 

realmente, geram as construções individuais detectadas. Chegamos à fixação de níveis de 

esquematicidade específicos, em que 24 microconstruções formam a base, e o esquema 

maior [Vvisual (Xafixoide)]MDVV.  

Considerando que as 24 microconstruções encontradas são formadas por 

diferentes partes e subpartes que se vinculam ao longo de um período diacrônico, faz-se 

necessário uma verificação em dicionários históricos da língua portuguesa acerca das 

formas de grafia e caracterizações morfológicas apontadas, tanto de verbo como dos 

advérbios. Essa verificação também é útil para a comprovação do descarte executado, 

principalmente, no que diz respeito ao uso da forma só como adjetivo em séculos 

anteriores.      

Para comprovação da formação do esquema, dos subesquemas e das 

microconstruções, propomos a ilustração representativa de parte da rede esquemática dos 

marcadores discursivos em que se encontram os marcadores discursivos de visualização 

virtual, nos moldes de Traugott e Trousdale (2013) e Sambrana (2017).  
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Para comprovarmos a construcionalização como uma mudança gradual em que 

ocorrem os contextos atípicos, críticos e isolados, a partir de um contexto fonte, propomos 

recriar o quadro de Diewald e Smirnova (2012), adequando-o ao nosso objeto de pesquisa.      

Uma vez constatada a efetivação da construcionalização, partimos para a proposta 

que consideramos como pós-construcionalização. Para demonstrarmos a 

paradigmatização ocorrida, propomos a organização do paradigma dos marcadores 

discursivos de visualização virtual através da reprodução adaptada do quadro de Diewald 

(2020, p. 306). Com essa adaptação, demonstramos como os marcadores discursivos de 

visualização virtual se fixam como uma pequena parte da classe dos marcadores de 

chamamento de atenção em uma hiperconstrução marcadora discursiva.  

Para concluirmos, no último capítulo, apresentamos os resultados obtidos através 

das análises quantitativas e qualitativas. De forma resumida, restauramos as hipóteses 

apresentadas, pontuamos os objetivos alcançados e justificamos a comprovação de nossa 

tese de que, na língua portuguesa, há um esquema construcional convencionalizado a 

partir de verbos visuais metaforizados, acompanhados ou não de afixoides de orientação 

espacial, que, por vinculação sintático-semântica e reconfiguração de forma e sentido, 

ganha status de nova construção, articulando funções no âmbito da marcação discursiva.  
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3 CONSTRUÇÃO MARCADORA DISCURSIVA DE VISUALIZAÇÃO VIRTUAL 

 

Este capítulo se dedica à descrição do nosso objeto de pesquisa - a construção 

marcadora discursiva de visualização virtual59. Intencionamos trazer apreciações 

sincrônicas que motivam nossa análise diacrônica, apresentada no próximo capítulo. Com 

esse propósito, este capítulo está organizado em duas seções. A primeira tem por título 

Caracterização Construcional de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV e trata da representação 

morfossintática dos marcadores discursivos, descrevendo suas partes e subpartes. A 

segunda seção, intitulada Marcadores Discursivos de Chamamento de Atenção, remete à 

macrofunção da classe em que nossos exemplares estão inseridos dentro do paradigma da 

marcação discursiva. Sendo assim, as seções pontuam algumas notas sobre a descrição e 

funcionalidade das construções individuais que formam a construção mais geral.  

 

3.1 Caracterização Construcional de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

 

Em nosso levantamento sincrônico, representativo do século XX, destacamos 24 

microconstruções do esquema, que são: [olha], [olhe], [olhem], [olha aqui], [olhe aqui], 

[olha lá], [olhe lá], [olha aí], [olha só], [olha bem], [olhe bem], [vê], [veja], [vejam], 

[vejamos], [viu], [vê lá], [veja lá], [vê só], [veja só], [vejam só], [vê bem], [veja bem] e 

[vejam bem]. Tais construções marcadoras discursivas são formadas pela base visual 

olhar ou ver e acompanhadas ou não de afixoide de orientação virtual60 (aqui, lá, aí, só e 

bem). Essas 24 microconstruções61, que pragmaticamente integram a categoria dos 

marcadores discursivos e que surgem no português a partir da produção de três padrões 

distintos, podem ser agrupadas virtualmente sob um mesmo padrão construcional, 

compondo uma construção altamente complexa, esquemática e procedural, o esquema 

[Vvisual (Xafixoide)]MDVV. 

                                                             
59 Como já citado anteriormente, esta proposta dá continuidade à pesquisa anterior intitulada Marcadores 

discursivos formados pelos verbos perceptivo-visuais olhar e ver: uma abordagem construcional no nível 
de mestrado. Em Sambrana (2017), a construção marcadora discursiva é tomada como de base perceptivo-

visual e representada como [Vperceptivo-visual(x)]MD. Nesta tese, ampliamos nosso embasamento e, em 

consequência desse direcionamento, reformulamos a nomenclatura e a representação virtual de nosso 

objeto, que passamos a representar como [Vvisual (Xafixoide)]MD.    
60 Nesta tese, nomeamos de ‘afixoide de orientação virtual’ os pronomes locativos lá, aqui e aí e os 

advérbios bem e só recrutados para veicular sentidos procedurais, em que o sentido de espaço físico serve 

de base para articular sentido de espaço idealizado na interação.    
61 Defendemos que os 24 exemplares de marcadores discursivos apenas representam os types levantados 

nos corpora. Sendo assim, admitimos que possam existir outros exemplares não captados. Por ora, 

consideramos esse número suficiente para cumprir nossos objetivos.      
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Em termos de realização do constructo, a LFCU defende que a instância do uso é 

licenciada diretamente pelas construções mais individuais. Nos dados do século XX, na 

formatação dessas microconstruções, observamos o recrutamento dos verbos olhar e ver. 

Tal base verbal, nos termos de Sweetser (1990), é denominada de base visual, porquanto 

seu recrutamento passa por processo de metaforização e, nessa configuração, seu 

significado não se centra mais no sentido primário da percepção pela visão. Como postula 

Hopper (1991, p. 22), quando uma forma inicia trajeto de mudança linguística, parte de 

seus traços funcionais originais, tende a persistir na nova forma, enquanto outros se 

perdem, por conta da assunção de traços da categoria alvo. Sendo assim, por efeito de 

persistência, olhar e ver trazem, do sentido original para o novo uso, a requisição de 

atenção (SAMBRANA, 2016; 2017) e a base metafórica de percepção-visual para 

percepção-mental (TRAUGOTT; DASHER, 2005), ambas servindo a extensões 

metafóricas posteriores (SWEETSER, 1990).  

Em termos etimológicos, olhar origina-se do latim “adoculare” que, no português 

arcaico, produz as formas aolhar, oolhar e oulhar veiculando sentido de ‘fitar os olhos 

em’, ‘mirar’, ‘ver’, ‘contemplar’, entre outros (BUENO, 1963). A forma olhar como 

conhecemos hoje surge no século XIV (MACHADO, 1960). Por sua vez, ver origina-se 

do latim “vidêre” que, no português arcaico, produz a forma veer veiculando sentido de 

‘perceber pela vista’, ‘olhar para’, ‘contemplar’, ‘distinguir’, entre outros (MACHADO, 

1960; CUNHA, 2010). A forma ver como conhecemos hoje surge no século XIII 

(MACHADO, 1960; CUNHA, 2010). Destacamos que olhar e ver são apontados como 

tendo sentidos intercambiáveis no período do português arcaico. Sendo assim, na acepção 

de ver, encontramos olhar, e, na acepção de olhar, encontramos ver. Essa detecção serve 

de base para assumirmos que olhar e ver compartilham o mesmo campo semântico de 

sentido visual, nos termos de Sweetser (1990).              

No caso do afixoide, tomado como subparte da construção, pode ser preenchido 

por elementos que originariamente são locativos, como aqui, lá e aí, ou advérbios 

focalizadores, como bem e só. Tais formas sofrem metaforização quando os sentidos de 

domínio concreto de localização espacial passam a licenciar sentidos no domínio abstrato 

de orientação virtual, sendo um espaço abstratizado on-line pelos falantes. Esse espaço 

abstrato é criado por pressão contextual. Dessa forma, a base visual e sua contraparte 

afixoide criam um frame de deslocamento de percurso/ponto fixo que veicula sentido 

mais abstrato, centrado na manipulação da interação entre interlocutores e da marcação 

discursiva. Nessa estratégia cognitivo-pragmática, o falante requisita a atenção do ouvinte 
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e, em seguida, direciona a atenção para o ponto a ser destacado. Assumimos que esse 

ponto a ser destacado encontra-se ancorado no nível proposicional e pressuposicional.  

Para exemplificar, lançamos mão de Martelotta e Rêgo (1996) e Martelotta 

(2012), para quem as formas aqui, lá e aí são dêiticos de lugar “que se definem em função 

da localização espacial do falante e do ouvinte”. (MARTELOTTA, 2012, p. 82). Nesses 

termos, aqui indica ponto próximo do falante; lá indica ponto distante do falante e do 

ouvinte; aí indica ponto próximo ao ouvinte. Essa orientação dêitica destaca pontos no 

espaço concreto da interação, que pode ser espaço-texto ou espaço-situação. Em termos 

de gradiência, vejamos como se realiza essa passagem de espaço mais concreto para 

espaço mais abstrato em nossos dados sincrônicos:   

 

(15) Pois é, aqui é essa pracinha que vocês estão vendo, não é? E esses senhores, que 
são os trabalhador aqui, pertence lá o "darque", lá é o "darque", sabe que lá é o 

"darque"? Lá é uma área de lazer linda, tem... tem parque, tem as praia nos fundo, 

tem lá o almirante, olha lá, o almirante é aquilo lá em cima. Ele é um caracol, o 
senhor vai andando até chegar em cima ele ficar estreitinho, lindo! Lá dá para vocês 

ver a ilha, ver um pouco, lá, a cidade. É lindo, lindo mesmo! (PEUL, censo 1980, 

inf. 12, XX)  

 

(16) Já é supérfluo aí. Já é sabe? Isso aqui já pulou, sabe? Essa tese aqui elimina essa, 
está? Então a gente- eu já estou pulando para essa aqui: "aí, vamos lá." entende? 

Como experiência, cara. A vida nada mais é do que uma experiência, não é? Do que 

uma grande brincadeira, do que? Nego está lá assim: "ih, olha lá o cara, aí," sabe? 

Mandado uma entrevista para o Roberto, aí." Sabe? Quer dizer, a vida é isso aí 

mesmo, sabe? É só isso. É só isso só isso. (PEUL, censo 1980, inf. 37, XX) 

 

(17) ... avisamos quantas pessoas são... e tudo... eh... vamos no banco normalmente... 

pra... pra depositar o dinheiro... tem que depositar com antecedência... se não não 
recebe desconto... vamos no banco... eh... fazemos de tudo... e a partir daí... no dia... 

a gente marca o local... certo... espera o pessoal chegar... e vai colocando pra 

dentro... do ônibus... né? olha lá... vai botando... pra dentro do ônibus ... e no 

caminho a gente vai comentando tudo... os cuidados... vai comentando... vai... 
fazendo brincadeiras... (D&G, Niterói, relato de procedimento, XX)   

 

Os fragmentos (15), (16) e (17) são contextos de uso do tipo dialogal, em que a 

situação e o propósito comunicativo convergem para a realização do gênero entrevista.  

Em (15), no uso de olha lá, a proforma lá aponta para o fim de um caminho que 

sobe em forma de caracol, denominado “almirante”. Essa estratégia de orientação dêitica, 

que indica um ponto concreto longe do falante e do ouvinte, resgatado na situação, é 

chamada de dêixis espacial com remissão exofórica (KOCH, 2013). Esse uso é 

prototípico da construção transitiva circunstancial.   
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Em (16), com olha lá, o recrutamento de lá faz indicação para um espaço 

construído no discurso, mediante a situação criada na interação, e o recrutamento de olha 

requisita e direciona a atenção dos ouvintes. Essa estratégia, em que um espaço é aberto 

no discurso, propicia o uso polissêmico de olha e de lá. Sendo assim, em (16), o dêitico 

espacial lá é utilizado como dêitico de pessoa com remissão exofórica, ou seja, o dêitico 

orienta a atenção do ouvinte para apontar uma pessoa. Dessa forma, a virtualidade do 

espaço como base para a negociação de sentidos vai se rotinizando e se replicando.  

Por fim, em (17), no uso de olha lá, lá está totalmente integrado à sua contraparte 

olha. Como uma única unidade, a vinculação das subpartes forma um chunk. A 

instanciação de olha lá abre espaço de atenção virtual entre os falantes. Esse espaço não 

é o lugar físico da interação nem aquele resgatado na situacionalidade, mas é o espaço 

idealizado virtualmente e compartilhado por falante e ouvinte, em que sentidos mais 

procedurais podem ser negociados. Em (17), o uso de olha lá marca o contraste entre o 

que o falante disse e o que ele acha que o ouvinte interpreta a respeito. Assim, o afixoide 

lá indexa um sentido de imprecisão que beira o polo da negatividade, com sentido de ‘não 

pense isso de mim’. E qual é o espaço discursivo que contém essa pressuposição “nem 

pense isso de mim”? Assumimos que essa configuração contextual é possível no espaço 

idealizado virtualmente pelos interlocutores.  

No caso do preenchimento com os afixoides de focalização bem e só, seguimos 

Ilari (2002), para quem o sentido de “localização exata” trazido pelos afixoides bem e só 

constitui estratégia de focalização nesse espaço idealizado. Com base nessa postulação, 

reunimos os pronomes locativos e os focalizadores, rotulando-os como afixoides de 

orientação virtual, porquanto o sentido espacial, por pressões de ordem metonímica e 

metafórica, são reconfigurados. Segundo Ilari (2002), na operação de focalização, há um 

movimento que resulta em “separar na sequência um fundo e uma figura” (ILARI, 2002, 

p. 183). Dessa forma, podemos dizer que o sentido de estreitamento de foco dos afixoides 

só e bem destacam o que é informação/situação de fundo e o que é informação/situação 

de figura. Abaixo, exemplificamos com um dado: 

 

(18) aí tem a questão política que eu te expliquei ... mas se de todo jeito ... se o sistema é 

esse de que cinco ou sete são as melhores notas do ensino público ... é como é que 
chama? e de oito a dez são as melhores médias do ensino particular ... acho que 

deve se dar chance a essas pessoas ... mas só que ... veja só ... o ensino público é 

muito mais escolas ... então há uma cultura e tudo ... então ... você tem que formar 
primeiro a base para melhorar estado ... município ... e instituto federal ... escolas 

federais ... então ... (D&G, Natal, relato de opinião, inf. 1, XX)   
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A partir do levantamento de nossos dados, chegamos à fixação das seguintes 

microconstruções integrantes da construção [Vvisual (Xafixoide)]MDVV: 

i) de base visual olhar com uma parte, como: [olha], [olhe] e [olhem];  

ii) de base visual olhar com duas subpartes, em que uma é acrescida de afixoide 

com valor locativo, como: [olha aqui], [olhe aqui], [olha lá], [olhe lá] e [olha aí]; 

iii) de base visual olhar com duas subpartes, em que uma é acrescida de um 

afixoide com valor focalizador, como: [olha bem], [olhe bem] e [olha só]; 

iv) de base visual ver, como: [vê], [veja], [vejam], [vejamos] e [viu]; 

v) de base visual ver com duas subpartes, em que uma é acrescida de um afixoide 

com valor locativo, como: [vê lá] e [veja lá];  

vi) de base visual ver com duas subpartes, em que uma é acrescida de um afixoide 

com valor focalizador, como: [vê só], [veja só], [vejam só], [vê bem], [veja bem] 

e [vejam bem].  

 

Cada microconstrução em sua instanciação veicula sentido especificado no nível 

textual, discursivo e pragmático, a depender dos objetivos sociocomunicativos dos 

falantes. Pontuamos que a variabilidade dos pareamentos se distinguem pelo grau de 

comprometimento entre co-texto e contexto na situação interativa, o que remete à noção 

de não sinonímia (GOLDBERG, 2006). Em visão construcional, distinguem-se pelos 

graus de composicionalidade, esquematicidade e produtividade.     

 

3.2 Marcadores Discursivos de Chamamento de Atenção 

 

Diante de um modelo funcionalista de análise, a classe gramatical dos marcadores 

discursivos passa a ser considerada como uma categoria pragmática, polifuncional, 

composta por membros heterogêneos, com limites difusos, que “marcam relações entre 

unidades do discurso sequencialmente dependentes”62 (TRAUGOTT, 1995, p. 5). Como 

afirmam Schiffrin (2001, p. 57), Risso, Silva e Urbano (2002, p. 21) e Sambrana (2017, 

p. 20), os marcadores discursivos formam uma categoria gramatical da língua que, com 

proeminência no nível pragmático, atua com uma composição ampla e variada de 

elementos desempenhando funções textual-interativas e discursivo-pragmáticas.   

                                                             
62 “[...] function of wich is to ― bracket discourse”, that is, to mark relations between sequentially 

dependent units of discourse.” (TRAUGOTT, 1995, p. 5)    
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No português brasileiro, os estudos sobre marcadores discursivos (URBANO, 

1999; RISSO, 1999; 2015; RISSO; SILVA; URBANO, 2002; ROST-SNICHELOTTO, 

2008; CASTILHO, 2014) subdividem a função marcadora discursiva em duas:  

 

(i) Interacional – função orientada para o interlocutor, direcionada à enunciação, 

ao ato de interagir, à interpessoalidade, ao suporte da interface falante/ouvinte; 

(ii) Sequenciadora – função orientada para o texto, ideacional, ao ligamento 

textual das porções de informação, relacional, suporte da interface 

falante/texto. 

Diante dessas afirmações, sustentamos que os marcadores discursivos tanto 

marcam funções específicas no âmbito discursivo-pragmático como, conforme sustentam 

Rosário e Sambrana (2021), relacionam porções semântico-pragmáticas ao atuar como 

elementos textual-interativos de coesão (KOCH, 2013) e conexão (ROSÁRIO, 2015). 

Nessa visão de análise, Traugott (1995), Jucker e Ziv (1998) e Urgelles-Coll (2010) 

consideram os marcadores discursivos como elementos multifuncionais. Conceituamos 

esses elementos em conformidade com Heine, Kaltenböck e Kuteva (2019): 

 

Os marcadores discursivos são expressões invariáveis que são sintaticamente 

independentes de seu ambiente, geralmente destoam prosodicamente do resto 

do enunciado e sua função é relacionar um enunciado à situação do discurso, 

isto é, à organização dos textos, à interação entre falante e ouvinte e/ou às 

atitudes do falante. (HEINE; KALTENBÖCK; KUTEVA, 2019, p. 2)63 

 

Nesse enquadre, a construção [Vvisual (Xafixoide)]MDVV atua proceduralmente na 

criação de estratégias enunciativas no espaço atencional. Sendo assim, os marcadores 

discursivos de visualização virtual apoiam estratégias interativas, que vão desde a 

construção textual até a negociação de sentidos pressuposicionais. Por essa razão, 

apontamos que os recrutamentos dos marcadores discursivos de visualização virtual 

desempenham funções gramaticias em vários graus relacionais. Assim, os marcadores 

discursivos são caracterizados como uma categoria com alta fluidez funcional. 

Para a LFCU, o significado linguístico emerge do uso produzido em interação, e 

os propósitos comunicativos dos falantes regulam esses significados, tal como em: 

                                                             
63 A versão original diz: “Discourse markers are invariable expressions which are syntactically 

independente from their enviroment typically set off prosodically from the rest of the utterance, and 

their function is to relate in an utterance to the situation of discourse, that is, to the organization of texts, 

speaker-hearer interaction, and/or the attitudes of the speaker.”             
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(19) O que não faltou neste mundo? Guerras, de 45 até hoje, mais de cem, vinte milhões 

de mortes, e os capacetes azuis no Paquistão em 49, no Líbano em 58, na república 
Dominicana em 65, no Congo em 60, na Nova Guiné em 62, vê, até isso pesquisei, 

Lamarca para promover a paz no Oriente Médio, um capacete azul. Foi para acabar 

com a guerra e voltou para começar outra. Montou um grupo de estudos lá no 40 
regimento de Infantaria, oficiais e soldados mergulhados no marxismo. (CP, Não és 

tu, Brasil, Paiva, 1996, XX) 

 

 

No exemplo (19), considerado um contexto de uso do tipo expositivo, o uso de vê 

como marcador discursivo requisita a atenção do ouvinte para cumprir uma gama de 

propósitos sociocomunicativos, como, por exemplo, sustentar o turno de fala, indicando 

que o falante ainda mantém o turno no seu domínio; destacar a informação seguinte; 

remeter a atenção do ouvinte para a informação mais valorizada. A instanciação de vê 

ainda sugere duas inferências: o sentido de valorização pessoal, confirmada na proposição 

no uso de pesquisei em P1, e o sentido pressuposto de requisição da aprovação do ouvinte.  

Para a LFCU, as motivações cognitivas dizem respeito ao modo de categorizar os 

eventos linguísticos através do acúmulo das experiências sociointerativas armazenadas. 

Dessa forma, a rede de conhecimento linguístico sofre ajustes conforme o impacto com 

novos eventos de fala. Vejamos mais um dado de nosso corpus: 

 

(20) - E remédio nosso pra tirar fora as chatices desta vida, nosso pronto. Bom mesmo. 

E pensou: nosso pronto, nosso pronto, nosso pronto. Talvez isso, nosso pronto, te 

obrigue a esquecer um nome, o modo de dizê-lo, tudo quanto ele pudesse ter 
significado um dia. - Mesmo sô chefe Valentim proibiu esta bebida, vê só. Disse ela 

metendo droga no olhar das pessoas. Nada, nada. Ele não percebe nada essas 

coisas. Pensava ainda: nosso pronto, nosso pronto, quando ouviu tocar o clarim 
para o rancho no quartel. (CP, XX, Autópsia de um mar de ruínas, João de Melo, 

1992) 

 

Outros marcadores similares podem surgir para realizar outros propósitos 

comunicativos, como é o caso de vê só, em (20). Apontamos que o uso de vê só cumpre 

o propósito de conduzir cognitivamente o entendimento do ouvinte para uma tomada de 

atitude contra o homem que está bebendo. Em (20), a intersubjetividade é construída 

quando os sentidos que são negociados tomam como responsáveis uma terceira pessoa 

ausente, o chefe. O uso de vê só marca a falta de consideração do homem que bebe para 

com seu chefe e com seus amigos presentes.  

Com os exemplos (19) e (20), observamos que os significados negociados se 

encontram no contínuo subjetividade ↔ intersubjetividade, entretanto, essas duas 

perspectivas de modelar os significados se constroem sob a macrofunção de chamamento 



64 
 

 
 

de atenção. Consideramos chamamento de atenção (MARCHUSCHI, 1986) uma função 

geral própria dos marcadores discursivos de base sensorial, como, por exemplo, o 

perceptivo-auditivo escuta aqui (ROSA, 2019). Nessa macrofunção de chamamento de 

atenção, não há um enquadre semântico-cognitivo que indique o processo de visualizar 

um objeto no espaço. Por outro lado, sustentamos, com base em nossos dados, seguindo 

Sweetser (1990), que o ato de visualizar um objeto é semanticizado como sendo o sentido 

de requisitar a visão para o sentido de requisitar a atenção. Sendo assim, no uso dos verbos 

visuais olhar e ver, o sentido concreto de direcionar a visão passa para o sentido de 

direcionar a atenção.  

Segundo Talmy (2012), nem todo material disponibilizado na expressão 

linguística pode ser responsável uniformemente pela chamada de atenção do ouvinte, 

entretanto algumas porções de texto e estratégias combinadas aumentam o grau dessa 

atenção dispensada. Para o autor, a língua apresenta um sistema cognitivo de atenção 

intrínseco. No entanto, construções com sentidos gramaticais associados aos contextos de 

uso desenvolvem alto grau de atenção, formalizado em estratégias e conteúdos 

procedurais. Nesse sentido, em (19) e (20), vê e vê só marcam chamamento de atenção na 

interação, assim como os demais marcadores discursivos de visualização virtual. Dessa 

forma, tomamos como chamamento de atenção uma macrofunção que determina a coesão 

gramatical desses elementos no paradigma dos marcadores discursivos.  

 Traugott (2021), para quem os marcadores discursivos pertencem à ampla rede 

de marcadores pragmáticos, sustenta que esse elementos convencionalizam sentidos 

pragmáticos que encorpam os significados indexados nas expressões linguísticas.  

Além da macrofunção de chamamento de atenção, constatamos que a construção 

[Vvisual  (Xafixoide)]MDVV pode desempenhar funções mais específicas, a depender dos 

contextos de uso em que é instanciada, via microconstruções. Em sambrana (2017), tais 

funções são sintetizadas como:  

(a) dar suporte ao discurso;  

(b) articular segmentos do discurso;  

(c) direcionar a interação;  

(d) assegurar ancoragem discursivo-pragmática.  

Desse modo, é possível inferir que as funções atuam entre o eixo textual-interativo 

e o discursivo-pragmático, no cumprimento das múltiplas estratégias para alcançar o 

objetivo comunicativo dos interlocutores.    
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4 ANÁLISE DIACRÔNICA DE DADOS 

 

Este capítulo dedica-se à exposição da análise diacrônica dos dados. As análises 

apresentadas intencionam descrever a construcionalização gramatical do esquema mais 

geral [Vvisual (Xafixoide)]MDVV, demonstrar a paradigmatização da construção marcadora 

discursiva de visualização virtual e, ao final, comprovar a nossa tese de que, na língua 

portuguesa, há um esquema construcional convencionalizado a partir de verbos visuais 

metaforizados, acompanhados ou não de afixoides de orientação espacial, que, por 

vinculação sintático-semântica e reconfiguração de forma e sentido, ganha status de 

nova construção, articulando funções no âmbito da marcação discursiva.  

A fim de cumprirmos essa agenda, organizamos o capítulo em seis seções: 4.1 

Construcionalização [Vvisual]CA; 4.2 Construcionalização [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA; 4.3 

Construcionalização [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA; 4.4 Construcionalização do Esquema 

[Vvisual (Xafixoide)]MDVV; Rede esquemática de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV; e, para encerrar o 

capítulo, 4.6 Paradigmatização como Hiperconstrução.          

No surgimento dos marcadores discursivos de base visual, assumimos que a cada 

novo pareamento, um nó se forma na rede e um novo elemento é incorporado ao 

paradigma que entendemos como uma hiperconstrução, que, nos moldes de Diewald 

(2020), constitui um “nó especial”. Esses dois fenômenos correspondem à 

esquematização e à paradigmatização. Diante disso, a defesa por um padrão construcional 

que formata esquemas e, ao mesmo tempo, encaixa o novo membro no paradigma é uma 

solução viável para unirmos essas duas abordagens e demonstrarmos a direcionalidade da 

mudança, bem como a fixação das formas no paradigma. 

A partir das seções 4.1, 4.2 e 4.3, analisamos nossos dados à luz da taxionomia 

contextual de Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012), com o intuito de captar 

os micropassos da mudança e os mecanismos envolvidos. Na seção 4.4, expomos a 

formação da construção mais geral, destacando os subesquemas como um de seus níveis 

menos virtuais. Na seção 4.5, apresentamos nossa proposta de organização das 

construções em rede. Ao final do capítulo, na seção 4.6, tratamos da integração 

paradigmática de Diewald e Smirnova (2012). Ainda, demonstramos como o paradigma 

gramatical ganha status de nó construcional ou hiperconstrução com links horizontais e 

verticais. Nessa parte final, retomamos pontos da fundamentação teórica e aprofundamos 

outros não tão explicitados. 
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Nas análises que se seguem, estabelecemos que tanto neoanálise como neoanálise 

via analogização, termo assumido nesta tese, envolvem a criação de novos usos. Nos 

moldes de Traugott e Trousdale (2013), esses mecanismos levam ao surgimento de novas 

construções. Assumimos que neoanálise rotula um processo mais gradual porque, na 

maioria das vezes, o novo uso surge por sucessivos micropassos de mudanças, enquanto 

analogização rotula um processo mais instantâneo, uma vez que o novo uso é modelado 

por experiências linguísticas prévias com estrutura e função semelhantes.  

 

4.1 Construcionalização Gramatical de [Vvisual]CA  

 

Como exposto no Capítulo 2, [Vvisual]CA constitui um nível abaixo  de instanciação 

do esquema mais geral [Vvisual (Xafixoide)]MDVV. A configuração elaborada para o 

subesquema [Vvisual]CA deve-se ao levantamento sincrônico representativo do século XX. 

Em perspectiva diacrônica, na língua portuguesa, postulamos que cada microconstrução 

surge em um período diferente da língua, captado aqui entre os séculos XV e XX. 

Tomando [Vvisual]CA como um padrão construcional, as microconstruções 

licenciadas podem ser listadas como: [olha], [olhe], [olhem], [vê], [veja], [vejam], [viu] 

e [vejamos]. Essas microconstruções são fonologicamente especificadas, porquanto são 

licenciadas diretamente pelo uso linguístico. Pela detecção de dois verbos visuais, olhar 

e ver, podemos estabelecer dois subesquemas de nível morfossintático mais específico 

ainda, representado como [(olhar)]CA e [(ver)]CA.  

Abaixo, apresentamos o quantitativo do levantamento geral dos dados que nos 

servem para visualizar o total disponível em nossos corpora:  

 

Tabela 1: Quantitativo de dados formados por subparte verbal, olhar e ver 

Tokens XV XVI XVII XVIII XIX XX Total 

olha 23 86 59 56 354 1.851 2.429 

olhe 4 13 14 18 324 637 1.010 

olhem 2 13 4 8 178 61 266 
        

vê 54 211 128 148 222 377 1.138 

veja 50 139 124 108 247 307 975 

vejam 33 44 18 24 154 136 410 

vejamos 26 53 35 61 138 135 448 

viu 102 134 128 90 249 627 1.228 

                                      TOTAL GERAL                                7.303 

Fonte: Autoria nossa. 
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A partir da Tabela 1, que demonstra os exemplares de apenas uma subparte, 

observamos que o quantitativo de olha, vê e dos demais exemplares é alavancado nos 

séculos XIX e XX, uma vez que a fonte dos corpora também se expande. Em relação ao 

total geral, constatamos que olha é o token mais frequente entre os dados compilados. 

Com relação ao total de tokens de olhe, olha é 140% mais frequente. Com relação à 

frequência da base ver, o token mais frequente é viu, e o segundo mais frequente é vê. A 

proporção entre viu e vê é de apenas 7,9%.  

Em nossos corpora, de todos os exemplares pesquisados, o primeiro marcador 

discursivo de base visual encontrado é o MD olha no século XVI. Essa primeira 

ocorrência captada segue registrada abaixo: 

 

(21) GUIS. - Ainda tu és tam aprendiz, que não entendes as aventagens dos sentidores 
novos, que são tam apraziveis a toda a casa. Querem contentar ate os caes e os 

gatos. CES. - Enfim, o vencido por força é que viva polas leis do vencedor. Pois assi 

é que havemos de entrar ao escote, carniceira, alça o cutelo e reparte. GUIS. 
- Olha não me chames depois carniceira de verdade. CES. - Foi-se. Vou-me 

enforcar: estes foram os perdões! MIL. - Como Cesarião é moço! Quero dizer, como 

Cesarião é parvo, que ainda não sabe que ele era o que havia de pedir os perdões! 

(CP, Vilhalpandos, Sá de Miranda, XVI, 1533) 

 

Em (21), o uso de olha abre o turno de fala e apoia chamada de atenção do ouvinte 

para a veiculação de uma dada informação, que constitui uma advertência. O 

recrutamento de olha não expressa o processo da fixação dos olhos em algum objeto, mas, 

pragmaticamente, direciona a atenção do ouvinte para a informação que se segue. De fato, 

esse uso é possível porque, “ao ser instanciado por outra classe categorial, [olha] assume 

características de outro paradigma” (SAMBRANA, 2017). Desse modo, o elemento 

assume propriedades da classe dos marcadores discursivos. Com a convencionalização 

do novo pareamento, o padrão construcional [Vvisual]CA também se estabelece.  

Antes de iniciarmos as análises qualitativas, vejamos o levantamento quantitativo 

mais amplo, organizado por contextos de mudança em cada sincronia levantada. Esse 

levantamento é apresentado em forma de tabela comparativa. A seguir, a Tabela 2 trata 

quantitativamente os tokens olha, olhe, olhem, vê, veja, vejamos e viu desde o contexto 

fonte até o contexto isolado. Vejamos:  
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Tabela 2: Frequência token por contextos de mudança na formação de [Vvisual]CA  

 

Fonte: Autoria nossa.  
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olha 8 12  3  15 57 9 5 10 30 18 3 31 15 3 7 48 142 68 96 102 154 47 1.548 2.429 

olhe 2 2   5 5 3  5 5 2 3 1 4 4 9 36 116 71 101 63 171 75 328 1.010 

olhem  2   4 9   1 3   4 2 2  31 60 69 14 19 27 8 7 266 

                          

vê 34 20   66 134 11  17 91 18  35 93 18 2 19 172 25 6 41 268 57 11 1.138 

veja 21 29   37 93 9  8 112 4  14 88 6  33 166 30 18 34 193 48 32 975 

vejam 14 19   18 23 3  3 14 1  8 16   12 115 21 7 28 71 32 5 410 

vejamos 3 23   10 39 4  2 29 4  6 53 2  5 94 23 16 12 98 20 5 448 

viu 60 42   56   178   36 92   31 59   94 148 7  83 191 33 320 627 

 

                                                                                                         TOTAL GERAL                                                                                            7.303 
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Na Tabela 2, observamos que, em toda sincronia em que um marcador discursivo 

se forma, isto é, em que o contexto isolado é captado, consequentemente, na sincronia 

anterior, o contexto crítico é registrado. Dessa forma, concordamos com Diewald e 

Smirnova (2012), Oliveira (2015), Teixeira (2015), Arena (2015), Rocha (2016) e Rosa 

(2019), quando as autoras apontam a importância do contexto crítico para a captação das 

mudanças construcionais e comprovação da construcionalização gramatical.     

Como outro ponto a destacar da Tabela 2, observamos aumento na frequência 

token do uso de olha à medida que progridem as sincronias. A esse aumento de 

frequência, principalmente no contexto isolado, atribuímos a generalização funcional do 

uso do MD [olha] ao longo das sincronias. Em acréscimo, ainda podemos constatar o 

token olha como o mais frequente, uma vez que é o primeiro a ser neoanalisado servindo 

de base analógica para outros exemplares, o que explica sua disponibilidade.  

É notório que o século XX é o mais produtivo em frequência token para as formas 

de olha e olhe. Entretanto, vale destacar que a alta frequência do MD [olhe] no século 

XIX não foi suficientemente motivada para acompanhar o quantitativo superior desse MD 

no século XX.  

Consideramos que a diferença entre os 1.548 tokens do MD [olha], no século XX, 

e os poucos 328 tokens do MD [olhe] se deve ao fato de o MD [olha], construcionalizado 

desde o século XVI, ter se generalizado funcionalmente como prototípico de sua classe. 

Outros marcadores de maior força expressiva na imposição do falante sobre o ouvinte 

também estão à disposição do falante, como, por exemplo os MDs [vê lá] e [veja lá], que 

surgem a partir do século XVII, o que será demonstrado mais adiante.     

Ainda destacamos na Tabela 2, a formação do MD [veja] e do MD [vejamos], cuja 

trajetória de mudança, de acordo com nossos dados, apresenta contexto crítico desde o 

século XVI, entretanto, o contexto isolado é registrado somente a partir do século XIX. 

 Diante dos dados, assumimos que a mudança se dá em língua portuguesa no 

século XIX. O século XIX se mostra o mais produtivo na questão da frequência type, que 

indica a produção das formas e a extensibilidade da base da construção mais geral.     

Na Tabela 2, o levantamento quantitativo ilustrado reflete, em termos numéricos, 

a trajetória de mudança linguística ocorrida nos exemplares captados. Para 

compreendermos qualitativamente como essa mudança se efetua, necessitamos partir dos 

contextos de uso iniciais. Nesse direcionamento, a partir desse ponto, apresentamos 

nossos dados submetidos à organização e à análise taxionômica:  
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 Contexto fonte 

Do início da trajetória rumo ao subesquema [Vvisual]CA, creditamos o contexto 

inicial ao padrão específico da construção transitiva instanciada pelo “padrão estrutural e 

o esquema conceptual [Sujagente Vação-processo Objpaciente]” (FURTADO DA CUNHA; 

SILVA, 2018), como constatado abaixo nos contextos de uso do tipo contexto 

instrucional: 

 

(22) Onde diz Sancto Anbrosio: Asy como aquelles que per sandice som ëalheados ëna 
mëte, ya nõ vëë as cousas uerdadeyramëte mas vëë a fantasia da sua paixom e da 

sua sandice, bem asy a mëte que he apertada con as prisõões da cobiiça do ouro 

senpre vee ouro e prata, senpre conta as rendas, mais graciosamente oolha o ouro 

que o sol. E a sua oraçom e a sua suplicaçom que faz ao Senhor Deus ouro demãda, 

mas nûca a sua cobiiça sera farta në auera fim, (CP, Orto do esposo, Maler, XV) 

 

Em (22), constatamos o sentido pleno da percepção-visual em “oolha o ouro” 

interpretado como ‘fitar os olhos em’ ou ‘enxergar’ (BUENO, 1963). Nos dados 

levantados do português arcaico, averiguamos outro uso licenciado pela construção 

transitiva:  

 

(23) Oh! quem quer que tu hes, que conheces ti meesmo mais andar nas tormentas do rio 

deste mundo mais que sobre terra firme, para mentes aa estrela, chama Maria. Se 

te derribam as tormentas da soberva ou da cobiiça ou de mal-dizer ou de 
inveja, oolha aa estrela, charma Maria. Se hes torvado com multidom de pecados 

ou confuso de çujidade da consciencia ou se comecares de te alagar com 

desperaçom, para mentes aa estrela, chama Maria. (CP, Livro de vita Christi, 1446, 

XV) 

 

Diferentemente de (22), em (23), constatamos o sentido pleno da percepção-visual 

em oolha aa estrela interpretado como ‘dirigir os olhos para’ (BUENO, 1963). 

Observamos que, em (22), o uso do verbo configura-se em P3 e há um objeto concreto, 

enquanto que, em (23), o uso do verbo configura-se em P2 com um objeto abstrato. Diante 

dessas duas posições, qual é o contexto fonte? Qual sentido, entre ‘fitar os olhos em’ ou 

‘dirigir os olhos para’, representa nosso sentido fonte? Em termos de construal64, 

Verhagem (2012) defende a possibilidade de a conceptualização cobrir diferentes 

aspectos da situação retratada. Nessa perspectiva cognitiva, em (22), o uso retrata uma 

cena mais próxima da experienciação concreta da língua, enquanto, em (23), retrata uma 

experienciação de construal mais virtual.  

                                                             
64 Termo cunhado por Langacker, que diz respeito à “capacidade de conceber e retratar a mesma situação 

de modos alternativos” (LANGACKER, 2009, p. 341).    
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No fragmento abaixo, temos a construção transitiva com o verbo visual ver para 

o slot verbal, recrutado em um contexto de uso do tipo contexto descritivo:   

 

(24) indo Vossa Mercê por elas, dá às vezes fé de uma falta de casas, e, em seu lugar, de 
uma parede baixa com uma porta no meio, lisa, e descoberta por cima; e, se lhe vem 

a curiosidade de olhar para dentro, vê um patiozinho, e defronte da porta uma 

coisa, que nós chamaríamos casa decampo, pequena, baixa, de um só andar, 
janelinhas pequenas, poucas, de arquitectura ordinaríssima; aqui tem Vossa Mercê 

o bom gosto dos franceses em formar as ruas do grande Paris. (CP, Cartas, Costa, 

XVIII)  

 

Na cena proposta na carta, depois do surgimento da curiosidade, desencadeia-se o 

ato de ver e, assim, é descoberto o objeto da curiosidade – um patiozinho. Aqui 

consideramos o uso pleno de ver. Esse direcionamento pode ser pautado em Perek (2015). 

O autor sugere que a categorização semântica dos sentidos verbais seja generalizada de 

tal forma que corresponda às unidades básicas da experiência humana. Esse postulado se 

coaduna com Diewald (2020), na defesa de que o paradigma verbal em seu significado 

categorial expressa generalização. Em nosso caso, apontamos o sentido “visual” como 

generalização entre os sentidos das duas bases verbais aqui consideradas como sendo de 

um mesmo campo semântico. Numa visão paradigmática, o sentido “visual” se opõe aos 

significados construídos por outros tipos de experiência físico-sensorial, como auditiva, 

olfativa, entre outros.     

Diante desse posicionamento, tomamos como contexto fonte o sentido da 

“experienciação visual”. Nessa perspectiva, consideramos construções conceptualizadas 

a partir do sentido visual e com papéis semânticos composicionais preenchendo os slots 

da construção transitiva. Sendo assim, caracterizamos o contexto fonte como: 

- Construção transitiva totalmente composicional em que o slot verbal é 

preenchido por elemento de semântica visual;  

- Conceptualizada através da experienciação concreta ou virtualizada do sentido 

perceptivo-visual de olhar e ver; 

- Inferências sugeridas centradas na negociação de sentidos visuais através da 

experienciação concreta ou virtualizada em que ritualizam o ato de dirigir o 

olhar; 

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção.  
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 Dessas considerações, a depender do contexto de uso, tanto o sentido de ‘fitar os 

olhos em’ como o sentido de ‘dirigir os olhos para’, atribuídos ao uso dos verbos olhar e 

ver, retratam a experienciação da percepção-visual mais próxima do real com o mundo 

biossocial. Embora concordemos que o verbo seja o centro semântico que governa as 

estruturas argumentais, não é apenas o slot verbal ou o tipo de complemento que define 

o contexto fonte. Todo o frame65 contribui para a interpretação gradiente das relações 

semântico-sintáticas. 

 

 Contexto atípico  

Diewald (2015, p. 232) reconhece que o contexto atípico é o ponto inicial de 

impulsão de qualquer mudança linguística. Concordando com Diewald (2015), Oliveira 

(2015) defende que usos linguísticos configurados como escalaridades semântico-

sintáticas que demonstram gradiência contextual promovem a mudança gramatical.  Para 

a autora, na etapa do contexto atípico, inferências sugeridas, relacionadas por Diewald 

(2002; 2006) como implicaturas conversacionais, geram “alguma polissemia, que passa 

a promover um tipo de afastamento do sentido inicial” (OLIVEIRA, 2015, p. 30). Como 

primeiro traço do contexto atípico, captamos polissemia em nossos dados: 

 

(25) que deues saber que todo multiplicar quebrados he multiplicar as de çyma huûa 

pella outra & asoma que te vier partiras pellas feguras de baxo multiplicada huûa 

pella outra scilicet.3. vezes.4. sam.12. & virtea em partiçam.2012. & 3/4 & tanto 
responderas que se monta em.32. couados de pano &.1/3. de pano vëdido a.62. reaes 

&.1/4. & oulha signo de soma da maneyra que aqui esta afegurado. Multiplicar 

quebrados dygo que quero multiplicar quebrados doutra maneira assi como querëdo 

multiplicar.62. couodos & 1/3 Multiplicar quebrados. (CP, Tratado d'arysmetyca, 
Gaspar Nicolau, 1519, XVI).  

 

No exemplo (25), detectamos o sentido polissêmico de ‘conferir’. O sentido 

polissêmico é gerado por uma extensão metafórica a partir do domínio-fonte, o sentido 

vinculado à percepção-visual, para um domínio-alvo, o sentido mais abstrato de 

processamento mental. Embora não haja mudança estrutural na construção, há mudança 

semântica motivada pelo uso polissêmico, o que captamos em todos os exemplares 

levantados no contexto atípico. 

                                                             
65 Termo cunhado por Filmore (1982; 2006), entendido como “sistema de conceitos relacionados de tal 

modo que a compreensão de qualquer unidade dependa da estrutura como um todo no qual a unidade se 

encaixa” (FILMORE, 2006, p. 373).   
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Diante da grande produtividade de sentidos polissêmicos66, apresentamos os mais 

frequentes que atuam metaforicamente e promovem a distribuição de sentidos: 

 

Quadro 4: Distribuição dos sentidos polissêmicos no uso das bases olhar e ver 

BASE reparar perceber considerar constatar conferir atentar observar Séc. 

olha X  X  X X  XVI 

olhe X     X  XVII 

olhem X  X   X  XIX 

         

vê  X  X   X XVIII 

veja X X  X X   XIX 

vejam  X  X   X XIX 

vejamos  X X X  X  XIX 

viu X X  X  X  XX 

Fonte: Autoria nossa. 

 

No Quadro 4, procuramos registrar o sentido polissêmico captado no período em 

que o marcador discursivo se forma, o que é sinalizado na última coluna pelos séculos. 

Embora ocorra produtividade de sentidos polissêmicos, seguindo a mesma trajetória de 

metaforização, relacionamos, em termos de Goldberg (2006), um link que cria um campo 

semântico entre os usos. Além da polissemia observada, ainda identificamos uma 

preferência pelo sujeito nulo67, um aumento da informatividade e perda da prototipicidade 

do complemento como características desse estágio 1.   

Nos estudos de Silva R. (2015)68, analisando o século XIV, a autora sustenta que, 

mesmo que o sujeito esteja posposto, a forma canônica do português arcaico é um sujeito 

determinado69, predominantemente, um SN ou forma pronominal.  

Em análise de registros de três séculos após, Galves (2018) sinaliza uma maior 

incidência de sujeito nulo no século XVIII em relação ao século XIX. Nessa linha, Duarte 

(2018) detecta usos do sujeito nulo referentes às P1, P2 e P3 nos séculos XIX e XX. 

Segundo Duarte (2018), antes do século XIX, há uma frequência maior de sujeito nulo 

em referência a P2 e P5 (tu e vós), que foi se neutralizando com o surgimento de outras 

                                                             
66 Em pré-análise, contabilizamos 16 acepções de sentidos polissêmicos oriundos do recrutamento da base 

olhar e 24 acepções oriundas do recrutamento da base ver entre os séculos XV e XVI.          
67 Não pretendemos nos aprofundar no fenômeno do “sujeito nulo” porque precisaríamos fazer um estudo 

base sobre o paradigma verbal no português arcaico, sendo assim, acataremos a posição de Silva R. 

(2015), Duarte (2018), Galves (2018) e Roberts e Kato (2018).  
68 Neste estudo, Silva R. (2015) utiliza o texto Diálogos de S. Gregário datado do século XIV. 
69 Em alguns poucos casos, Silva R. (2015) admite a ocorrência do sujeito não determinado, como em 

verbos existenciais, verbos na 3ª pessoa do plural (expressando sujeito genérico), o termo “homem” com 

uso pronominal e em determinados arranjos da passiva.   
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formas, como, por exemplo, “você” (DUARTE, 2018, p. 86). Diante dessas afirmações, 

na mesma linha dos achados dos autores, observamos que, em nossos dados, entre o 

século XV e o século XVI, há um aumento no uso do sujeito nulo, em relação ao uso 

polissêmico de olha.  A seguir, apresentamos a frequência do uso polissêmico de olha em 

relação ao recrutamento do sujeito expresso e do sujeito nulo nos séculos XV e XVI: 

 

Tabela 3: Levantamento da expressão do sujeito em usos polissêmicos da base olha 

Contexto Atípico Séc. XV Séc. XVI 

SUJ Nulo/2ª P 8 56 

SUJ Expresso/2ª P 1 1 

SUJ Nulo/3ª P 1  

SUJ Expresso/3ª P 2  

Total 12 57 

Fonte: Autoria nossa.  

 

A Tabela 3 demonstra que, entre os séculos XV e XVI, além do aumento na 

frequência do uso polissêmico de olha, há uma preferência pelo sujeito nulo na 

configuração do contexto atípico. Pela Tabela 3, observamos que, entre os séculos XV e 

XVI, há aumento de 600% na configuração de sujeito nulo em 2ª pessoa. Na detecção do 

contexto atípico de olhe, olhem, veja e vejam, também observamos uma preferência pela 

configuração do sujeito nulo. Uma exceção à configuração preferencial do sujeito nulo é 

o uso em contexto atípico de vê, em que sua polissemia se configura preferencialmente 

em sujeito indeterminado em P3 + se, o que tratamos mais adiante, vejamos: 

  

(26) As águas de uma fonte correm mansamente, e sem ruído, apenas humedecem as 

flores, que lhe bordam o caminho; mas se neste encontram embaraço, ou se algum 
penedo, que o tempo arrojou do monte, se foi atravessar, e impediu o passo; então 

se vê que aquelas águas, vão crescendo sobre si, e juntas se acumulam tanto, que 

ou rompem, e arrastam tudo o que as comprime, ou subindo se elevam de tal sorte, 
que chegam ao lugar, de donde por mil partes se lançam, e precipitam. (CP, 

Vaidade, Aires, XVIII)  

 

O sujeito indeterminado com a presença da partícula de indeterminação se mostra-

se o contexto de uso preferencial nesse exemplar no século XVIII. Esse tipo de 

indeterminação do sujeito que “não indica obrigatoriamente que não o conhecemos, ou 

não sabemos determiná-lo com precisão; ela é utilizada também quando não nos interessa 

torná-lo patente” (BECHARA, 2016, p. 271). Consideramos essa configuração como uma 

estratégia na requisição de atenção, uma vez que o falante ganha atenção do ouvinte por 
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exposição de ideias que não sejam de sua autoria. Assim, o ouvinte interpreta como uma 

inferência sugerida de que a informação veiculada é de consenso geral.  

Embora o recrutamento do sujeito indeterminado seja notório, no caso de vê, há 

dados que se configuram em sujeito nulo, o que passamos a demonstrar no Quadro 5: 

 

Quadro 5: Quantitativo por tipo de sujeito no contexto atípico, arranjo vê 

Apresentação do 

Sujeito 

Séc. 

XVIII 
Exemplificação 

Sujeito Expresso 18 

e dos séculos corre diante dos seus olhos, e ele vê 
a vaidade dos mortais, que ainda quando vão 

passando o insultam, (Tycho Brahe, XVIII) 

Sujeito Nulo 20 

 e de um ar de soberania, de valor, e de justiça; vê 

as Actrices, que não menos cuidadosas, ali mesmo 
se ajustam, (Tycho Brahe, XVIII)  

Sujeito 

Indeterminado (se) 
55 

Deste modo se vê o que é a intolerancia crista e o 

que é a tolerancia civil; (Tycho Brahe, XVIII) 

TOTAL 93  

Fonte: Autoria nossa.  

 

Comparando o Quadro 5 e a Tabela 3 com a afirmação de Silva R. (2015), 

tomamos o uso do sujeito nulo como um desvio do padrão de uso do português arcaico e 

clássico, que observamos persistir nos outros elementos que surgem na formação do 

subesquema [Vvisual]CA. O sujeito nulo persiste até o século XX com o surgimento do MD 

[viu]. 

Um ponto que merece destaque nesse tema está em Rizzi (1988). Para a autora, a 

existência do sujeito expresso indica um valor funcionalmente atribuído como foco ou 

contraste, enquanto a existência do elemento nulo indica falta dessa ênfase. Nessa 

perspectiva, alegamos que estratégias de monitoramento de atenção podem motivar essa 

configuração. Consequentemente, no crédito de que a falta da expressão do sujeito70 é 

mais um fator que impulsiona a mudança, consideramos que se efetiva em uma restrição 

contextual e, assim, mais um micropasso é alcançado. 

Ainda com o objetivo de captar os micropassos de mudança no contexto atípico, 

apontamos o afastamento da prototipicidade da função de complemento:  

 

(27) Donde entenderas que Joane Batista foi prometido na primeira vinda, que ja passou, 

e Elias na segunda que vira. E ques ver esta verdade? Oulha a ordem que leva o 

                                                             
70 Roberts (1993) acrescenta que a ocorrência do sujeito nulo pode comprovar a caracterização do 

paradigma verbal como funcionalmente rico em que a desinência <∅> licencia um sincretismo. 
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Profeta que, no fim dos quatro capitulos que comente escreveo, poe a vinda de Elias, 

por dar a entender que, depois do Juizo universal, não ha que esperar nem 
profetizar. O Salmo e profecias que alegaste, leixa a letra que mata, toma o espirito 

que da vida: ca o mesmo Salmista nos ensina a Lei de Deos ser dita em parabolas e 

figuras. (CP, Rópica pnefma, João de Barros, 1532, XVI).  

 

Em (27), considerado um contexto de uso do tipo contexto instrucional, o 

complemento “a ordem” seguida da sentença “que leva o profeta que”, denota que o 

sentido verbal de ‘reparar’ transpassa as sequências textuais e aponta para determinado 

elemento no espaço extralinguístico (capítulo do livro). Dessa forma, o entendimento do 

complemento não se esgota em uma única oração complexa, uma vez que as outras 

sequências convergem para explicitar essa “ordem” dos acontecimentos. O complemento 

verbal prototípico, quer seja oracional ou não oracional, descrito como objeto paciente ou 

afetado, não constitui a preferência contextual de nossos dados. Observamos que a noção 

de transitividade não se delimita entre slot verbal e o slot de complemento.  Denominamos 

esse efeito como aumento (expansão) de informatividade. Dos contextos atípicos 

levantados dos outros exemplares, aferimos que a polissemia gerada por motivação 

cognitiva licencia esse encaixamento de informações acerca do complemento. A seguir, 

analisamos mais um dado, mais um contexto de uso do tipo contexto instrucional: 

 

(28) Se Deus for servido que aqui tenha algum retiro, farei o que devo e quero. Entretanto 

peço a Vossa Reverência não se ponha da parte dos seus escrúpulos, senão que olhe 

mais para os seus propósitos, e em virtude deles fiada em Deus, continue seus 

exercícios e persuada a tôdas com o exemplo e com a brandura e caridade, que são 

a pedra iman das almas, que já se não levam por fôrça, senão por geito e indústria, 

e que entretanto que nos não vemos, me encomende Vossa Reverência muito a Deus, 

e peça a essas religiosas façam o mesmo, porque lho desejo merecer, e o hei mister 

mais que todos. (Corpus Tycho Brahe, Cartas Espirituais, Antonio das Chagas, 

1631, XVII)  

 

Novamente, em (28), identificamos aumento de informatividade dos sentidos 

veiculados pelo complemento, o sentido de “para seus propósitos” é estendido em 

“deles” e no acréscimo das informações que se seguem. Dessa forma, a polissemia voltada 

para conceptualização de um processamento mental permite ao falante criar estratégias 

para conduzir uma extensão da interpretação do complemento. Com base em Furtado da 

Cunha, Bispo e Silva (2013), atentamos para um aumento da capacidade de embutir 

conteúdo informacional indexado à interpretação do complemento, o que consideramos 

como um aumento de informatividade. É certo que motivações sociocomunicativas estão 

na base da interação, uma vez que o falante/escritor necessita transmitir informações. 
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Dessa forma, o recrutamento do sentido de processamento mental sugere que o ouvinte 

precisa agir cognitivamente sobre uma informação mais complexa.  

Assim, detectamos preferência pela ocorrência do sujeito nulo nos contextos 

analisados do século XV até o século XX. E ainda, verificamos a necessidade do 

falante/escritor de estender informações acerca do complemento verbal. Essas 

modificações ocorridas na base da construção transitiva se configuram como uma 

neoanálise no plano do conteúdo. Esse encaminhamento tem como embasamento a 

macrofunção de chamamento de atenção definida em Marcuschi (1989) e Castilho (2014). 

Dentre todos os sentidos que se afastam do sentido visual original, constatamos que esses 

podem funcionar como impulsionadores do contexto de mudança. Nesse enquadre, o 

sentido visual é neoanalisado como uma reconfiguração semântica do sentido visual de 

base físico-motora que passa a ser interpretado como processo-mental de base cognitiva.  

Dessa forma, temos mudanças construcionais, a saber:   

- Produção de sentidos polissêmicos de reparar’, ‘atentar’, ‘considerar’, 

‘observar’, ‘conferir’, ‘refletir’, ‘perceber’, ‘reconhecer’ e ‘constatar’;   

- Metaforização do sentido de percepção-visual para processamento mental; 

- Preferência pelo sujeito nulo; 

- Perda de características prototípicas do verbo e do complemento; 

- Aumento de informatividade dos sentidos negociados a partir do complemento; 

- Inferência sugerida centrada na condução da interpretação do complemento; 

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção.   

 

 Contexto Crítico 

Marcando o início da mudança linguística, Diewald (2002; 2006) estabelece a 

opacidade múltipla como a principal característica do contexto crítico. Assim, os 

contextos se tornam estrutural, pragmático e semanticamente ambíguos, de tal forma que 

levam os ouvintes a opções de interpretação. Como um real desencadeamento da 

mudança, entre “as várias alternativas de interpretações, encontra-se o novo sentido 

gramatical”71 (DIEWALD; SMIRNOVA, 2012, p. 111). Esse real desencadeamento da 

mudança, tomamos, nos termos de Brinton (2008), como um gatilho que, na trajetória de 

mudança, dispara motivações para o isolamento da nova construção.  

                                                             
71 A versão original diz: “[...] and thus invites several alternative interpretations, among them the new 

grammatical meaning.”       
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A seguir, vejamos um contexto de uso do tipo contexto expositivo que coaduna 

com a caracterização proposta pelas autoras: 

 

(29) letra de mulher é, deve de ser da moça, quero ver o que diz: Não sei porque fol gas 
fazer tanto mal a ti e a mim. Bem me pudera que te perdes e ñão olhas com quanta 

perda minha, querendo-me obrigar co isso. Milagres são que as fermosas fazem a 

que se não pode dar razão. Em pago de me pesar do teu mal, queres ser £aUsa do 
meu. Mais pesa a seu aio, e mais pesara a seu pai quando o souber: Olha que ainda 

se pode remediar tudo. Não a bolsa, que trouvemos que arqueja, e tira quanto pode 

polo folego: Disseram-me de tua parte que ñão querias mais que este meu d 

esengano; ai o tens. Que fara agora Amente senão ir-se deitar naquele mar assi 
desenganado? (CP, Estrangeiros, Sá de Miranda, XVI, 1528) 

 

Em nosso ponto de vista, esse tipo de arranjo sintagmático destacado delimita o 

contexto atípico do contexto crítico. Em (29), podemos observar que a opacidade 

semântica aumenta quando o ouvinte não interpreta mais olha como simplesmente 

‘reparar’ ou ‘conferir’, mas como uma requisição maior de atenção para a sequência que 

se segue. O sentido de ‘estar atento’ é veiculado por olha. Oliveira (2015) sustenta que o 

contexto crítico se distingue do atípico pela fixação de um dos sentidos polissêmicos, 

“deixando de ser uma alternativa para assumir sentido gramatical e estatuto categorial 

distinto” (OLIVEIRA, 2015, p. 30). Em (29), “ainda se pode remediar tudo” não é um 

objeto a ser avistado. Observamos que as características de complemento deixam de 

corresponder às características prototípicas da construção original. A interpretação do 

complemento não é modalizada pela ação de um agente, mas pelo contexto interacional. 

Dessa forma, o complemento oracional expressa uma avaliação do falante/escritor. A essa 

mudança de configuração do complemento como perda de suas características 

prototípicas, atribuímos mais um micropasso de mudança ligado à metonimização. Em 

(29), na tentativa de interpretação para desfazer a ambiguidade, o ouvinte lida com 

opacidades e pode instaurar dois sentidos: (a) uma requisição para que o ouvinte/leitor 

visualize o enunciador (concreto ou virtualmente); (b) uma tomada maior de atenção na 

informação/conselho.   

Ainda captamos dados representativos do contexto crítico em que o complemento, 

no distanciamento da prototipicidade, gera outros sentidos, como, por exemplo, ameaça 

e aconselhamento, em (30) e (31), respectivamente. Consideramos (30) um contexto de 

uso do tipo contexto injuntivo e (31) um contexto de uso do tipo contexto expositivo, 

vejamos:  
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(30) FA. - Assi duvidosa ma has de dizer. ANT. - Deixa-me, que vou de pressa. FA. - Não 

deixarei; conta-ma e iras mais leve. ANT. - Isto é força? Chamarei aqui del-Rei. FA. 
- Esta longe, não te ouvira. ANT. - A fe, que me não descubras. FA. - Como se fizeres 

hûa cova na terra a que o dissesses. ANT. - Nem essas não mantem 

segredo. Olha que me fio de ti. FA. - Dize seguramente. ANT. - Com hûa filha deste 
nosso vizinho. FA. - Qual vizinho? ANT. - Mario, que deves de conhecer. FA. - Com 

Hipolita? ANT. - Não tem mais de hûa, e assi cuido que se chama. Deixa-me passar. 

(CP, Vilhalpandos, Sá de Miranda, XVI, 1533) 

 
 

(31) aquelles boons conselhos que sempre me deste e toma pera ti parte que a tua alma 

nom pareça, e eternalmente seja enlaçada nos laços de Sathanas, e as obras que per 
longos tempos consertaste nom queiras agora en huu momento e por hûa vil 

delectaçom obrigar tua alma aas penas perpetuas. Vee, mestre, ca como quer que 

boa obra seja ensinar as virtudes, caminhoda vida, muito melhor he segui la. 
Veendo Remigio monge que a sancta virgem estava mui firme na virtude e que per 

nenhua arte de palavras nem per algna razom se movia, (CP, Cartas, Flos Sanct, 

XVI) 

 

Em (30), considerado um contexto de uso do tipo contexto injuntivo, como um 

artifício para livrar-se da curiosidade do amigo, Antonioto o ameaça: Olha que me fio de 

ti. A expressão de impaciência é interpretada pelo ouvinte como uma ameaça branda. 

Pragmaticamente, toda a construção, com sua opacidade semântica e estrutural, instaura 

inferências de distintos níveis. Embora o ouvinte também possa interpretar olha com um 

sentido mais lexical (‘visualizar o falante’), o arranjo olha que (x) favorece uma leitura 

mais gramatical.  

Em (31), observamos que a metonimização da organização sintagmática já 

contribui para o convencimento do ouvinte. Uma vez que a forma verbal se desloca para 

o início da cláusula. Constatamos que essa configuração também se instaura na trajetória 

de outros exemplares: 

 

(32) - É possível que uma rapariga tão moça tenha maldade para tanto... - Disse que eu 
andava há muito tempo atrás dela, seduzindo-a com promessas de casamento e que, 

sozinha no mundo, sem ter quem se doesse dela, não se lhe dera de consentir... Veja 

que mulherzinha mais desalmada... E eu, disse ela, lhe dera os mimos para que ela 

saísse logo de casa comigo... - E você jura que isso é mentira... - Eu... Eu não preciso 
jurar; basta, Luzia, que lhe afirme... - Por certo... Demais, (CP, Luziahomem, 

Olímpio, XIX) 

 

Em (32), o ouvinte pode interpretar um sentido mais lexical centrado em 

mulherzinha mais desalmada como um objeto a ser mentalmente visualizado ou, ainda, 

em sentido mais gramatical como uma avaliação do falante em relação à situação. Esse 

sentido mais gramatical é instaurado por inferências decodificadas pelo ouvinte como 



80 
 

 
 

uma sugestão de que o ouvinte precisa se empenhar em constatar o que sugere o falante. 

Essa inferência sugerida também é sustentada pelo recrutamento do modo imperativo e 

pelo aumento de subjetividade.  

Com relação a usos dos arranjos olha que (x) e veja que (x), como os destacados 

em (29), (30) e (32), respectivamente, levamos em conta as observações de Barreto 

(1999). A autora destaca, em pesquisa diacrônica, o papel da conjunção que como 

partícula multifuncional e polissêmica, devido à recorrência com que é recrutada na 

interação. Assim como a autora, nos exemplos (29) e (30), observamos que o que com 

valor semântico explicativo tem sentido de “porque’ e traz ao contexto uma marca pontual 

de justificativa na condução da atenção. De acordo com Barreto (1999), esse uso persiste 

nos séculos XVI e XVII. Sendo assim, em (29), o sentido de olha que pode ser lido como: 

‘esteja atento porque ainda se pode remediar tudo’. Em relação ao exemplo (32), 

observamos o uso da conjunção integrante que com valor semântico de intensidade como 

uma estratégia discursiva de amparar a veiculação de um significado de desaprovação do 

falante (AZEREDO, 2012).  

Novamente, identificamos a atuação do fenômeno da atenção, com o sentido de 

‘esteja atento’ atraindo a atenção do interlocutor e o uso do que polissêmico justificando 

pragmaticamente essa atenção a ser dispensada. Diante dessas observações, consideramos 

que nas motivações para as mudanças construcionais também se dá início à construção 

de estratégias de manipulação do foco de atenção, nos termos de Talmy (2012).    

Diante dessas análises, no plano discursivo, reconhecemos que a segunda parte da 

sentença encabeçada por olha seja interpretada como uma expressão avaliativa do falante. 

Dessa forma, a segunda parte da sentença deixa de ter uma centralidade na sintaxe para 

centrar-se no todo contextual da interação. Conforme Furtado da Cunha e Souza (2011), 

as escolhas entre verbos e seus complementos não são aleatórias, concorrem para 

significados que geram sentidos distintos a depender do contexto.  

Nessa maior dependência do contexto para interpretação das formas em mudança, 

constatamos perda de composicionalidade (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), uma 

vez que, conforme explicita Diewald (2009), as unidades não podem ser analisadas pelo 

padrão linguístico do contexto anterior. No tratamento do contexto crítico, Diewald 

(2002; 2006; 2009) e Diewald e Smirnova (2012) afirmam que a captação de 

ambiguidades é crucial para sustentar a existência do contexto crítico.  

Uma questão que consideramos pertinente para a captação das ambiguidades com 

vista à comprovação do contexto crítico, e que se relaciona a uma de nossas hipóteses, é 
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justamente a possibilidade de um desses sentidos ambíguos, motivado pelo aumento de 

frequência, rotinizar-se em sentido mais próximo ao sentido isolado da nova construção, 

e, por conseguinte, com base em Hopper (1991), formar uma camada de língua de tal 

maneira que os falantes a reproduzam linguisticamente. Esse comportamento 

extragramatical captado em nossos dados tem características que surgem na emergência 

do isolamento como um gatilho da mudança. Apoiados em Brinton (2008) e Traugott 

(2018), passamos a demonstrar nossa linha interpretativa do fenômeno: 

 

(33) Martym affonsso de melo eu o a sselo mas nam ja para galante que pareçe por 

diante byzcaynho longo & belo. E posto que me desama por quem ama tem duas 

pecas de valor a cor pera cobertor as pernas pera hûa dama que lhe faltam segû 

fama. A dom aluaro de loronha. O outro nam decrarado namorado que olha minha 

ssenhora o vymos vyr em fortora com amarelo & em carnado. He cousa para nã 

crersse que ssoo em versse vestido nestes pelotes lhe naçeram tantos motes que nom 

poderam colhersse. (CP, Cancioneiro de Resende, Garcia Resende, XVI, 1516) 

 

No exemplo (33), tomado como contexto de uso do tipo contexto dialogal, não 

identificamos ambiguidades no uso de olha. Analisamos o contexto de uso (33) como um 

tipo de contexto que representa apenas um dos sentidos gramaticais que levam ao 

isolamento de contextos específicos para a construcionalização do MD [olha] sem ainda 

ser o contexto isolado definitivo. No século XVI, esse contexto é o menos composicional 

e o mais procedural que identificamos dentre os críticos. Em (33), o recrutamento de olha 

está destacado da estrutura oracional, uma vez que a estrutura argumental é interrompida, 

e olha é encaixado na linearidade textual juntamente com um vocativo. 

 Em (33), observamos também que olha já está cristalizado, não cabendo aqui uma 

relação com qualquer tipo de sujeito, mesmo sendo o nulo. Por essa razão o uso do 

vocativo identifica a quem o falante se dirige. Em acréscimo, nessa configuração, não há 

complemento. O uso de olha confere ao contexto geral um sentido subjetivo próprio do 

contexto crítico, em que o falante sugere inferências a partir de sua avaliação pessoal. 

Assim, esse sentido subjetivo é semanticizado72 como uma função semântico-pragmática 

de requisição de atenção para sua avaliação. Consideramos ainda que a dificuldade em 

analisar sintagmaticamente essa ocorrência pelas categorias semântico-sintáticas 

anteriores contribui para a defesa de que uma nova categoria paradigmática está surgindo.  

                                                             
72 Utilizamos aqui o termo semanticizado com base em Hopper (1991).  
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Nesta tese, esse comportamento do contexto crítico é interpretado como um nível 

final do contexto crítico, como um Gap73 entre o contexto crítico e o isolado. Podemos 

ainda apontá-lo como outro contexto crítico, já que prevê características próprias dentro 

do cline contextual. Para ratificar nossas análises, apresentamos dois fragmentos que 

consideramos como Gap final do contexto crítico no cline de mudança:  

(34) - É porque efectivamente ainda a não tinha visto assim. - Assim, como? - Tão... - 

Tão... - Com esses vestidos. - Ai, ainda não? É verdade que ainda me não tinha dado 

para isso aqui. Então também ainda me não viste cavalgar? - Ainda não. 

- Olhem que descuido o meu! - disse Gabriela, saltando agilmente sobre o selim, 
auxiliando-se da mão de Maurício; e enquanto ajeitava as dobras do vestido, 

preparava as rédeas e acabava de apertar as luvas, prosseguiu: - Pois nesse caso 

vais ver o que são primores na arte, ao que parece vens também? (CP, Os fidalgos 
da casa mourisca, Júlio Dinis, XIX) 

 

No exemplo (34), temos um contexto de uso do tipo dialogal, em que apenas o 

sentido mais gramatical é negociado pelos interlocutores. Em (34), olhem, metaforizado 

para o domínio do processamento mental com a inferência da requisição de atenção, 

veicula o sentido de ‘esteja atento’. Em acréscimo à nova organização sintagmática, o que 

passa a veicular sentido de ‘porque’ como uma justificativa para a requisição de atenção 

feita. Dessa forma, temos uma vinculação maior do arranjo olhem que e o complemento. 

Sendo assim, a segunda parte da sentença não é mais um complemento verbal, descuido 

o meu consiste em comentário autoavaliativo do falante. Como perda de 

composicionalidade, Olhem que descuido o meu! é interpretado com sentido semântico-

pragmático de pedido de desculpas, o que concorre para uma construção extragramatical 

pela perda de analisabilidade de suas partes.  

 

(35) o que parecia ser com uma pessoa era com outra, e aí está como a gente pode chegar 

à calúnia e ao crime. Assim reflexionava Rubião, saindo para a sala de jantar, onde 

os copeiros adereçavam a mesa da ceia. E continuou andando ao comprido da sala: 
- Ora vejam! E o Palha queria justamente casar-me com a prima, mal sabendo que 

o destino lhe guardava outro noivo. Não é feio rapaz; é muito mais bonito que ela. 

Ao pé de Sofia, Maria Benedita vale pouco ou nada; mas a simpatia é assim mesmo... 
(CP, Borba, Machado, XIX) 

 

No fragmento (35), temos um contexto de uso do tipo contexto dialogal, que, na 

verdade, a cena é um monólogo. Rubião usa vejam no plural, contudo, não se dirige a 

qualquer um presente. Destacamos a cristalização de vejam em P6 no modo imperativo 

                                                             
73 Em Pearson/Longman (2009), o verbete Gap é traduzido como: vão (entre objetos) ou espaço em branco.     
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como marca de sua convencionalização. Observamos que ainda não há a forma isolada 

devido à presença do constituinte ora, entretanto, temos a perda do complemento. Com 

essas mudanças construcionais apontadas, novamente temos neoanálises devido às 

reconfigurações ocorridas.        

Esse nível final do contexto crítico, denominado nesta tese como Gap, nos termos 

de Brinton (2008) e Traugott (2018), possibilita-nos captar o gatilho da mudança 

linguística estabelecido em estágios avançados da construção transitiva em direção à 

construção marcadora discursiva de visualização virtual.  

Em nossas análises, verificamos que cada exemplar demonstra seu próprio sistema 

de engatilhamento da trajetória. Por essa razão, apresentamos um quadro comparativo 

com os fatores que engatilham a mudança alegada:  

 

Quadro 6: Passagem do contexto crítico para o isolado, arranjo Vvisual  

Contexto 

Crítico 

Conjunto de fatores que engatilham a mudança 
 

Século 

 

Desbotamento 
do 

complemento 

Cristalização 

da forma 

Semanticização  
de propriedades 

pragmáticas 

Semanticização 

da subjetividade 

olha sim P2  

inferência de 

requisição da 

atenção 

falante requisita a 

atenção   
XVI 

olhe sim P3 
inferência de 

apontamento 

falante aponta o 

alvo   
XVII 

olhem sim P6 

inferência de 

sentido 

autoavaliativo 

falante assume a 

autoria da 

avaliação 

XIX 

      

vê sim P2 

inferência de 

apontamento para a 

constatação 

falante ratifica a 

constatação 
XVIII 

veja sim P2 

inferência de 

apontamento para a 

proposição seguinte 

falante apresenta a 

constatação  
XIX 

vejam sim P6 

inferência de perda 

do alvo do 

apontamento 

falante não 

especifica seu 

interlocutor   

XIX 

vejamos sim P4 

inferência da 

participação do 

falante na 

negociação 

falante submete 

os sentidos à sua 

aprovação 

XIX 

viu não P3 

inferência de 

ratificação da 

constatação 

falante quem 

requisita a 

participação do 

interlocutor 

XX 

Fonte: Autoria nossa.  
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O Quadro 6 resume algumas de nossas constatações. Com a perda da função 

sintática de complemento, a atenção do ouvinte é dirigida para a proposição seguinte, para 

a constatação feita, para algum comentário avaliativo, entre outros. Classificamos essa 

inferência de conduzir a atenção do ouvinte, que é forjada ao longo dos contextos atípicos 

e críticos, como uma semanticização que ganha status funcional na nova construção 

marcadora como um sentido procedural de “apontar para”. De nossas análises, 

constatamos que, no contexto atípico, o falante apenas requisita a atenção do ouvinte para 

uma informação, e, no contexto crítico, o falante indica o alvo da atenção dispensada e 

provoca o ouvinte a interagir.   

Na trajetória de construcionalização de [Vvisual]CA, os micropassos surgem como 

padrões de experiências rotinizadas e potencialmente desencadeiam um nível de contexto 

crítico próximo ao isolado.  

Abaixo, sumarizamos os micropassos surgidos no contexto crítico dos exemplares 

de olha, olhe, olhem, vê, veja, vejam, vejamos e viu: 

- Sentidos polissêmicos se especializam no sentido de ‘estar atento’ ou ‘constatar’; 

- Perda de traços categoriais de verbo e complemento; 

- Aumento de frequência do arranjo Vvisual que (x) e Vvisual se (x); 

- Uso polifuncional da conjunção integrante que;  

- Preferência por sujeito nulo ou, em alguns casos, indeterminado com se;  

- Preenchimento da segunda parte da sentença, representada por (x), com 

expressão da avaliação do falante; 

- Instauração de subjetividade; 

- Metonimização motivada pela reorganização textual; 

- Perda do complemento; 

- Cristalização estrutural; 

- Requisição de atenção torna-se uma rotina semântico-funcional; 

- Perda categorial. 

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção.  

 

 Contexto Isolado 

Em termos construcionais, as categorias gramaticais se renovam não só a partir de 

material linguístico já disponível, mas de esquemas que, ao longo do tempo, vão se 

forjando e traçam bases de forma e conteúdo para as novas construções. Por essa razão, 
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para a LFCU, frequência de uso e contexto de uso comprovam a mudança ocorrida e 

aquela em processo.   

O fragmento abaixo traz um dado que, depois de sofrer mudanças construcionais, 

citadas como micropassos de mudança, é neoanalisado em um novo pareamento de 

forma-função, nos termos de Traugott e Trousdale (2013):  

 

(36) MIL. - Falas assi a divinhar! ANT. - E adevinho de um lenço, que o de dentro tinha 

d'avantagem? MIL. - Dou o demo tantos sinais: parece-me que o moço d'esporas 

andou de pes. ANT. - Oh! ja essoutra é pior! Donde houveste anel? MIL. - Que tens 
tu de ver ço meu anel? Houve-o de minhas aventuras. ANT. - Olha não se te tornem 

em desaventuras. MIL. - Mui pontoso vens contra mim esta menha: fiz-te algum 

desprazer? ANT. - A mim não, mas fa-lo-ias a outrem, que mais releva. MIL. - Não 

hei medo a ninguem. ANT. - Sempre te assi conheci por esforçado; la t'avem. MIL. 
- Foi-se este anel- ha de ser de Cesarião. Fiz mal de me não descobrir mais, e 

soubera tambem das outras envoltas, que dizia. (CP, Vilhalpandos, Sá de Miranda, 

1533, XVI)  

 

Em (36), temos um contexto isolado de olha como um novo pareamento de forma-

sentido. Olha não pertence mais à categoria de verbo, não rege o centro semântico da 

proposição não se te tornem em desaventuras. Afirmamos que o uso do MD [olha] apoia 

as unidades do discurso, fazendo com que os sentidos negociados, antes pautados na 

subjetividade, agora tornem-se intersubjetivos, quer dizer, direcionados pela 

perspectivização do ouvinte. Nessa nova construção, no século XVI, [olha] configura-se 

como uma estrutura metaforicamente modificada por micropassos de mudanças ao longo 

dos séculos XV e XVI e metonimicamente associada a contextos de usos específicos de 

manipulação da atenção para cumprir propósitos comunicativos. Com essas 

considerações, pode-se afirmar que a nova construção convencionalizada por rotinas 

cognitivas e estruturais surge na instância do uso linguístico através do mecanismo de 

neoanálise.   

Conforme Marcuschi (1986; 1989), Schiffrin (1987), Traugott (1995; 2007; 

2007a; 2010) e Bybee (2015), destacamos como propriedades desse uso: autonomia 

sintática, fixação de posição na abertura da cláusula, cristalização da forma em P2, 

marcação de relações entre unidades do discurso, apoio de funções textuais e discursivas 

e centralidade no nível pragmático do sistema linguístico. Diante dessas considerações, 

interpretamos as propriedades referidas como traços categoriais da nova classe em 

formação dentro do paradigma dos marcadores discursivos.  

No século XVII, temos a construcionalização gramatical do MD [olhe], cujo 

contexto isolado ilustramos abaixo: 
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(37) E se nao quiser, nao negará a V. M. certamente ua conformidade com o golpe que 

lhe mandar. Porém Deus faz tudo como Deus. Eis-me aqui tao imperfeito, 
oferecendo documentos a quem por todas as partes me pode doutrinar. Olhe V. M., 

senhor N., o amor é muito primoroso, e assi como ua pessoa generosa tem pejo de 

ir ver a outra sem lhe levar algua cousa, assi o amor se envergonha de ir visitar um 
amigo, sem lhe levar um sinal de amizade. (CP, Cartas familiares, Francisco de 

Melo, XVII, 1650). 

 

Como uma categoria pragmática, observamos que o MD [olhe] executa um 

chamamento de atenção mais impositivo que o MD [olha]. Essa impositividade sobre o 

ouvinte é conferida à cristalização da forma em P3. Segundo Favaro (2016), no século 

XVII, no português, as posições sociais hierarquicamente estabelecidas são marcadas 

quando se estabelece uma assimetria entre os interlocutores. Sendo assim, o tratamento em 

P3, que é equivalente à “vossa mercê”, indica distanciamento social entre os pares. Como 

o falante usa essas estratégias para agir sobre o ouvinte, consideramos o uso do MD [olhe] 

um apoio para reforçar a chamada de atenção e a asserção proposta. 

No século XVIII, em nossos corpora, temos a construcionalização gramatical do 

MD [vê], que passamos a exemplificar: 

 

(38) Estas razões pondera, vê, Senhora, Que se o Povo uma vez sacode o jugo, É um tigre 
feroz, que se não doma Sem as iras fartar em sangue humano. (Corpus Vercial, 

Teatro, Domingos dos Reis, 1766, XVIII) 

 

Considerado um contexto de uso do tipo argumentativo, (38) exemplifica a 

instanciação do MD vê. Por estratégia de inferência sugerida, o MD vê funciona como 

chamamento da atenção e apoia o sentido de urgência que o marcador agrega ao contexto 

formado por sequências expositivas que expressam aconselhamento.   

No século XIX, captamos a construcionalização gramatical dos MDs [olhem], 

[veja], [vejam] e [vejamos]. Para exemplificação, analisamos os MDs [vejamos] e [veja]:  

 

(39) se procurasse convencer-se de uma outra solução, menos desconsoladora, do 

problema em que meditava, prosseguiu pouco depois: - Mas quem me diz que é isto 
uma condenação? Porque não hei-de ver se posso tirar de mim estas ideias negras? 

Olhando-se bem claro dentro de nós mesmos, talvez... Vejamos: estou hoje triste; é 

verdade. E porquê? Esta manhã não o estava. Lembra-me que até me ri com a 
Clara... Parece que é mau agouro esta alegria, que sentimos às vezes ao acordar! 

Depois... há pouco... foi depois que veio aquela mulher... (CP, Pupilas, Julio Dinis, 

XIX) 

 

O exemplo (39) é um contexto de uso do tipo dialogal. O uso do MD vejamos 

apoia a organização textual enquanto, pragmaticamente, posiciona o falante como 
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principal articulador de sentidos, uma vez que há um jogo de perguntas e respostas na 

estruturação do discurso. Outra funcionalidade que destacamos no uso do MD vejamos é 

o efeito de enumeração, proveniente de inferências anteriores.  

 

(40) - Era então bastante amigo do José da Silva? o cônego? - Se era, coitado! Amigo e 

muito bom amigo... Quando assassinaram o pobre homem, o senhor vigário nem 
quis espargir-lhe a água benta; mandou o sacristão! Não podia encarar com o corpo 

do José! E, veja V Sª, meteu-se em casa, e pouco nada apareceu, até que se retirou 

para sempre cá da vila! Todos nós sentimos deveras semelhante retirada; estávamos 
tão acostumados com ele... Eu, nesse tempo, trabalhava nas terras do coronel Rosa; 

(CP, Mulato, Azevedo, XIX) 

 

Em (40), a inferência sugerida, que é semanticizada através do sentido abstrato de 

‘apontar para o espaço idealizado’, direciona ou desloca a atenção do ouvinte para a 

informação veiculada nas proposições seguintes, dando coordenadas para negociar 

sentidos graduais de (inter)subjetividade. 

Já no século XX, captamos a construcionalização gramatical do MD [viu]: 

 

(41) - sociedade de consumo - pronto eu não quero acostumar - antigamente nos - eu não 

quero acostumá-lo nisso não porque amanhã ele se conforma - mas se... nós fomos 
criados - com tudo que vier entende? - cada um tem uma maneira de pensar diferente 

né? - viu? - nós fomos criados sem pensar em produzir - nós só pensávamos em 

economizar - hoje a sociedade de consumo é diferente - ela tem que pensar em 
produzir - pronto - e não em economizar - ó aí é - economizar é uma consequência. 

(CP, oral, Recife, XX) 

 

Em (41), detectamos três características que nos levam a rotular o MD [viu] como 

um elemento pertencente à classe dos marcadores discursivos: 

(i) Autonomia sintática (BYBEE, 2015; OLIVEIRA, 2015) - uma vez que [viu] 

não participa de papéis na estrutura argumental das sequências que o cercam;  

(ii) Relevo fonológico (OLIVEIRA, 2015) - aspectos prosódicos e fonológicos 

interagem com funções pragmáticas. Dessa forma, o efeito de ratificação de 

informações se coaduna com a ênfase dada ao pronunciar estas formas;  

(iii) Orientação da interação (RISSO; SILVA; URBANO, 2002; RISSO, 2015; 

SAMBRANA, 2017) - sustenta o contato entre os interlocutores, visto que 

organiza o texto, apoia a confirmação dos sentidos negociados e busca 

aprovação do ouvinte. 
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Essas características podem ser estendidas aos contextos isolados exemplificados 

em (36), (37), (38), (39), (40) e (41). Constatamos que essas características são 

compartilhadas não apenas pelos marcadores discursivos do subesquema [Vvisual]CA, mas 

também pelos marcadores discursivos que são demonstrados mais adiante.  

Em (41), observamos que o MD viu se apresenta com um ponto de interrogação – 

“viu?”. Segundo Castilho (1989, p. 274), há uma tipificação do tema. De acordo com o 

autor, essa entonação diferenciada pela pontuação que segue o marcador é tratada pelo 

ouvinte como um efeito retórico de interrogação. Em nossos dados, o MD [viu] encontra-

se tipificado pela forma interrogativa em 240 tokens. Os demais 80 tokens não apresentam 

tipificação.74 

A partir da apropriação das bases teóricas da LFCU, defendemos que a 

construcionalização gramatical do subesquema [Vvisual]CA motiva a convencionalização e 

a inserção de novos membros no paradigma da marcação discursiva, que surgem para 

cumprirem objetivos cognitivos e sociocomunicativos da macrofunção de chamamento 

de atenção para em seguida marcar outros sentidos mais específicos, próprios da interação 

on-line. Destacamos o caráter polifuncional dos marcadores discursivos de visualização 

virtual. Nesta tese, a polifuncionalidade é tomada como “a atuação de um mesmo item 

em mais de uma função” (CASTILHO, 2014, p. 229) dentro de um mesmo domínio ou 

de vários domínios distintos.  

Como nosso foco visa demonstrar a trajetória de mudança que leva ao surgimento 

dos marcadores discursivos de visualização virtual, nos moldes de Diewald e Smirnova 

(2012) e Traugott e Trousdale (2013), reunimos os micropassos levantados em um quadro 

ilustrativo. Nesse quadro, destacamos as motivações para o surgimento de cada contexto 

de mudança e o resultado em forma de reconfiguração construcional, a fim de 

comprovarmos a gradualidade da mudança através dos diferentes contextos apontados. 

Um ponto que destacamos na execução desse quadro, que diferencia nossa análise 

da proposta dos autores citados, é a inserção do contexto Gap final do contexto crítico 

como mais um estágio de mudança.     

A seguir, no Quadro 7, sistematizamos o tratamento da taxionomia contextual aqui 

referida e acrescentamos nossa proposta de Gap final do contexto crítico. Vejamos o 

Quadro 7, a seguir: 

 

                                                             
74 Não investigamos a diferenciação ou a motivação entre as formas tipificadas e as formas não tipificadas 

porque não faz parte de nossos objetivos.     
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Quadro7: Contextos de mudança na construcionalização de [vvisual]CA 

  

Estágio 
Contexto 

 

Sentido/Função/ 

Característica 

Inferências 

Sugeridas 
Tipo de Construção 

(0) 
Contexto 

Fonte 
 Experienciação visual 

ação perceptivo-

visual concreta ou 

virtual 

 

Composicional: 

[(S)(Vvisual)( O )] 

↕ 

[(evento visual)] 

(I) 
Contexto 

Atípico 

 Sentidos polissêmicos de: 

‘reparar’, ‘atentar’, 

‘constatar’, ‘refletir’, 

‘perceber’, ‘considerar’, 

‘observar’ e ‘conferir’, 

‘reconhecer’ e ‘empenhar’; 

 Metaforização do domínio 

sensório-perceptivo para o 

domínio cognitivo;  

 Preferência do sujeito nulo 

e do sujeito indeterminado 

(P3 + se);  

 Aumento de 

informatividade. 

condução da 

interpretação do 

complemento 

Composicionalidade 

conservada: 

(distribuições 

semântico-estruturais 

independentes): 

 

[(S)(Vvisual)( C )] 

↕ ↕ ↕ ↕... 

[(processamento 

mental sobre o evento)]  

 

(II) 
Contexto 

Crítico 

 Especialização no sentido 

de ‘estar atento’ ou 

‘constatar’; 

 Metonimização; 

 Preferência de sujeito nulo; 

 Instauração de 

subjetividade. 

subjetividade 

gerada pelo falante 

(semanticização da 

subjetividade) 

Composicionalidade 

reduzida: 

 

[(ᴓ)(Vvisual) (X)] 

↕ 

[(expressar ponto de 

vista do falante)] 

 

GAP/ final do 

contexto crítico 

Perda do complemento; 

Cristalização estrutural; 

Perda da analisabilidade e 

ganho de sentido procedural; 

Perda categorial.  

Semanticização da 

requisição da 

atenção; 

Expressão 

extragramatical  

 

(III) 
Contexto 

Isolado 

 Autonomia sintática; 

 Marcação do discurso; 

 Instauração da 

intersubjetividade; 

 Função de chamamento da 

atenção; 

 Instauração da 

intersubjetividade; 

 Apoia organização textual-

interativa; 

 Veicula sentidos 

discursivo-pragmáticos.  

Estabelecimento    

do contínuo: 

 

    subjetividade  

↔ 

intersubjetividade  

Composicionalidade 

diferenciada: 

Construções atômicas, 

substantivas e 

procedurais, seguindo o 

subesquema: 

[(Vvisual)(ᴓ)] 

↕ 

[(orienta negociação de 

sentidos asseverativos 

no espaço virtual)] 

Fonte: Autoria nossa. 
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O primeiro ponto que destacamos no Quadro 7 diz respeito à restrição da 

configuração do sujeito nulo no contexto atípico e seu aumento de frequência, ou melhor, 

seu estabelecimento amplo no contexto crítico. Em nossa análise, nessa formação do 

primeiro padrão construcional [Vvisual]CA, observamos preferência por sujeito nulo desde 

a captação do primeiro marcador discursivo no século XVI, o MD [olha].  

Como segundo ponto, constatamos que esse contexto que entendemos como um 

Gap final do contexto crítico, é decorrente do efeito de aumento de frequência e da 

assimilação pelo ouvinte de um dos tipos de interpretação gerado pela ambiguidade que 

passa a ser expresso linguisticamente. A análise dos dados demonstra que um dos sentidos 

se torna mais familiar, e, antes de se isolar em uma nova construção, pode circular e se 

fixar entre a comunidade de falantes.  

As análises aqui apontadas tomam por base o postulado de que,“na verdade, todos 

nós temos a capacidade de nos adaptarmos a situações correntes, modificando nossa 

escolha de sons, palavras e estruturas para encaixarmos melhor”75 (BYBEE, 2015, p. 5) 

os sentidos veiculados. 

Destacamos que a inferência sugerida, semanticizada através do sentido visual de 

‘apontar para’ juntamente com o efeito de requisição de atenção, direciona ou desloca a 

atenção do ouvinte para a informação veiculada nas proposições seguintes ou para 

negociação de sentidos no campo da pressuposição. Dessa forma, o sentido de “apontar 

para” é semanticizado em um novo uso, como “apontar para o espaço idealizado”. Esse 

novo sentido torna-se uma função generalizada que constatamos nos usos dos marcadores 

discursivos de visualização virtual. Como funções mais específicas, relativas ao 

subesquema [Vvisual]CA, temos a manipulação da atenção direcionada para interpretações 

de sentidos asseverativos76.   

Da análise aqui realizada, o surgimento do MD [olha] marca o início desse novo 

grupo, captado a partir do século XVI, que surge de fontes de contextos de uso em que, 

na sua maioria, constituem-se contextos instrucionais. Postulamos que esses primeiros 

usos transitam em ambientes linguísticos que veiculam sentido geral no domínio das 

relações contrastivas. Assim, os ouvintes interpretam os sentidos como contrastivos às 

suas expectativas.  

                                                             
75 A versão original diz: “Actually, we all have the ability to adapt to current situations by modifying our 

choice of sounds, words, and structures to fit in better [if we choose].”   
76 Quanto ao termo asseverativo, tomamos com base Neves (2011, p. 249), em que, para a autora, o sentido 

asseverativo não garante que o que se diz seja, realmente, verdadeiro, ou não verdadeiro, ou realidade 

possível. Para a autora, a intenção do falante é marcar seu enunciado como digno de crédito, de atenção.       
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Constatamos que o MD [olha] surge em movimento bottom-up, seguindo a 

trajetória do discurso para a gramática, o que ilustramos a seguir:  

 

Surgimento do MD olha, séc. XVI  

Legenda:   

 Atuação de Neoanálise     (     ) 

 Movimento Bottom-up     (     ) 

 

 

 [olha]MD  

   

 olha  

Instanciação do Uso 

Ilustração 1: Surgimento do MD [olha], século XVI 

Fonte: Autoria nossa.   

 

A Ilustração 1 representa o surgimento do MD [olha] na instância do uso e, por 

conseguinte, a convencionalização de um novo pareamento no repertório dos falantes. 

Assim, tomamos a gramática como uma organização cognitiva da experiência linguística, 

em concordância com Taylor (2002), para quem o conhecimento linguístico é adquirido 

e sistematizado no movimento bottom-up.  

Após a convencionalização do MD [olha] no século XVI77, captamos o 

surgimento do MD [olhe] no século XVII. Defendemos que esse surgimento também se 

dá, de certa forma, por movimento bottom-up. Surgido por mecanismo de neoanálise, o 

que marcamos com a seta vermelha pontilhada, [olhe], ao se convencionalizar, também 

sofre analogização com [olha]. Por essa razão, consideramos a construcionalização do 

MD [olhe] como neoanálise via analogização. Com expansão da classe 

(HIMMELMANN, 2004), [olhe] passa a configurar juntamente com [olha] um novo 

agrupamento, o de base visual, que, posteriormente, se amplia na rede construcional. 

Dessa forma, passam a coexistir duas formas que compartilham a subfunção de 

visualização virtual e a macrofunção de chamamento de atenção.  

Vejamos, na Ilustração 2, como representamos esse aumento na classe, que ora 

surge, pertencente à categoria dos marcadores discursivos: 

 

                                                             
77 Martins (2013) e Teixeira (2015) registram a classe dos marcadores discursivos desde o século XIII.  
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Surgimento do MD olhe, séc. XVII  

Legenda:   

 Atuação de Neoanálise    (     ) 

 Movimento Bottom-up    (     ) 

 Atuação de analogização   ( ↔ ) 

 

 

[(olhar)]MD  

  

[olhe]MD [olha]MD  

   

olhe olha    

Instanciação do Uso 

Ilustração 2: Surgimento do MD [olhe], século XVII 

Fonte: Autoria nossa.   

 

Nessa configuração, o padrão construcional, que, no século XX, forma o 

subesquema [Vvisual]CA, está se configurando como [(olhar)]MD, porquanto só recruta a 

base visual olhar. Nesses termos, conforme demonstra Croft (2001), comenta Broccias 

(2006) e explicitam Rosário e Lopes (2019), ocorre a criação de um subesquema com 

apenas dois elementos. Mesmo surgindo como um nível microconstrucional e gerando 

um subesquema básico, nesse sentido, podemos considerar que há ampliação da rede, nos 

termos de Himmelmann (2004).  

Com base nas considerações aqui apresentadas, exemplificadas pelo surgimento 

das microconstruções [olha] e [olhe], constatamos que a construcionalização gramatical 

dos marcadores discursivos de visualização virtual se inicia em movimento bottom-up por 

mecanismo de neoanálise, operando inicialmente na formação do MD [olha], e, logo após, 

na paradigmatização do MD [olhe]. Defendemos que os elementos sofrem 

paradigmatização a partir de características mais amplas de seu paradigma. Como um elo 

coesivo, as funções que operam para manipular discursivamente a interação mantêm os 

elementos unidos no paradigma.   

Os demais marcadores discursivos, isto é, as microconstruções [olhem], [vê], 

[veja], [vejam], [vejamos] e [viu], são produtos de neoanálise via também analogização 

em movimento top-down, uma vez que, no século XVII, [olha] e [olhe] já formavam um 

subesquema virtual. No século XVIII, já é estabelecido o subesquema [Vvisual]CA com as 

duas bases visuais distintas. 
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4.2 Construcionalização Gramatical de [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA 

 

Nesta seção, apresentamos nossa proposta de tratamento de mais um subesquema 

que representa a segunda fase de geração dos marcadores discursivos de base visual, 

sancionados pelo esquema mais geral [Vvisual Xafixoide)]MDVV, doravante, o subesquema 

[Vvisual (AfixoideLocativo)]CA.  

O subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA é formado por elementos compostos 

por duas subpartes. A primeira denominamos como parte nuclear e fixa, ver e olhar, em 

que, uma vez cristalizada, mantém seu sentido mais restrito e procedural, com persistência 

de alguns traços da base visual. Podemos apontar o sentido de requisição e condução da 

atenção do ouvinte como um desses traços que se fixam através da rotinização das 

inferências sugeridas. A segunda subparte é formada por afixoide com função de localizar 

virtualmente o que é indexado pelo falante no contexto interacional. Essa segunda 

subparte recruta os locativos lá, aqui e aí para desempenharem papéis mais específicos 

que carregam inferências semântico-pragmáticas, a depender do arranjo contextual.  

Dentre as microconstruções que integram esse subesquema, registramos [vê lá], 

[veja lá], [olha aqui], [olhe aqui], [olha aí], [olha lá] e [olhe lá]. Podemos, ainda, reagrupá-

los em subesquemas menores. Dessa forma, temos [vê lá] e [veja lá] agrupados em 

[(ver)(afixoideLocativo)]CA e, os demais elementos podem ser agrupados em 

[(olhar)(afixoideLocativo)]CA.  

A Tabela 4 apresenta o quantitativo geral dos dados. Nesse levantamento, 

incluem-se os registros dos contextos fonte, atípico, crítico e isolado formados pelo 

arranjo de base visual, ver e olhar, acompanhados de locativos, que servem de base para 

nossa análise nesta seção e estão apresentados por séculos: 

 

Tabela 4: Quantitativo de dados, arranjo Vvisual + locativo 

Tokens XVI XVII XVIII XIX XX Total 

olha aqui 5 4 1 4 62 76 

olhe aqui    5 40 45 

olha lá 1 1  48 68 118 

olhe lá    43 39 82 

olha aí     1 37 38 

       

vê lá 1  1 69 74 145 

veja lá 3 3 4 61 85 156 

                                          TOTAL GERAL                                      660 

Fonte: Autoria nossa.  
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Na Tabela 4, observamos um incremento maior na frequência desses padrões a 

partir dos séculos XIX e XX. Veja lá é o arranjo mais frequente no quantitativo token 

geral. Flagramos esse arranjo em todas as sincronias, com maior ou menor frequência. O 

segundo arranjo captado com dados em todas as sincronias é o olha aqui. A diferença 

marcante, que demostramos em nossas análises qualitativas, é que veja lá 

construcionaliza-se como marcador discursivo no século XVII, enquanto olha aqui é 

captado como marcador apenas no século XIX. Defendemos que esse é o motivo porque 

veja lá se torna um dos mais produtivos.  

De acordo com nossos dados, no século XVII, quando levantamos o primeiro 

marcador discursivo formado por base visual e afixoide locativo, pertencente ao 

subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA
78, já há registro linguístico de outros marcadores 

discursivos, como, por exemplo, [olha] (SAMBRANA, 2017), [olhe] (SAMBRANA, 

2017) e [vem cá] (TEIXEIRA, 2015). No que tange à perspectiva diacrônica, 

consideramos [veja lá] o marcador inaugural do subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA. 

Embora tenhamos dados escassos do século XVII, consideramos efetivada a 

construcionalização gramatical e, sendo assim, dá-se início um novo padrão 

construcional.  

Vejamos o primeiro dado encontrado do MD [veja lá] no século XVII: 

 

(42) Vaõ diante ordens apertadas aos Juizes, e Corregedores, que prendaõ almocreves, 
que embarguem bestas, tudo se executa: e lá vaõ comendo todos do bacalháo por 

essas estradas até Elvas, onde o molhaõ, para que naõ falte no pezo: recolhe-se nos 

armazens molhado sobre corrupto, e ardido, e ao segundo dia já enjoa toda a 
Cidade com o cheiro; os Soldados naõ o aceitaõ, nem os caens o comem. E se algum 

naõ tiver isto por factivel, veja lá naõ lhe provêm, que lhe succedeo a elle. Digaõ-

me agora os senhores Doutores, se he isto furto, ou esmola, que se fez a Sua 
Magestade: no Concelho o appellidaraõ por serviço, em Elvas lhe chamaõ perda, e 

poucas letras saõ necessarias para lhe dar o nome proprio, que he furto legitimo. 

Quem fez este furto he a mayor duvida. O mancebinho, que recolheu os dous mil 

cruzados, cuida que nada fez; (Corpus Tycho Brahe, A arte de furtar, Manuel da 
Costa, 1645, XVII) 

  

Antes de analisarmos diacronicamente os dados à luz dos contextos de mudança, 

conforme estabelecidos em Diewald (2006) e Diewald e Smirnova (2012),  apresentamos 

a Tabela 5, que demonstra o quantitativo por cada contexto e o somatório geral de cada 

exemplar. Vejamos a Tabela 5, a seguir: 

                                                             
78 A formatação do subesquema refere-se ao levantamento executado na sincronia do século XX.    
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Tabela 5: Frequência token por contextos de mudança na formação de [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA  

Fonte: Autoria nossa.  

 

 

 

E
X

E
M

P
L

A
R

E
S

 

 C
O

N
T

E
X

T
O

S
 
 

SINCRONIAS 

T
O

T
A

L
 P

A
R

C
IA

L
 

  

XVI XVII XVIII XIX XX 
F

o
n

te
 

at
íp

ic
o
 

C
rí

ti
co

 

is
o

la
d
o
 

fo
n

te
 

A
tí

p
ic

o
 

cr
ít

ic
o
 

is
o

la
d
o
 

fo
n

te
 

at
íp

ic
o
 

cr
ít

ic
o
 

is
o

la
d
o
 

fo
n

te
 

at
íp

ic
o
 

cr
ít

ic
o
 

is
o

la
d
o
 

fo
n

te
 

at
íp

ic
o
 

cr
ít

ic
o
 

is
o

la
d
o
 

veja lá  3    1 1 1  2 2  3 21 19 18 11 35 14  25 156 

vê lá  1          1 4 26 24 15 3 25 23 19 145 

                      

olha aqui 1 4   3 1    1   1 1  2 18 4 2 38 76 

olhe aqui             1 3 1  13 4 4 19 45 

olha aí             1    4 12 3 18 38 

olha lá 1      1      2 8 7 31 15 10 11 32 118 

olhe lá             7 6 10 20 9 6 7 17 82 

                                                                                                      TOTAL GERAL                                                                                                 660                                                                                      



96 
 

 
 

A Tabela 5 apresenta o levantamento quantitativo relativo à taxionomia contextual 

(DIEWALD, 2002, 2006; DIEWALD; SMIRNOVA, 2012), demonstrando tanto o 

incremento da frequência token a partir dos séculos XIX e XX como a escassez de dados 

nos séculos anteriores. Entretanto, como já previsto em nossa metodologia, podemos 

reconstruir vestígios de mudança através da comparação entre o membro prototípico e os 

demais não prototípicos que formam os subesquemas.  

Em frequência token geral, que é o somatório de todas as ocorrências das formas, 

temos veja lá como a mais frequente. Como uso isolado, isto é, construcionalizado em 

função de marcador discursivo, temos olha aqui como o mais frequente. Tomando como 

referência apenas o século XX, comparando as duas formas, o MD veja lá diminui sua 

produtividade e passa a ser o terceiro marcador discursivo mais frequente. Justificamos 

tal situação levando em conta o diferencial entre as formas lá e aqui e o efeito de 

persistência, entre outros fatores. Enquanto os sentidos veiculados por lá se abstratizam 

e, por essa razão, tornam-se mais restritos a certos contextos de usos, os sentidos 

veiculados por aqui ainda conservam certas inferências relativas ao sentido de 

espacialidade concreta de suas camadas mais antigas.  

Na Tabela 5, observamos que não há uma correspondência cronológica direta 

entre surgimento do contexto crítico e desencadeamento do contexto isolado na mesma 

sincronia. Destacamos que, entre olha aqui e olhe aqui, mesmo com o surgimento do 

arranjo olhe aqui em contexto crítico no século XIX, é a forma olha aqui que se isola em 

uma nova construção. Por conseguinte, olha aqui tem sua frequência aumentada e torna-

se o elemento prototípico no século XX. Pela Tabela 5, entre os arranjos  olha aqui e olha 

lá, notamos que, no século XIX, olha lá mostra-se mais frequente que os outros elementos 

em contextos isolados. Mais adiante, retomamos esse e outros pontos.  

Sendo assim, partimos para a análise de nosso primeiro dado apresentado 

anteriormente como ilustração. O dado (42), considerado um contexto de uso do tipo 

argumentativo, trata da defesa a favor do dito mancebinho, acusado de furto. Seu 

defensor, em argumentação retórica, depois de narrar o que os entregadores fazem para 

disfarçar o peso da mercadoria, lança uma suposição E se algum naõ tiver isto por 

factível,, em seguida, recruta na linearidade textual o MD veja lá, atraindo maior atenção 

dos interlocutores e apoiando a proposição assertiva naõ lhe provêm, que lhe succedeo a 

ele. Assim, o MD veja lá apoia, pragmaticamente, a tentativa do falante em convencer os 

ouvintes através da sustentação dos argumentos. O uso de veja lá sustenta o turno de fala 
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articulando proposições. Sendo assim, também desempenha uma função textual-

interativa.  

Para compreendermos detalhes da efetivação do processo de construcionalização 

gramatical de [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA, em consonância com a proposta de Traugott e 

Trousdale (2013), necessitamos partir dos contextos de usos iniciais. Nesse 

direcionamento, apresentamos nossos dados submetidos à organização e análise 

taxionômica, conforme Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012)79.  

 

 Contexto fonte 

Como estabelecido anteriormente, creditamos que os contextos fontes para a 

formação da construção marcadora discursiva de visualização virtual advêm do esquema 

mais geral [Sujagente Vação-processo Objpaciente] que sanciona as construções transitivas 

(FURTADO DA CUNHA; SILVA, 2018), como no contexto de uso do tipo contexto 

instrucional abaixo:        

 

(43) ora pois multiprica.2900. por.8. faras.23200 estes parte por.5. & vë em 
partiçã.4640. justamëte & tanto vë a parte enteira quãdo aos.5/8. avos vë.2900. & 

tã bë podes fazer ysto por regra de tres dizëdo assi se.5. valë.2900 que valerã.8. 

multiplica.8. por.2900. & sã.23200. parteos por.5. & vë.4640. & tãto vë a parte 
ëteira & olha aqui esta. Repartir quebrados. OUtro repartir quebrados assi como 

se quiseses repartir.65250. por.7. pessoas & 1/4 de pessoa diras logo.4. vezes.7. 

sã.28. & huû que esta ençima do.4. sam.29. quartos & estes.29. ja sabes que sam 
quartos porlheas.4. debaxo ha de notar que sam quartos. Ora multiplica.65250. 

por.4. & sam.261000. estes parteos por.29. & vë em partiçam.9000. (CP, Tratado 

d'arysmetyca, Gaspar Nicolau, 1519, XVI)  

 

 

No dado (43), registramos o uso pleno de olha com sentido de ‘fitar os olhos’ 

(FERNANDES, 1954) seguido de um complemento formado por pronome locativo e 

demonstrativo esta. Em (43), o complemento não se configura no objeto da visualização, 

mas nas orientações para se chegar ao objeto, o que é favorecido pelo uso fórico de aqui 

esta. Em alguns de nossos dados, o objeto a ser visualizado é descrito no complemento, 

mas o uso do pronome locativo é de natureza exofórica, como em (44):  

 

                                                             
79As duas propostas tratam dos contextos de mudança, o que é utilizado aqui como ferramenta de análise. 

Entretando, a proposta da paradigmatização apontada em Diewald e Smirnova (2012) é tratada na última 

seção deste capítulo.   
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(44) Olha as casas dos negros, como estão Sem portas, confiados, em seus ninhos, Na 

justiça real e defensão E na fidelidade dos vizinhos; Olha deles a bruta multidão, 
Qual bando espesso e negro de estorninhos, Combaterá em Sofala a fortaleza, Que 

defenderá Nhaia com destreza. Olha lá as alagoas donde o Nilo Nace, que não 

souberam os antigos; Vê-lo rega, gerando o crocodilo, Os povos Abassis, de Crista 
amigos; Olha como sem muros Se defendem milhor dos inimigos; Vê Méroe, que 

ilha foi de antiga fama, Que ora dos naturais Nobá se chama. (CP, Obras, Camões, 

XVI) 

 

Em nossos dados, ainda, captamos como contexto fonte outra construção 

transitiva que demonstra o uso do pronome locativo mais vinculado ao verbo:          

 

(45) miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais 
uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de 

picareta contra o gigante. O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O 

seu gesto desaprovava todo aquele serviço. - Veja lá! disse ele, apontando para 
certo ponto da rocha. Olhe para aquilo! Sua gente tem ido às cegas no trabalho 

desta pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não 

contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor! (CP, XIX, 
O cortiço, A. Azevedo) 

 

Em (45), constatamos o uso pleno de veja com sentido de ‘dirigir os olhos para’ 

(FERNANDES, 1954) e o uso do pronome locativo “lá” como um dêitico com remissão 

exofórica, uma vez que é recrutado para designar ponto real no espaço interativo. Esse 

arranjo de verbo visual vinculado ao pronome locativo, nos termos de Lima (2014), é 

considerado uso transitivo com complemento circunstancial. Em (45), veja lá concorre 

para um contexto de uso do tipo descritivo, em que o propósito comunicativo é descrever.   

Segundo Furtado da Cunha e Souza (2011), os modelos de vertentes funcionalistas 

sustentam que “a transitividade não se manifesta apenas no verbo, mas na totalidade da 

oração, emergindo das relações estabelecidas entre diversos elementos que a compõem.” 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 11). Na relação entre verbo e seu 

complemento, observamos uma gradiência na transitividade dos contextos levantados 

como origem da trajetória de mudança de [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA. Verificamos que a 

gradiência observada é proporcionada pelo afastamento das propriedades prototípicas dos 

argumentos verbais.  

Dessa forma, constatamos que os contextos fontes levantados têm como 

configuração preferencial um sujeito não determinado ou nulo e um objeto da 

visualização, muitas vezes, não descrito textualmente, configurado como elemento 

exofórico ou situacional. Esse uso da construção transitiva com complemento 
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circunstancial é o mais frequente em nossos dados, por essa razão, consideramos o 

contexto fonte representado como [(S)(Vvisual Objetocircunstancial)]ConstruçãoTransitiva.  

Diante dessas considerações, tomamos como contexto fonte o sentido da 

“experienciação visual” que inclui um elemento circunstâncial de sentido de localização 

espacial. Nesta tese, esse contexto fonte é caracterizado pelos seguintes traços:  

- Construção transitiva com predicado de base visual circunstancial; 

- Composicionalidade garantida pelas relações sintático-semânticas;   

- Conceptualização através da experienciação concreta ou virtualizada do sentido 

perceptivo-visual modulado por inferências de espacialidade;  

- Base verbal olhar e ver recrutados para veicularem sentido “visual”; 

- Advérbios lá, aqui e aí recrutados para inferir sentido locativo em função de 

pronomes locativos; 

- Predominância da dêixis espacial exofórica (situacional); 

- Inferências sugeridas centradas na negociação de sentidos visuais que 

proporcionam ao ouvinte orientação e localização; 

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção.  

 

 Contexto atípico 

Como marca da distribuição polissêmica de olhar e ver, apontamos os sentidos de 

‘reparar’, ‘atentar’, ‘perceber’, ‘observar’, ‘conferir’ e ‘considerar’ como os mais 

atribuídos aos contextos de uso em nossos dados. Selecionamos um dado cuja distribuição 

de sentido polissêmico exemplifica o afastamento do sentido original: 

 

(46) José Albano foi jogado longe. Albano Filho acorreu, pressuroso de levantar o 
cavalo. José Albano, refeito, aproximou-se, batendo o fundo das calças 

empoeiradas. Albano Filho, acocorado junto ao animal, ergueu a cabeça para o 

filho: O cavalo está morto. E morreu há muito tempo. Veja como está 

frio. Olhe aqui. Levou um tiro no coração. José Albano lembrou do dito de Bilisa: 
hará tiro. Esse hará aí seria o mesmo do de Harajau, que levara o tiro? Era mais 

um mistério que o cercava, a ele, José Albano. Como pudera o Harajau tanto correr, 

se estava morto? (CP, Espaço terrestre, Gilvan Lemos, 1993, XX) 

 

Consideramos o fragmento (46) como um contexto de uso do tipo descritivo. Na 

construção transitiva, o uso polissêmico de olhe traz sentido de ‘conferir’. A polissemia 

é motivada pelas proposições antepostas. O cavalo está morto, morreu há muito tempo e 

Veja como está frio são sequências que articulam sentido de constatação. O falante recruta 
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olhe aqui conduzindo o ouvinte a partilhar suas constatações. Mesmo atuando como 

estratégia discursiva, a composicionalidade original de olhe e aqui são preservadas. Em 

(46), o pronome locativo tem função dêitica espacial de remissão exofórica, apontando 

para um local específico no corpo do cavalo morto. Essa é a configuração preferencial do 

pronome locativo no contexto atípico. Entretanto, em nossos dados, captamos usos 

polissêmicos também do pronome locativo quanto ao seu emprego dêitico. Como os 

textos se constroem com tomadas e retomadas de referentes (CASTILHO, 2014), a 

categoria da dêixis e a capacidade fórica dos pronomes locativos contribuem para o 

entendimento da polissemia ocorrida com lá, aqui e aí em nossos dados de análise.   

Em nossos dados de contexto atípico, captamos os dêiticos espaciais lá, aqui e aí 

funcionando como dêiticos textuais de remissão catafórica. Vejamos um desses dados: 

  

(47) L: E lá no, no Maracanãzinho tem uma pista muito maior do que tinha no outro, nos 

outros pavilhões que, que houve aí antes, né? Não me lembro como é que era o 
pavilhão, assim de detalhe eu não me lembro. Caruso era um dos, dos, dos que 

faziam esses projetos de, de carnaval no gelo, que era presidente do Bonsucesso.  

D: Olha aqui outra coisa: o senhor falou do circo Sarraceni. O senhor por acaso 
viu o, o circo de Moscou na época que ele esteve aqui? 

L:  O quê? 

D:  Circo de Moscou. Foi um circo russo que veio. 
(NURC, Inq. 124, Locutor 141, XX) 

 

Em (47), um contexto de uso do tipo dialogal, porquanto o objetivo do falante é 

manter seu turno de fala, olha traz sentido polissêmico de ‘reparar’. Em acréscimo, aqui, 

que é um dêitico espacial em referência à pessoa que fala, é recrutado para funcionar 

como um dêitico textual, que organiza o discurso, localizando a atenção do ouvinte na 

linearidade textual e, ainda, faz remissão para parte do texto em o senhor falou do circo 

Sarraceni.  

Como outro exemplo de uso polissêmico da função dêitica dos pronomes 

locativos, passamos a demonstrar o uso do pronome locativo “lá”, ora considerado 

prototipicamente como dêitico espacial exofórico, ora recrutado para um sentido 

polissêmico como dêitico temporal de remissão catafórica, como em (48): 

 

(48) INF: - Areia. Umas terras de areias.  

INQ: - Ah, areia!  
INF: - Terras de areias. Pois. Porque daqui para este lado não há túbaras. E aqui 

para este lado, para o lado dos chaparrais já há túbaras - ouviu? Hoje está... Veja 

lá o que as coisas são. De manhã falámos a esse respeito, nos chaparrais. Há aqui 

uma herdade que é logo aqui pegada - que é a herdade das Antas e os Cimarros, e 
há ali uma área, um nome... (CP, oral, Pt, Cordial, XX) 
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No fragmento (48), considerado um contexto de uso do tipo dialogal, o uso de 

veja carrega o sentido de ‘reparar’, e o uso de lá faz remissão à parte do dia anterior em 

que os interlocutores travaram diálogo sobre o mesmo tema. O uso dêitico temporal de lá 

com remissão catafórica para De manhã comprova o que Neves (2011, p. 256) defende 

ao afirmar a possibilidade de os usos dêiticos de espaço e tempo transitarem entre si na 

negociação de sentidos. De fato, assumimos, com base no arcabouço teórico da LFCU, 

que os sentidos polissêmicos advêm de pressões contextuais.  

Para encerrarmos a exemplificação do uso polissêmico da base verbal e do 

pronome locativo, apresentamos o dado (49): 

 

(49) Os detentos passaram a manhã conversando e só receberam a visita do advogado 

Rommel Parreira Correa. O diretor da divisão de administração da CPE, Silvério 

Antônio Moita de Andrade, disse que a idéia inicial era colocá-los em celas comuns, 
mas desistiu em função da recepção dada pelos outros detentos. “- Olha aí os 

filhinhos de juiz, botem eles aqui na cela com a gente”, gritaram os presos. Por 

medida de segurança, no início da tarde de ontem, os cinco rapazes foram 

transferidos para o Núcleo de Custódia da Penitenciária da Papuda. (CP, 
reportagem, Br, PA, XX) 

 

No dado (49), o falante/repórter relata por que os detentos não estão em cela 

comum, por isso, consideramos um contexto de uso do tipo contexto explicativo. Como 

um tipo de articulação polissêmica, própria do contexto atípico, nos termos de Diewald 

(2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012), o sentido de olha e aí pode ser interpretado 

como ‘reparem neles’ ou ‘atentem para eles’. No contexto (49), o recrutamento de aí, 

considerado prototipicamente um dêitico espacial exofórico, orienta a atenção dos 

interlocutores para a presença de certas pessoas a serem localizadas, enquanto faz 

remissão situacional com o termo os filhinhos de juiz, apontando pessoas 

discursivamente. Sendo assim, constatamos o uso de aí como um dêitico de pessoa com 

remissão exofórica.  

Em (46), (47), (48) e (49), observamos micropassos de mudança como neoanálises 

semânticas, em que as bases visuais olhar e ver passam a veicular sentidos abstratos 

motivados pela alta frequência de distribuição polissêmica. Tomamos esses sentidos 

abstratos e polissêmicos como frutos da metaforização do sentido visual de 

processamento mental.  Além desse primeiro micropasso surgido na construção transitiva 

de complemento circunstancial, apontamos o sujeito nulo como uma restrição imposta 

aos contextos levantados.  
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Desde os nossos primeiros dados nos séculos XVI e XVII, constatamos que a 

estrutura argumental de [(S)(Vvisual Objetocircunstancial)]ConstruçãoTransitiva, no contexto atípico, 

tem preferência por sujeito nulo. Na seção 4.1, em nossa análise da formação do 

subesquema [Vvisual]CA, observamos tendência de sujeito nulo desde o surgimento do 

primeiro marcador discursivo, o MD [olha].  

Nesse subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA, que estamos analisando aqui, 

necessitamos refazer nosso posicionamento quanto às motivações do surgimento do 

sujeito nulo. Diante do nosso levantamento dos exemplares, verificamos que o 

recrutamento do modo imperativo, nas construções transitivas de complemento 

circunstancial locativo, é muito mais frequente que os outros modos verbais.  

Na Tabela 6, demonstramos a distribuição do modo imperativo em nossos dados. 

Para relacionarmos o total desses dados com o surgimento da nova construção, 

procedemos a um recorte da sincronia específica em que se dá a efetivação da mudança: 

 

Tabela 6: Restrição pelo modo imperativo no contexto atípico, arranjo V visual + locativo 
 

Arranjo 

 

Sincronia 

 Modo verbal 

Nº de 

dados Imperativo 

veja lá XVII 3 3/100% 

vê lá XVIII 1 1/100% 

olha aqui XIX 4 4/100% 

olhe aqui XX 40 40/100% 

olha aí XX 37 37/100% 

olha lá XIX 48 48/100% 

olhe lá XIX 43 43/100% 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Conforme a Tabela 6, averiguamos que, em cada sincronia apontada, 100% dos 

dados estão em configuração imperativa. Dessa forma, constatamos que a configuração 

imperativa é categórica nos contextos de mudança em que se efetiva a 

construcionalização [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA. Assim, consideramos o uso do modo 

imperativo como uma restrição requerida nesta fase da mudança. 

No que diz respeito ao sujeito nulo, uma das bases para a afirmação da tendência 

da não marcação do sujeito no modo imperativo, Favaro (2012) comenta que, no 

português arcaico, há um apagamento da obrigatoriedade do uso do arranjo sujeito-verbo, 

porquanto seu uso fica restrito ao tratamento social hierárquico mais alto. Em 

consequência, as variantes dos outros modos verbais, como, por exemplo, “olhava” e 
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“via”, precisavam ser marcadas com sujeito para desfazerem a ambiguidade. Assim, com 

o passar do tempo, no português clássico (XVI-XVIII), período em que captamos o MD 

[veja lá], o sujeito deixa de ser lexicalmente especificado.  

Em relação ao português moderno (XVIII-XX), período em que se formam os 

MDs [vê lá], [olha aqui], [olhe aqui], [olha aí], [olha lá] e [olhe lá], Duarte (2018) afirma 

que há neutralização entre os pronomes tu e você, o que provoca restrição de uso quanto 

à modalidade falada e escrita. Segundo Galves (2018), no final do século XX, há uma 

“simplificação” da função de sujeito no paradigma pronominal, e o sujeito expresso passa 

a ocorrer com mais frequência. Nessa longa reorganização do paradigma, os modos 

indicativo e subjuntivo resgatam o uso pronominal do sujeito, enquanto o imperativo se 

mantém, preferencialmente, com sujeito nulo, como defendem os autores.  

Consideramos a configuração do modo imperativo e do sujeito nulo como um 

micropasso de mudança devido às inferências contextuais provocadas. Com o uso do 

sentido espacial de localização, o falante, na tentativa de direcionar a visão (atenção) do 

ouvinte, recruta o modo imperativo para atuar sobre o ouvinte. 

Como outro micropasso de mudança que atesta o contexto atípico, nos termos de 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), apontamos o aumento de informatividade:   

 

(50) O fidalgo suspirou: - É uma fatalidade! - disse ele a meia voz. - Pobre rapariga! 

Decerto que não é ela culpada nisto. Instrumento inocente nas mãos dos outros, nem 

ela sabe o que faz! Ana, eu preciso de estar só, peço-lhe que me deixe só. - Pois 
fique-se com Deus. - Olhe, Ana, olhe, se vir aí fora a pequena, diga-lhe que venha 

cá; se aí não estiver... mande chamá-la, sim? Eu quero falar-lhe. - Olhe lá o que vai 

dizer-lhe, fidalgo! Não aflija a pobre rapariga, que bem lhe basta... - Faça-me o que 

lhe peço, Ana, faça, e vá descansada. - Sempre me deixe dizer-lhe, fidalgo, que, se 
não quer perder o filho, ande com cautela neste negócio. (CP, Os fidalgos da casa 

morisca, Júlio Dinis, XIX)  

 

No exemplo (50), que consideramos um contexto de uso do tipo dialogal, 

observamos que o aumento de informatividade conduz à interpretação de sentidos 

relacionados ao objeto/complemento concreto ou virtual apontado pelo falante. O 

recrutamento do arranjo olhe lá requisita a atenção do ouvinte e direciona para parte do 

texto o que vai dizer-lhe, trazendo também a inferência de que o ouvinte precisa ‘tomar 

cuidado’. Assim, o falante embute conteúdo informacional indexado aos primeiros 

sentidos negociados, como Não aflija a pobre rapariga. Constatamos que o aumento da 

informatividade, motivada pela polissemia, favorece a progressão textual. 
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Assumimos que o aumento de informatividade ocorre em menor ou maior grau, a 

depender do contexto de uso, em alguns casos, a depender do conhecimento 

compartilhado entre os falantes, vejamos um exemplo do que alegamos:  

 

(51) Ela juntou as mãos, num fogoso transporte de amor: - Louvado seja o seu santíssimo 

nome... Pois disse isso? Ai, era bem capaz, que Nosso Senhor sabe que é para o 
honrar que eu lá te mando... Louvado seja outra vez o seu santíssimo nome! Louvado 

seja em terra e céu! Anda, filho, vai, reza-lhe... Não te fartes, não te fartes! Eu ia, 

murmurando uma ave-maria. Ela correu ainda à porta, numa efusão de simpatia: - 
E olha, Teodorico, vê lá a respeito de roupa branca... Talvez te sejam necessárias 

mais ceroulas... Encomenda, filho, encomenda, que graças a Nossa Senhora do 

Rosário tenho posses, e quero que vás com decência e te apresentes bem lá na 

sepulturazinha de Deus... (CP, A Relíquia, Eça de Queirós, XIX) 

 

No exemplo (51), considerado um contexto de uso do tipo explicativo, o aumento 

de informatividade opera na linearidade textual, o que observamos quando a mãe chama 

a atenção do filho com a proposição vê lá a respeito de roupa branca. Em seguida, a mãe 

justifica que ele precisa comprar mais ceroulas, Talvez te sejam necessárias mais 

ceroulas, já que ele vai fazer uso de roupa branca em Jerusalém. Há ainda acréscimo de 

informatividade através do conhecimento compartilhado sobre o uso de roupa branca e 

a necessidade de usar mais ceroulas, ou ceroulas novas, devido à transparência do tecido 

da calça. Essa interpretação é respaldada pelo termo decência no final do diálogo.   

Em continuação às características do contexto atípico, sustentamos que a 

estratégia de inferência sugerida se baseia na interpretação do “ato de apontar” motivado 

pelas bases visuais olhar e ver. Em acréscimo, a orientação do sentido espacial é inferida 

pelo complemento locativo. Com base em Marmaridou (2000), Bernardo (2009) e 

Apothéloz (2013), sustentamos que os verbos visuais olhar e ver estruturam um enquadre 

(frame) de “percurso de deslocamento”, porquanto o falante dirige o “olhar” do ouvinte 

para um ponto especificado pelo pronome locativo. Vejamos nossa proposta:  

 

(52) [...] devassado pelas portas da loja, passando vagarosamente, sereno e triste, na 

batina negra. Houve um momento de curiosidade. O Manuelzinho sorriu, olhando 

para o professor. Fidêncio agarrara a ocasião, pelos cabelos: - Olhe, olhe, dissera, 
apontando ao coletor o padre, veja lá se aquele é capaz de deixar a pelintragem, 

com que pretende enganar a todos, para meter-se no mato a converter tapuios 

bravos; se é homem para deixar a sua casinha cômoda da Rua da Matriz, o seu 

vinhito do Porto ao amanhecer, o gordo tambaqui macio, o descanso. (CP, 
Missionário, Sousa, XIX) 
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No exemplo (52), que tratamos como um contexto de uso do tipo argumentativo, 

veja lá é interpretado como ‘repare naquela pessoa distante de mim e de ti’, uma vez que 

lá constitui um dêitico espacial de remissão exofórica. O uso de veja e lá direciona o 

olhar, ou melhor, a atenção do ouvinte. Nesse ganho de sentidos mais abstratos, conforme 

sustenta Batoréo (2000), a imagem do “movimento do olhar” é relacionada a pontos de 

referência resgatados textual e discursivamente, como “aspecto, transitividade, 

agentividade” (BATORÉO, 2000, p. 511). Sociocognitivamente, o falante intenciona 

defender seu ponto de vista. Consideramos que veja lá se aquele é capaz de deixar a 

pelintragem cria um frame de Percurso de deslocamento em que o ouvinte é a origem do 

deslocamento, o percurso é estabelecido pelo locativo, indicando distância, e o alvo é 

resgatado na complementação textual. Dessa forma, em (52), a inferência sugerida pelo 

falante leva o ouvinte a interpretar que aquele falante aponta para o “padre”. 

Diante dessas observações, destacamos que os micropassos de mudança ou, nos 

termos de Traugott e Trousdale (2013), as mudanças construcionais ocorridas na base da 

construção transitiva de complemento circunstancial são de cunho semântico e dependem 

das interpretações sugeridas pelo contexto de interação. Abaixo, listamos os micropassos 

de mudança captados no contexto atípico: 

- Produção de sentidos polissêmicos da base visual, como: ‘reparar’, ‘atentar’, 

‘perceber’, ‘observar’, ‘conferir’ e ‘considerar’;  

- Produção de sentidos polissêmicos dos pronomes locativos aqui, lá e aí em 

função dêitica espacial exofórica usados como dêiticos de tempo, de pessoa e de 

texto em remissão endofórica e exofórica;   

- Metaforização do sentido de percepção-visual para processamento-mental; 

- Preferência pela configuração verbal no modo imperativo; 

- Preferência pela configuração em sujeito nulo; 

- Aumento de informatividade dos sentidos negociados em relação ao 

complemento verbal e ao conhecimento compartilhado pelos falantes; 

- Inferência sugerida centrada no sentido do apontamento; 

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção.  

 

 Contexto crítico 

Nos termos de Diewald e Smirnova (2012), opacidade semântica e estrutural é o 

traço característico do contexto crítico. As autoras também incluem a opacidade 
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pragmática, mas, de fato, esta já ocorre desde o contexto anterior, porque está envolvida 

na mudança semântica já iniciada. Vejamos como a opacidade gera ambiguidades: 

 

(53) Dessa vez, com o meu livro, tenho feito diferente, separei uma cota para enviar aos 
amigos de longa data como você, e o resultado inicial tem sido mais interessante do 

que eu poderia pensar, olha aqui eu dando uma entrevista para você e lendo sua 

resenha! DESDE JÁ LHE AGRADEÇO O ESPAÇO!!! Desta vez enviei só 4 
exemplares pra tal imprensa especializada (os 3 que escreveram resenhas de 

BioCyberDrama e mais um), por incrível que pareça já sofri 2 decepções - mais uma 

vez publicaram só o press release. Custa escrever 2 linhas sobre o trabalho, pode 

criticar, descer o pau, mas pelo amor de Deus comente essa porra aí!!! (CP, 
entrevista, Edgar Franco, XX) 

 

No exemplo (53), temos um contexto de uso do tipo dialogal, captado de um texto 

do gênero entrevista. Em (53), como o falante está na presença do entrevistador, o ouvinte 

pode interpretar olha com sentido de ‘fitar os olhos’ ou ‘reparar’ e aqui como expressando 

um locativo que orienta sua posição no espaço, como se a intenção fosse a sua localização 

corpórea. Em uma leitura mais integrada e procedural, em que olha e aqui são 

considerados mais vinculados, a requisição de atenção aumenta e olha passa ao sentido 

de ‘esteja atento’ ou ‘preste atenção’, e aqui coopera para indicar o percurso dessa 

atenção, que se orienta exoforicamente para a interação.  

Voltando à primeira leitura, aquela dita mais lexical, o uso combinado de olha e 

aqui faz remissão para a pessoa física que é enfatizado pelo pronome pessoal eu na 

proposição eu dando uma entrevista para você e lendo sua resenha!. Entretanto, na 

possibilidade de uma leitura procedural, por inferência sugerida, em uma interpretação 

pragmaticamente motivada, toda a proposição eu dando uma entrevista para você e lendo 

sua resenha! e o momento da interação sustentam a negociação dos sentidos. Tal 

negociação, paragmaticamente, volta-se para a autoavaliação do falante.   

Em continuação das constatações feitas, passamos a analisar outro dado para 

análise da criticidade contextual aqui tratada:  

 

(54) [...] - Tanto se interessa por essa escrava, não quero mais afligi-lo com semelhante 
negócio, que a dizer-lhe a verdade bem me repugna. Aceito a proposta. - Obrigado; 

é um importante serviço que vai me prestar. - Mas que volta darei eu ao negócio 

para sair-me bem dele? - Veja lá; sua imaginação é fácil em recursos, e há de 
inspirar-lhe algum meio de safar-se de dificuldades com a maior limpeza. Martinho 

ficou por alguns momentos a roer as unhas, pensativo e com os olhos pregados no 

chão. (CP, Escrava, Guimarães, XIX) 
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O exemplo (54) é caracterizado como um contexto de uso do tipo dialogal. Em 

(54), um dos falantes mostra-se apreensivo e pergunta - Mas que volta darei eu ao negócio 

para sair-me bem dele? O interlocutor responde abrindo seu turno de fala com veja lá e 

complementa com sua imaginação é fácil em recursos. Em direção a sentidos mais 

lexicais, o ouvinte interpreta veja lá como orientando a atenção para a situação, tomando 

o uso do locativo lá como um dêitico espacial de remissão exofórica (situacional). Dessa 

forma, o ouvinte é levado a entender como lá na situação ele ‘considera’, ‘resolve’. Em 

acréscimo, a segunda parte da resposta, sua imaginação é fácil em recursos, ganha status 

de elogio.  

Em direção a sentidos mais procedurais, o ouvinte interpreta veja lá com perda de 

composicionalidade dos termos, com maior vinculação de sentido e forma, em que veja 

traz sentido de ‘esteja atento’, e lá passa a ser interpretado como um espaço impreciso, 

distante, principalmente, do falante. Nesse direcionamento, o uso dêitico espacial de lá 

não faz mais remissão exofórica à situação em que os falantes estão envolvidos na compra 

dos escravos. O uso de lá, em (54), sugere que o falante intenciona se distanciar da 

situação exposta. Assim, o falante perspectiva outro tipo de espaço, que estabelecemos 

nesta pesquisa como um espaço idealizado virtualmente.            

Nesse sentido, pontuamos uma relevância em nossas análises, nos termos de 

Batoréo (2000) e Marmaridou (2000), quanto ao uso de aqui, em (53), e lá, em (54). Tal 

metonimização dos elementos auxilia a projeção metafórica em que o uso dêitico 

concreto, isto é, a orientação relativa ao posicionamento do eu e do tu, em relação às 

condições de espacialidade impostas pela situacionalidade, passa a orientar coordenadas 

que geram sentidos de proximidade e afastamento relativas ao espaço discursivo 

idealizado pelos falantes, daí vem nossa noção de virtualidade.  Dessa forma, assumimos 

que ocorre uma projeção metafórica da categoria dêixis80.  

Quanto à ambiguidade estrutural, apontamos o sujeito nulo e a perda de 

características prototípicas do complemento como motivações para o início das mudanças 

estruturais. Essas mudanças estruturais levam à reorganização metonímica da construção 

original. Nesse sentido, no contexto crítico, temos duas configurações distintas do 

complemento. Em nossos corpora, levantamos esses contextos formados pela base visual 

e o locativo, este atuando como um complemento circunstancial, como, no exemplo (54), 

veja lá. Em acréscimo, ainda levantamos contextos críticos formados pela base visual, o 

                                                             
80 Em nosso trabalho, estamos nos referindo apenas à dêixis de lugar ou espacial quando nos referimos à 

projeção metafórica da categoria dêixis.   
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pronome locativo e mais um complemento. Nos exemplos abaixo, demonstramos dados 

dessa segunda configuração:  

 

(55) Há aí alguma coisa que se coma? - Não há nada feito; mas eu vou fazer chá, Sr. 
Barbuda, e o que V. Ex.a quiser. - Olhe se me pode frigir uns ovos com presunto - 

volveu ele. - Pois lá vão ter daqui a pouco. - Veja lá que se não constipe, Sr.a D. 

Tomásia - recomendou ele. -Não tem dúvida. Olhe que eu tenho muito que lhe dizer. 
Achou um bilhete de visita na escrivaninha? - perguntou D. Tomásia pelo buraco 

da fechadura. - Não achei. - Pois lá está. (CP, Castelo, Queda, XIX) 

 

No exemplo (55), o complemento oracional que se não constipe não consiste em 

objeto direto prototípico. Nesse contexto, veja não requisita argumento nem para sujeito 

e nem para complemento. Sendo assim, constatamos que que se não constipe constitui 

uma expressão avaliativa do falante. Dessa forma, os complementos destacados em (54) 

e (55), em relação aos traços prototípicos de objeto concreto e afetado, estão à margem 

na categoria. Por essa razão, sustentamos que esses elementos são candidatos à mudança. 

Sendo assim, tanto o pronome locativo, demonstrado em (54), como o complemento que 

expressa avaliação do falante, apontado em (55), são tomados como micropassos de 

mudança pela perda das características prototípicas da construção transitiva e, assim, 

entendidos como mudanças construcionais, como etapa de pré-construcionalização.   

Outro aspecto da ambiguidade que persiste nos contextos críticos é a opacidade 

gerada pela conjunção integrante que. Vejamos o exemplo (56): 

 

(56) - Um homem chega a casa e acha o caldo por fazer, porque a senhora sua esposa 

deu em ouvir nove missas por dia e uma dúzia de novenas! - Cala-te, cala-te - 

retorquiu azedamente a devota metade do Zé P’reira, - cala-te para aí, desalmado. 
Excomungado seja o mafarrico, que assim me quer atentar logo que entro em 

casa! Olha lá que não morresses de fome! Estás mal acostumado. Louvado seja 

Deus! Já não há quem queira sofrer neste mundo mortificações! Cuidas que não 
tens de sofrer as do Purgatório? E Deus nos queira dar só o Purgatório e livrar-nos 

das penas do Inferno. (CP, A Morgadinha dos Canaviais, Júlio Dinis, XIX) 

 

Considerado um contexto de uso do tipo dialogal, o exemplo (56) traz a construção 

transitiva com complemento oracional iniciado pelo transpositor que.  

Como analisamos no caso do subesquema [Vvisual]CA, com base em Barreto (1999), 

consideramos que como partícula multifuncional e polissêmica com valor semântico 

explicativo de ‘porque’. Além da captação do que como transpositor oracional, captamos 

complementos oracionais introduzidos pelo transpositor se, que, nos termos de Bechara 

(2015), carrega sentido de circunstância hipotética: 
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(57) - Minha querida Gertrudinhas, olha que to digo hoje aqui, na presença da senhora 

Sant' Ana que nos ouve... E eu que lhe acendo todos os dias a sua alâmpada, que é 
legado de meu pai, que bem dito o deixou no seu testamento, que antes faltasse o 

unto no caldo de sua filha única, do que o azeite na alâmpada do arco da Santa. E 

assim vê lá se eu lha acenderei todos os dias ou não! E quando estou doente, é meu 
marido... Coitado! O que será feito dele? Quem o mandou ir para Lisboa, a troco 

de arrecadar essas dívidas que Deus sabe se ele nunca as haverá? Mas para lá foi, 

e por lá anda; e, com mal um ano de casada, eu fiquei só, com o meu Fernando, que 

já diz "Pai" a pobre criança... (CP, Arco de Sanct'Anna, Garrett, XIX) 

 

No exemplo (57), caracterizado como um contexto de uso do tipo dialogal, a 

sequência vê lá se eu lha acenderei todos os dias ou não! traz um complemento oracional 

(não prototípico) iniciado por um transpositor que articula sentido de hipótese – a 

conjunção integrante se. O sentido de hipótese concorre discursivamente para rotularmos 

o complemento oracional como uma expressão avaliativa do falante.    

Apresentamos a Tabela 7 com o quantitativo das ocorrências em contexto crítico 

de cada exemplar, com o intuito de demonstrarmos os diferentes tipos de arranjos 

assumidos em relação à complementação.  

Na questão quantitativa, os arranjos com complemento oracional e não oracional 

são mais frequentes do que os arranjos com complemento circunstancial formados apenas 

pelos pronomes locativos. Dessa forma, contabilizamos uma proporção de 27 arranjos 

com complementação verbal para 24 arranjos em que a complementação verbal é 

configurada apenas pela proforma locativa. Vejamos a Tabela 7: 

 

Tabela 7: Distribuição dos arranjos quanto à formatação do complemento  

Token 
Nº de 

dados 

Complemento 

circunstancial 

locativo  

Complemento 

oracional Complemento 

não oracional 
Sincronia 

tranpositor 

QUE 

transpositor 

SE 

veja lá 1  1   XVII 

vê lá 24 8 5 11  XIX 

olha aqui 2 2    XIX 

olhe aqui 4 4    XX 

olha aí 3 3    XX 

olha lá 7 1 3 1 2 XIX 

olhe lá 10 6 2 1 1 XIX 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Pela Tabela 7, verificamos que os tokens que têm como contraparte o pronome 

locativo lá, isto é, as construções transitivas com complemento circunstancial lá são 

instanciadas com complemento mais uma segunda parte de sentença, assemelhando-se a 
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uma oração complexa. Os complementos circunstanciais preenchidos pelos locativos aqui 

e aí, preferencialmente, apresentam-se como argumentos únicos, como proformas. Essas 

caracterizações se relacionam ao século apontado na última coluna da Tabela 7.  

Outro micropasso de mudança que verificamos na configuração do contexto 

crítico é a semanticização da subjetividade. “Subjetividade é a expressão do self e a 

representação da perspectiva ou ponto de vista do sujeito de fala” (FERRARI, 2016, p. 

67). Seguindo esse conceito, podemos exemplificá-lo com os fragmentos já citados, em 

(53), o falante aponta para si mesmo quando diz: - olha aqui eu dando...; em (54), o 

falante sugere sentido de afastamento quando diz: - Veja lá; sua imaginação é fácil em 

recursos; em (55), (56) e (57), com as sequências - Veja lá que se não constipe, 

Olha lá que não morresses de fome! e vê lá se eu lha acenderei todos os dias ou não! o 

falante constitui seu ponto de vista e, muitas vezes, preserva sua autoimagem. Dessa 

forma, aspectos subjetivos estão sendo resgatados e fixados pela frequência de uso.  

Nesta tese, como já observado na seção anterior, tratamos o fenômeno da 

subjetividade como uma função semântico-pragmática que lança mão do efeito da 

requisição de atenção. A requisição de atenção é primeiramente sugerida pela base visual, 

que, em seguida, direciona a atenção do ouvinte para um ponto. Nesse direcionamento, 

os locativos amparam essa orientação, como coordenadas específicas rumo a negociação 

dos sentidos.  

Se, de um lado o falante confere subjetividade aos sentidos, de outro, o ouvinte 

interpreta inferências sugeridas pelo falante. Para Martelotta (2004; 2010; 2011), as 

inferências são motivadas pela ambiguidade e, no processo de neoanálise, podem ser 

convencionalizadas. Nesse sentido, de acordo com Bybee (2010), as inferências podem 

compor o novo sentido construcional.  

Conforme descreve Martelotta (2011, p. 83), há dois tipos de inferências, aquelas 

“meramente conversacionais”, que não se convencionalizam, e as que se generalizam e 

se tornam convencionalizadas. As inferências sugeridas que se convencionalizam e 

passam a fazer parte do sentido construcional da nova construção são as que nos 

interessam. Nossa análise monitora a inferência de apontamento (requisição e 

direcionamento da atenção) sugerida pelo uso das bases visuais metaforizadas olhar e 

ver, juntamente com a vinculação do uso dêitico de lá, aqui e aí. Sustentamos que essa 

requisição de atenção passa a ser interpretada como um grau maior do que a requisição 

de atenção da construção formada apenas pela base visual sem o pronome dêitico.  
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Conforme destaca Diewald e Smirnova (2012) e Oliveira (2015), no contexto 

crítico, as opacidades contextuais geram ambiguidades semântica, estrutural e 

pragmática. Dentre os dados levantados do contexto crítico, observamos que alguns 

desses dados, assim como alguns detectados na formação do subesquema anterior, não 

apresentam ambiguidades. Em casos específicos, verificamos que a ambiguidade é 

desfeita e se veicula um sentido mais gramatical com ganho de função procedural, sem 

que ainda se conclua a construcionalização. A esse tipo de contexto, não previsto nem por 

Diewald (2002; 2006) nem por Diewald e Smirnova (2012), estamos nomeando Gap final 

do contexto crítico.  

Abaixo, temos um desses dados considerados Gap final do contexto crítico: 

 

(58) Aleixo riu, achou graça, lembrando-se, talvez, da semelhança que havia entre a 
portuguesa e uma grande corveta bojuda... - Ora, dize uma coisa, ó pequerrucho, tu 

me queres bem mesmo ou isso é uma esquisitice, uma pândega? E risonha, sentando-

se: - Mas olha, dize a verdade! Vê lá se me vens com história... Ele então disse que 
estimava-a do fundo do coração e tornou a jurar que havia de morrer junto dela, na 

mesma cama - juntinho, lado a lado... - E se morreres a bordo, no mar? - Paciência, 

murmurou o grumete num tom de tristeza. Mas, arrependida, ela o cobriu de beijos: 

- Não, ele não morreria no mar. Brincadeira, brincadeira... (CP, O bom-crioulo, 
Adolfo Caminha, XIX) 

 

No exemplo (58), caracterizado como um contexto de uso do tipo dialogal, só 

temos a possibilidade da leitura mais gramatical. Nos termos de Brinton (2008) e Traugott 

(2018), ocorre perda de complemento, não por seu apagamento formal, mas pela perda 

de suas características prototípicas funcionais. Se compararmos a gradiência dos 

contextos, verificamos que, sintaticamente, o complemento é opaco quanto ao aspecto da 

transitividade. Na construção transitiva de contexto fonte, lá é constituído como uma 

proforma e tem status de complemento. Esse comportamento também é observado no 

contexto atípico. Por outro lado, no contexto crítico, uma vez metaforizado como um 

espaço idealizado virtualmente, lá deixa de atuar ou de ter a capacidade de atuar como 

complemento, o que motiva sua maior vinculação à base verbal visual. Conforme indicam 

nossas análises, lá, aqui e aí deixam de ser interpretados como complementos, e o falante 

passa a tratar vê e lá como mais integrados. Nesse entendimento, em (58), só há a 

possibilidade de leitura mais integrada das partes.  

Em nossa defesa, embora a transitividade seja um conceito escalar, conforme 

verifica Oliveira A. (2011), “a opinião do informante encontra-se centrada na cláusulas 
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que apresentam um menor grau de transitividade”81 (OLIVEIRA A., 2011, p. 31). Não é 

o tamanho da sequência textual que nos indica o contexto caracterizado como Gap final 

do contexto crítico, mas a possibilidade de exclusão do sentido lexical, daquele mais 

próximo aos contextos originais. Vejamos outro exemplo: 

 

(59) Um casal de gigantes e um adolescente, que devia ser o filho, trabalhavam atrás de 

um balcão de mármore branco. Lá fora, os gigantes circulavam, examinando as 

mercadorias e fazendo comentários, como em qualquer mercado humano. - Olha aí, 
freguesa! - gritou o comerciante, atrás do balcão. – Não vai levar nada hoje? A 

carne está fresquinha... Uma giganta se deteve, sorridente, e se aproximou. - De 

onde são eles? - perguntou, apontando para uma das gaiolas. - São da Terra. (CP, 
Fic, Sala, Costa, XX) 

 

Consideramos o exemplo (59) como um contexto de uso do tipo injuntivo, 

porquanto o comerciante utiliza olha aí, freguesa! para incitar o interlocutor ao ato de 

compra. Na análise de (59), a requisição de atenção acentuada é motivada por olha, já 

metaforizado, que passa a ter sentido de ‘estar atento’ ou ‘prestar atenção’. 

Proporcionalmente, aí, também já metaforizado, abre um espaço idealizado virtualmente 

pelo falante. O papel de dêitico remissivo de aí passa a atuar em um plano que projeta o 

espaço discursivo em que o centro de localização dêitica é a pessoa que fala, a pessoa que 

negocia.  

Nos termos de Ferrari (2016), o sujeito sintático dá lugar ao sujeito da enunciação. 

Por essa razão, na produção de significados, perspectivização se coaduna com o aumento 

da subjetividade, isto é, o falante tenta modelar os sentidos por seus propósitos 

comunicativos perspectivizados. Sendo assim, no Gap final do contexto crítico, só cabe 

aceitar sob esse rótulo as ocorrências em que lá, aqui e aí estão vinculados com sua 

contraparte verbal, uma vez que atuam diretamente nessa produção de subjetividade.    

No exemplo (60), também constatamos apenas a possibilidade de leitura 

gramatical. Consequentemente, o contexto Gap final do contexto crítico é instaurado:      

 

(60) - "Sim "berrou o homem. "Sim! eu pago outra passagem! Toque essa porcaria! Siga! 

Eu pago quanto você quiser. Olhe, tome" E estendeu ao condutor uma prata de dez 

tostões. Quando o condutor lhe restituía o troco, o beberrão, já manso, fez um gesto 

trêmulo de repulsa amigável. "Guarde para você, guarde lá... ouviu? 
Mas olhe aqui, condutor, mande tocar mais devagar nas curvas... sim? É só o que 

eu lhe peço. Mais devagarinho nas curvas" E o ébrio recostou-se, acomodou-se, 

                                                             
81 Por essa razão, a autora aponta dificuldades em classificar dados com a emissão de opinião. Nesse 

enfoque, a perda da analisabilidade pode ser interpretada com um maior ou menor grau de transparência 

entre as partes da construção do ponto de vista analítico a partir da construção original.   

 



113 
 

 
 

cruzou as mãos sobre os joelhos e fechou os olhos, como se estivesse na mais fofa 

poltrona, debaixo de um teto amigo. (CP, Memorial de um passageiro de bonde, 
Amadeu Amaral, 1921, XX) 

 

Assim como no fragmento (59), consideramos o exemplo (60) como um contexto 

de uso do tipo injuntivo. No uso de Mas olhe aqui, condutor, o arranjo contextual não 

permite o resgate de um complemento, o que impossibilita uma leitura mais lexical das 

partes envolvidas. A maior integração de olhe e aqui, seguida de um vocativo, aumenta a 

requisição de atenção, dirigindo a atenção do ouvinte para o falante (sujeito da 

enunciação). O falante, como centro dêitico de orientação do espaço idealizado 

virtualmente, remete a atenção dispensada pelo ouvinte para a proposição seguinte, 

configurada em uma ordem. Dessa forma, verificamos que a inferência sugerida pelos 

sentidos negociados é um “apontar para”, confirmando o processo metafórico pelo qual 

a base verbal passa. Em seguida, é desencadeado o frame de “percurso de deslocamento”, 

em que o falante conduz a atenção do ouvinte para aqui, que, de fato, destaca a 

sugestão/ordem mande tocar mais devagar nas curvas...sim? Dessa forma, o frame 

licencia a leitura do Gap final do contexto crítico.   

É importante mencionarmos que, na proposta do Gap final do contexto crítico, 

levamos em conta um postulado clássico da Linguística Funcional, em que a atuação do 

contexto de uso é imprescindível tanto para desfazer a ambiguidade quanto para favorecer 

o sentido não comumente negociado, que passa a ser rotinizado. A perda categorial que 

verificamos se define, nos termos de Fillmore, Kay e O’Connor (1988), como uma 

construção extragramatical, demonstrando a mudança categorial da construção fonte. 

Dessa forma, Gap é um vão entre a categoria fonte e a categoria nova. Esse Gap 

demonstra a possibilidade do sentido mais procedural ser a única interpretação aceitável 

para um contexto em um processo de mudança, o que nos dá embasamento para nossa 

abordagem de Gap final do contexto crítico. 

Na trajetória que leva à construcionalização gramatical dos marcadores 

discursivos [veja lá], [vê lá], [olha aqui], [olhe aqui], [olha aí], [olha lá] e [olhe lá], 

constatamos que o gatilho desencadeador da mudança, nos termos de Brinton (2008) e 

Traugott (2018), é composto pela perda do complemento82, pela vinculação das partes, 

pela cristalização da forma e pela semanticização das inferências sugeridas e da 

subjetividade, o que apresentamos no Quadro 8 abaixo:  

 

                                                             
82 Essa perda de complemento que alegamos se dá nos termos impostos em nossas análises.   
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Quadro 8: Passagem do contexto crítico para o isolado, arranjo Vvisual + locativo  

Contexto 

Crítico 

Conjunto de fatores que engatilham a mudança 
 

Século 

 
Perda do 

complemento 
Cristalização 

da forma 

Semanticização de 

propriedades 
pragmáticas 

Semanticização 
da subjetividade 

veja lá sim P3  
dirigir a atenção 

prospectiva 

o falante projeta 

os sentidos para o 

futuro   

XVI 

vê lá sim P2 

dirigir a atenção para 

conhecimento 

compartilhado 

o falante molda o 

entendimento dos 

sentidos   

XVII 

      

olha aqui sim P2 
dirigir a atenção para 

si 

o falante é quem 

estabelece os 

sentidos 

XVIII 

olhe aqui sim P3 

aumento da 

requisição de atenção 

para si 

o falante ratifica o 

sentido  
XIX 

olha aí sim P2 
dirigir a atenção para 

o próprio ouvinte  

o falante cede a 

responsabilidade 

para o ouvinte    

XIX 

olha lá sim P2 
dirigir a atenção para 

distância dispersa 

o falante aprova 

ou não os sentidos  
XIX 

olhe lá sim P3 
dirigir a atenção para 

distância imprecisa 

o falante quem 

ratifica o sentido  
XX 

Fonte: Autoria nossa.  

 

Na segunda coluna do Quadro 8, a perda de complemento segue os moldes do que 

expomos como encaminhamento metodológico. Sendo assim, há casos em que ocorre 

perda total do complemento, e há casos em que se perdem características prototípicas. As 

anotações acerca da semanticização de propriedades pragmáticas, que captamos a partir 

do sentido de  “apontar para”, levam em consideração a base visual e os locativos, ambos 

metaforizados. As anotações acerca da semanticização da subjetividade levam em conta 

o modo como o falante conduz a negociação dos sentidos, configurando-se na proteção 

de sua autoimagem. Na última coluna, os séculos mencionados marcam a sincronia em 

que os dados do contexto crítico estão selecionados para esse quadro. 

Constatamos que a convencionalização do uso em uma nova construção ocorre 

quando só há apenas uma possibilidade de leitura, o que motiva a rotinização da forma 

cristalizada com determinado significado inferido durante o contexto crítico. 

Gradualmente, o contexto ganha sentidos mais específicos e mais procedurais, 

favorecidos pela metonimização, que, com o tempo, sanciona a autonomia das formas. 

Apresentamos, abaixo, os micropassos captados no contexto crítico: 
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- Sentidos polissêmicos se especializam em sentido de ‘estar atento’ ou ‘prestar 

atenção’; 

- Preferência pela configuração dos arranjos “Vvisual+Locativo” e 

“Vvisual+Locativo+Complemento”; 

- Metaforização da função dêitica espacial do locativo, em que a função locativa 

espacial de remissão exofórica passa a desempenhar função de orientação 

espacial de sentido de proximidade ou afastamento dentro de um espaço 

idealizado virtualmente; 

- Preferência pelo sujeito nulo; 

- Restrição do modo imperativo; 

- Perda do complemento verbal; 

- Instauração da subjetividade; 

- Metonimização motivada pela reorganização textual; 

- Cristalização da forma verbal; 

- Maior vinculação entre Vvisual e Locativo; 

- Produção de sentidos mais procedurais; 

- Requisição de atenção torna-se uma rotina semântico-funcional a partir da 

integração da metáfora “apontar para” com o enquadre do frame “percurso de 

deslocamento”; 

- Inferência sugerida centrada na subjetividade;  

- Perda categorial; 

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção.  

Depois de sofrer mudanças construcionais, nos termos de Traugott e Trousdale 

(2013), isto é, passar por sucessivos micropassos de mudança, caracterizados como 

estágios contextuais, nos termos de Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012), 

a construção que se forma, em termos composicionais e esquemáticos, pertence a uma 

nova categoria.   

 

 Contexto isolado 

O surgimento do contexto isolado atesta as neoanálises ocorridas. Vejamos dois 

contextos isolados: o primeiro exemplo traz o recrutamento do MD [veja lá] e o segundo 

exemplo, do MD [olha aqui]. Embora indiquemos o MD [veja lá] como a origem do 
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subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA, consideramos o MD [olha aqui] como o 

protótipo de sua classe dentro da categoria em relação ao século XX:  

 

(61) Vaõ diante ordens apertadas aos Juizes, e Corregedores, que prendaõ almocreves, 
que embarguem bestas, tudo se executa: e lá vaõ comendo todos do bacalháo por 

essas estradas até Elvas, onde o molhaõ, para que naõ falte no pezo: recolhe-se nos 

armazens molhado sobre corrupto, e ardido, e ao segundo dia já enjoa toda a 
Cidade com o cheiro; os Soldados naõ o aceitaõ, nem os caens o comem. E se algum 

naõ tiver isto por factivel, veja lá naõ lhe provêm, que lhe succedeo a elle. Digaõ-

me agora os senhores Doutores, se he isto furto, ou esmola, que se fez a Sua 

Magestade: no Concelho o appellidaraõ por serviço, em Elvas lhe chamaõ perda, e 
poucas letras saõ necessarias para lhe dar o nome proprio, que he furto legitimo. 

Quem fez este furto he a mayor duvida. O mancebinho, que recolheu os dous mil 

cruzados, cuida que nada fez; (Corpus Tycho Brahe, A arte de furtar, Manuel da 
Costa, 1645, XVII)  

 

(62) - A senhora não saberá isto bem, porque é moça, e ingênua, mas creia que a 

vantagem é toda sua. A ingenuidade é o melhor livro e a mocidade a melhor escola. 

Vá desculpando esta minha pedanteria; alguma vez é um mal necessário. - Não se 
acuse, conselheiro. O senhor sabe que eu não creio nada contra a sua palavra, nem 

contra a sua pessoa; a própria contradição que lhe acho é agradável. - Também 

concordo. - Concorda com tudo. - Olha aqui, Flora; - dá licença, conselheiro? 

Esqueceu-me dizer que esta conversação era à porta de uma loja de fazendas e 
modas, Rua do Ouvidor. Aires ia na direção do Largo de S. Francisco de Paula e 

viu a mãe e a filha dentro, sentadas, a escolher um tecido. (CP, Esaú e Jacó, 

Machado de Assis, XIX) 

 

Os exemplos (61) e (62), que consideramos como contextos de uso do tipo 

argumentativo e dialogal, respectivamente, exemplificam os usos de veja lá e olha aqui, 

compostos por duas subpartes que formam, nos termos de Bybee (2010), um chunck, 

porquanto cada um é armazenado e reconhecido cognitivamente pelos interlocutores 

como uma única estrutura. Atestamos que o MD [veja lá], o MD [olha aqui] e os outros 

marcadores formados nesse padrão construcional passam para a categoria pragmática dos 

marcadores de discurso ao serem neoanalisados.  

Segundo Oliveira (2015) e Teixeira (2015), marcadores discursivos como [vê lá] 

e [olha aqui], surgidos nos séculos XVIII e XIX, respectivamente, são produtos de 

analogização. Como comprovam as autoras, a macroconstrução [VLoc]MD, termo 

utilizado como esquema mais geral nos trabalhos citados, já se encontra estabelecida 

como padrão construcional na língua portuguesa desde o século XVI. Nesse sentido, no 

que diz respeito ao mecanismo de analogização, seguindo nossa visão de padrão 

construcional, no século XVI, o falante tem disponível o esquema [VLoc]MD no 

construction. Nesse esquema, “V” é uma base verbal, que, originalmente, conforme 
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Teixeira (2015), é preenchida por base verbal indicando deslocamento – vir, e “Loc” é 

preenchido apenas pelo locativo “cá”, sancionando o MD vem cá na instância do uso.  

Nesses moldes, [VLoc]MD como um padrão construcional, via analogização, 

motiva a produtividade do esquema, uma vez que a primeira subparte “V” pode ser 

preenchida por uma base verbal com semântica visual – ver, e a segunda subparte 

continua a ser preenchida por um afixoide de valor espacial, em nosso caso – lá. Sendo 

assim, atribuímos à formação do MD [veja lá], captado no século XVII, em parte, ao 

efeito de analogização com o padrão construcional [VLoc]MD. Nesse sentido, daí por 

diante, podemos ter o recrutamento de outros membros com as mesmas propriedades 

correspondentes, como é o caso do MD [vê lá] no século XVIII. Vejamos um dado do 

MD [vê lá] captado no século XVIII:  

 

(63) Dispam a Adriano (disse entao o imperador) e venha a juízo. Assim se fez 

prontamente. E entrou Adriano, levando nas maos o potro em que havia de ser 
atormentado, e os outros mártires lhe disseram: Eis aí te fez Cristo digno de levares 

a sua cruz e segui-lo; vê lá nao faças pé atrás e acudas mais pela tua carne que pela 

tua alma e te furte o diabo o reino da glória. Olhos no Céu; vai animoso e enche a 
cara desse tirano de vergonha e confusao. Natália, por outra parte, toda alvoraçada 

e solícita, lhe disse: Irmao, prega-me esse coraçao no Céu e na vida que nao tem 

fim; deixa-te perder todo, ganharás tudo. Isto é um sopro; daqui a nada, estás de 
um voo nas alturas. (CP, Nova floresta, Bernardes, 1710, XVIII) 

 

O exemplo (63), constituído como um contexto de uso de tipo injuntivo, ilustra a 

instanciação do segundo marcador discursivo detectado no século XVIII. O MD vê lá 

apoia o conselho dado na sequência nao faças pé atrás e acudas mais pela tua carne que 

pela tua alma e te furte o diabo o reino da glória, o que torna a negociação de sentidos, 

antes centrada na subjetividade, centrada na intersubjetividade.  

Assumimos que o MD [vê lá] surge em movimento de neoanálise via 

analogização, porquanto sua reconfiguração sintático-semântica também é moldada pelo 

esquema virtual [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA. Nesse processo de níveis esquemáticos que 

se expandem, captamos os MDs [olha aqui], [olha lá] e [olhe lá] no século XIX: 

 

(64) Um dia, achando-se em conversa com um primo de Isabel, perguntou-lhe se teria 

gosto em vê-lo na família. - Muito, respondeu Fernando (era assim o nome do 
primo). Júlio não deu explicação da pergunta. Instado respondeu: - Fiz-lhe a 

pergunta por uma razão que saberá mais tarde. - Quererá talvez casar com alguma 

das manas... - Não posso dizer nada por ora. - Olha aqui, Teixeira, disse Fernando, 
a um terceiro rapaz, primo de Luísa, e que nessa ocasião se achava em casa de D. 

Anastácia. - Que é? perguntou Júlio assustado. - Nada, respondeu Fernando, vou 

comunicar ao Teixeira a notícia que o senhor me deu. - Mas eu... - É nosso amigo, 
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posso ser franco. Teixeira, sabe o que me disse o Júlio? - Que foi? - Disse-me que 

vai ser meu parente. (CP, Casa, não casa, Machado de Assis, XIX) 

 

Em (64), considerado um contexto de uso do tipo dialogal, o uso do MD olha aqui 

apoia o sentido de assertividade dado ao modo de apresentar as informações ao ouvinte. 

No contexto de interação, ao encurtar o espaço de atenção, por efeito do recrutamento de 

aqui, a informação é posta em evidência.   

 

(65) O padre ao ouvir as palavras do irmão deu um salto para sentar-se na cama e, 
preparando também um cigarro, disse, fitando Maurício, com um sorriso alvar: 

- Olha lá, ó Chico. Vê como contas a coisa, porque o Maurício é nervoso; não sei se 

sabes. - Mas de que se trata? - De um caso muito engraçado. Rimos a perder. Mas 

ainda havemos de rir mais, porque a história promete dar de si. O padre, meio 
estendido pela cama fora para pedir lume ao irmão, confirmou o dito deste com um 

gesto e um grunhido. - Mas digam lá o que foi - insistiu Maurício. (CP, Os Fidalgos 

da Casa Mourisca, Júlio Dinis, XIX) 
 

O exemplo (65), composto por um contexto de uso do tipo injuntivo, traz instância 

de uso do MD [olha lá] como apoio à justificativa pela repreensão branda dada ao ouvinte. 

Dessa forma, o recrutamento de lá traz sentido de que o ouvinte necessita tomar um 

cuidado maior com as palavras, o que é inferido pela noção virtual de maior 

distanciamento veiculado por lá.    

 

(66) Francelina - Ele! Frederico! Como não me ama, se me pediu em casamento? Leonor 
- Foi uma leviandade... Também me pediu a mim... E ontem... Francelina - A mim já 

me havia pedido há muito mais tempo! Tenho o direito de antiguidade. Leonor - Os 

últimos são os primeiros. Demais, eu não quero saber se a senhora é mais antiga do 
que eu... Francelina - Mais antiga, não! Olhe lá, hein! Leonor - O que sei é que 

ainda agora mesmo, nesse lugar em que a senhora está, acabou ele de confessar que 

me ama. Francelina (À parte) - Oh! pérfido! Vou dizer tudo a papai... porque, minha 
senhora, estes negócios devem liquidar-se entre os homens! (CP, Os noivos, Arthur 

Azevedo, XIX) 

 

Em (66), o exemplo é caracterizado como um contexto de uso do tipo dialogal. A 

instanciação do MD [olhe lá] apoia a repreensão dada na sequência anterior. No exemplo 

(66), o recrutamento de lá sugere que o sentido de distanciamento se relaciona à 

desaprovação do falante. Assim, comprovamos o que defendemos como o espaço 

idealizado virtualmente. 

Posteriormente, no século XX, os MDs [olhe aqui] e [olha aí] surgem como mais 

uma estratégia na veiculação de sentidos intersubjetivos: 
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(67) Assisti muitas porque, olhe aqui, houve uma época que havia um empresário aqui 

no Rio, Walter Pinto, teatro de revista sempre foi pornográfico mas havia ... O 

Walter Pinto criou uma coisa, Walter Pinto e o pai do Jardel, o Jardel Jerculis, pai 

do Jardel Filho, eles foram os reis do teatro de revista da praça Tiradentes. Então 

eles criaram um tipo de teatro de revista como nunca se tinha visto aqui, com um 
guarda-roupa espetacular, com mulheres muito bonitas e seminuas, então isso, 

(NURC, Inq. 259, Loc. 312, 1974, XX) 

 

O exemplo (67) ilustra que os marcadores discursivos não motivam apenas 

contextos de uso do tipo injuntivo ou argumentativo, mas também contextos narrativos. 

A polifuncionalidade dos marcadores discursivos, como defende Traugott (1995), 

permite que esses elementos procedurais desempenhem funções em vários domínios, 

como textual, discursivo e pragmático. Em (67), o uso do MD olhe aqui apoia a abertura 

da narração que se segue, dessa forma, a atenção do ouvinte é direcionada para todo o 

relato, cumprindo uma função textual-interativa.  

 

(68) F- E nisso, quem se ferrou foi os alunos. Um índice de reprovação aí, de papo de 

cinquenta por cento dos alunos, ano passado. O ano que eu fui reprovado.   
E- E a culpa não é nem de vocês, não é? 

F- A culpa em parte é nossa, porque o segundo ano científico, eu senti que era um 

ano difícil à pampa, olha aí. É o ano mais difícil que eu tive agora. Desde que eu 
tomei gosto pelo estudo, é o ano mais difícil que eu tive foi o segundo. Muita matéria 

nova, física, sabe? Física é difícil. Quer dizer, agora, não, agora estou achando 

fácil, sabe? (PEUL, Censo 1980, Falante 37, XX) 

 

O exemplo (68) explicita o uso do MD olha aí que apoia a retomada dos sentidos 

negociados anteriormente, como se o falante estivesse cobrando do ouvinte o 

conhecimento compartilhado minutos antes. Dessa forma, o ouvinte é convidado a 

compartilhar com o falante a negociação dos sentidos. Em termos semântico-pragmáticos, 

o uso de olha aí, em (68), marca sentido de conclusão e funciona no âmbito da conexão 

textual-interativa. Por essa razão, afirmamos que, diante de uma polifuncionalidade, os 

marcadores discursivos são elementos textuais, discursivos e pragmáticos. 

A fim de retomar a questão da atuação do mecanismo de neoanálise sobre nosso 

objeto de pesquisa, defendemos que, em estágio mais avançado de atuação do padrão 

construcional que leva à formação do esquema, temos uma coordenação simultânea do 

movimento bottom-up, em que a nova construção surge na instância do uso, e do 

movimento top-down, em que uma estrutura mais esquemática modela a 

microconstrução, como é o caso do surgimento da microconstrução [veja lá] e de outros 

elementos que compõem o subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA.  
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No século XVIII, com a entrada do MD [vê lá] na rede, de fato, temos aumento 

na esquematização. Dessa forma, duas microconstruções, [veja lá] e [vê lá], compartilham 

a mesma base verbal. No século XIX, ocorre mais uma expansão da classe com o 

acréscimo dos marcadores discursivos [olha aqui], [olha lá] e [olhe lá]. Dessa forma, mais 

um nível esquemático de marcadores discursivos de visualização virtual se forma, 

doravante [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA.  

A seguir, sistematizamos a taxionomia contextual apresentada e acrescentamos 

aos contextos de mudança formulados por Diewald e Smirnova (2012) a nossa proposta 

do Gap final do contexto crítico. Como apontado em nossa tese, é o contexto interpretado 

como mais gramatical que leva à configuração do Gap final do contexto crítico, fixando 

restrições para a mudança categorial. Por outro lado, constatamos que os sentidos menos 

gramaticais continuam à disposição dos falantes em outras camadas mais lexicais. 

No Quadro 9, a seguir, sistematizamos resumidamente os contextos de mudança 

que levam à construcionalização do subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA apreciado 

nessa seção. No Quadro 9, sumarizamos a construcionalização gramatical do novo 

pareamento em que a forma é composta por uma base visual metaforizada altamente 

vinculada ao afixoide de localização virtual, representativa do subesquema [Vvisual 

(AfixoideLocativo)]CA, representado sincronicamente no século XX. 

Ainda no Quadro 9, destacamos que, diante de nossos dados, é possível traçar a 

gradualidade da mudança através da apresentação dos micropassos. No contexto atípico, 

destacamos o aumento da polissemia que permite uma maior expressão do conteúdo que 

o falante intenciona veicular. A esse aumento de expressão do conteúdo, atribuímos como 

um aumento de informatividade, isto é, da capacidade que a construção do discurso possui 

em incorporar informações. No contexto crítico, novamente, captamos um estágio mais 

avançado próximo ao contexto isolado. Em nossos dados, verificamos que a cristalização 

da forma verbal, a perda do complemento e a veiculação de um sentido mais abstrato que 

visa a orientação da interação em um espaço idealizado virtualmente marcam a 

instauração do Gap final do contexto crítico. Entretanto, esse contexto Gap final não 

constitui o contexto isolado. Com nossas análises, sustentamos que se trata de um 

contexto em que se caracteriza pela perda categorial. Nesses termos, o contexto Gap final 

se instaura quando não se reconhece mais a categoria fonte.  

Com essas colocações, vejamos o Quadro 9: 
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Quadro 9: Contextos de mudança na construcionalização de [vvisual (AfixoideLocativo)]CA  

Estágio Contexto 

 

Sentido/Função/ 

Característica 

Inferência 

Sugerida 
Tipo de Construção 

(0) 
Contexto 

Fonte 
 Experienciação visual 

 ação perceptivo-

visual de 

orientação 

espacial 

Composicional: 

[(S)(Vv)(Ocircunstancial)] 

↕ 

[(evento de percepção-

visual)] 

(I) 
Contexto 

Atípico 

 Sentidos polissêmicos de: 

‘reparar’, ‘atentar’, ‘constatar’, 

‘conferir’, ‘perceber’, ‘considerar’ 

e ‘observar’; 

 Sentidos polissêmicos dos usos 

pronomes locativos como dêiticos 

espaciais para usos dêiticos 

textuais, temporais e de pessoais; 

 Metaforização do domínio 

sensório-perceptivo para o 

domínio cognitivo;  

 Preferência do sujeito nulo; 

 Preferência do modo imperativo; 

 Aumento de informatividade; 

 Criação do frame espacial de  

“percurso de deslocamento”.  

condução da 

remissão da 

atenção do 

ouvinte para alvo 

apontado pra o 

falante 

Composicionalidade 

conservada: (distribuições 

semântico-estruturais 

independentes): 

 

[(Vv)(Ccircunstancial)] 

↕ ↕ ↕ ↕... 

[(processamento-mental 

sobre o evento e sua 

localização)]  

 

(II) 
Contexto 

Crítico 

 Especialização no sentido de 

‘estar atento’ ou ‘prestar atenção’; 

 Projeção metafórica do uso dêitico 

de espaço-visual para espaço 

idealizado virtualmente; 

 Metonimização; 

 Restrição do sujeito nulo; 

 Restrição do modo imperativo; 

 Instauração de subjetividade. 

subjetividade 

gerada pelo 

falante orienta as 

coordenadas 

espaciais 

virtualmente 

idealizadas 

(semanticização 

da subjetividade) 

Composicionalidade 

reduzida: 

 

[(Vvisual) (XLocativo)] 

↕ 

[(modela a negociação de 

sentidos centrados na 

subjetividade)] 

 

GAP/ final do 

contexto crítico 

Maior vinculação entre Vvisual e 

Locativo 

Perda do complemento; 

Cristalização estrutural; 

Perda da anasabilidade e ganho de 

sentidos mais procedurais; 

Perda categorial.  

Semanticização 

da requisição e 

direcionamento da 

atenção; 

Expressão extragramatical 

 

(III) 
Contexto 

Isolado 

 Ganho categorial; 

 Autonomia sintática; 

 Marcação do discurso; 

 Instauração da intersubjetividade; 

 Função generalizada de 

chamamento da atenção; 

 Apoia organização textual-

interativa; 

 Veiculação de sentidos 

discursivo-pragmáticos;  

 Instauração da intersubjetividade. 

centrado na 

intersubjetividade 

e na condução da 

interação, tendo 

em vista os 

interlocutores em 

relação ao espaço 

idealizado. 

Composicionalidade 

diferenciada: 

Construções atômicas, 

substantivas e procedurais 

sancionadas por: 

[(Vvisual)(AfixLocativo)] 

↕ 

[(orienta coordenadas de 

localização virtual no 

espaço idealizado)] 

Fonte: Autoria nossa.  
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Quanto à abstratização da segunda subparte, constatamos que é formada por 

afixoide com função de localizar virtualmente o que é indexado pelo falante no contexto 

interacional, o que coopera para o sentido procedural. Essa segunda subparte recruta os 

locativos lá, aqui e aí para desempenharem papéis mais específicos que carregam 

inferências semântico-pragmáticas, a depender do arranjo contextual. Essas inferências 

atuam como pressões para que os significados negociados, a partir de sentidos espaciais 

concretos metaforizados em sentidos de proximidade e distanciamento, carreguem 

noções, como: maior ou menor aprovação do falante, falta de compromentimento do 

falante, destaque para a informação, tomada de proteção da autoimagem, constatação de 

veracidade, pedido de reinterpretação de sentidos, entre outros.  

Com base nas considerações, constatamos que a construcionalização gramatical 

dos marcadores discursivos de visualização virtual, sancionados pelo subesquema [Vvisual 

(AfixoideLocativo)]CA, dá-se início por neoanálises em micropassos de mudanças. Devido a 

atuação dos esquemas e microconstruções já disponíveis, consideramos que, durante a 

neoanálise sofrida por esses elementos, ocorre analogização.    

 

4.3 Construcionalização Gramatical de [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA 

 

Nesta seção, apresentamos o subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA, 

responsável pelo terceiro agrupamento de marcadores sancionados pelo esquema geral 

[Vvisual Xafixoide)]MDVV. Esse subesquema é formado por elementos compostos por duas 

subpartes. A primeira denominamos como parte nuclear e fixa, porquanto é preenchida 

por ver ou olhar. A segunda subparte é formada por afixoide com função de focalizar 

virtualmente o que é indexado pelo falante. Tal slot recruta os focalizadores só e bem para 

desempenharem papéis mais específicos que carregam inferências semântico-

pragmáticas, a depender do arranjo contextual. Ao longo das sincronias, captamos [olha 

bem], [olhe bem], [olha só], [vê só], [veja só], [vejam só], [vê bem], [veja bem] e [vejam 

bem] na formação desse subesquema. Se considerarmos um nível menos virtual, podemos 

reagrupá-los em subesquemas menores por base semântica. Dessa forma, temos [vê só], 

[veja só], [vejam só], [vê bem], [veja bem] e [vejam bem] agrupados em 

[(ver)(AfixFocalizador)]CA, enquanto [olha bem], [olhe bem] e [olha só] agrupados em 

[(olhar)(AfixFocalizador)]CA.  
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Abaixo, apresentamos o quantitativo geral dos dados levantados. A Tabela 8 traz 

o somatório dos contextos fonte, atípico, crítico e isolado, que servem de base para nossa 

análise nesta seção: 

Tabela 8: Quantitativo de dados, arranjo Vvisual + (só, bem) 

Tokens XVI XVII XVIII XIX XX Total 

vê só    4 13 17 

veja só    17 58 75 

vejam só    24 26 50 

vê bem 11 9 6 21 13 60 

veja bem  1 4 22 67 94 

vejam bem  1 1 3 18 23 

       

olha só  2  3 63 68 

olha bem 4 2 5 29 13 53 

olhe bem 4 1 1 19 6 31 

                                             TOTAL GERAL                                  471                   

Fonte: Autoria nossa.  

 

Na Tabela 8, observamos ocorrências dos arranjos vê bem, olha bem e olhe bem 

desde o século XVI, embora o incremento maior na frequência ocorra a partir dos séculos 

XIX e XX em todos os arranjos. Veja bem é o mais frequente, seguido do arranjo veja só.  

É importante pontuarmos que, de acordo com nossos dados, no século XIX, ao 

captarmos os primeiros marcadores discursivos formados por base visual e afixoide 

focalizador, pertencentes ao subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA
83, outros 

marcadores discursivos já ocorriam na língua, como, por exemplo, no século XVI, [olha]; 

no século XVII, [olhe] e o [veja lá]; no século XVIII, o MD [vê lá]. E, conforme 

demonstramos nas seções anteriores, os subesquemas [Vvisual]CA e [Vvisual 

(AfixoideLocativo)]CA já se encontram disponíveis na rede linguística do português.  

Como encontramos algumas dificuldades em estabelecer datas precisas para os 

dados levantados na mesma sincronia, no surgimento dos MDs  [vê bem], [veja bem], 

[vejam bem], [veja só], [vejam só] e [olha bem], decidimos não indicar um marcador 

como inaugural para a convencionalização do subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA.   

Antes de analisarmos os dados à luz dos contextos de mudança, apresentamos a 

Tabela 9, com a frequência token por contextos de mudança na formação de [Vvisual 

(AfixoideFocalizador)]CA: 

   

                                                             
83 A formatação do subesquema refere-se ao levantamento sincrônico (XX).    
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Tabela 9: Frequência token por contextos de mudança na formação de [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA  

Fonte: Autoria nossa.  
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vê só             3 1   1 7 2 3 17 

veja só             3 3 6 5 7 18 8 25 75 

vejam só             1 5 8 10 2 9 7 8 50 

vê bem 1 8 2   9   3 2 1  3 9 3 6 4 3 1 5 60 

veja bem       1  2 1 1  1 6 5 10  6 12 49 94 

vejam bem      1    1   1 1  1  5 3 10 23 

                      

olha só     2        2  1  12 11 6 34 68 

olha bem 1 3   1 1   2 3   21 3 2 1 10 1  2 53 

olhe bem 2 1 1   1    1   13 2 4  2 1 1 2 31 

                                                                                                 TOTAL GERAL DA DIACRONIA                                                                     471                                                                                                                              
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A Tabela 9 demonstra o quantitativo por contexto de mudança. Pontuamos em 

cada sincronia o quantitativo de ocorrências dos contextos fonte, atípico, crítico e isolado. 

Ao final, apresentamos a soma geral de cada exemplar. Em termos quantitativos, a Tabela 

9 explicita o incremento da frequência token a partir dos séculos XIX e XX. Em 

frequência token geral, isto é, no somatório de todos os contextos, temos veja bem como 

a forma mais frequente. Como contexto isolado ou construcionalizado, [veja bem] 

também é o mais frequente. Tendo como referência o século XX, período que corresponde 

às análises sincrônicas, veja bem é o arranjo mais frequente. Esse comportamento 

diferenciado de veja bem, principalmente, sua alta frequência em contexto isolado nos 

séculos XIX e XX, constitui justificativa para apontar o MD [veja bem] como protótipo 

de sua classe.  

Comparando os contextos fontes e atípicos relacionados na Tabela 9, constatamos 

uma baixa frequência das formas em contextos fontes em relação aos contextos atípicos 

nos séculos XVI, XVII e XVIII. Apontamos como motivação para esse fenômeno o 

recrutamento dos advérbios bem e só. Esses arranjos favorecem o surgimento de 

contextos polissêmicos, uma vez que afetam o significado das subpartes. Dessa forma, no 

período referido, há 14 dados do contexto fonte em comparação a 32 dados do contexto 

atípico. Assim, o efeito de polissemia gera o aumento de frequência.  

 A seguir, vejamos um dado do MD [vê bem] no século XIX, que consideramos 

formado por base visual e afixoide de função focalizadora: 

 

(69) - É uma nobre alma deveras - tornou D. Luís, como falando para si. - E quem a 

apreciará? A que destino a condenaremos se a expulsarmos das regiões para onde 
os seus nobres instintos a chamam? Pobre dela! E tu, tu que a amas, tens a certeza 

de poderes levar ao fim o sacrifício? Não é certo que a tua saúde já se tem ressentido 

do esforço que fazes? Vê bem, Jorge! Na tua idade os afectos são mais violentos do 

que na minha. E contudo eu próprio quero já tanto a essa rapariga, que sinto que 
estes restos de vida que ainda possuo devo-os à sua presença. O que será contigo? 

(CP, Os fidalgos da casa mourisca, Júlio Dinis, 1871, XIX) 

 

No exemplo (69), considerado um contexto de uso do tipo expositivo, os 

interlocutores dialogam sobre o relacionamento entre pessoas de idades diferentes. A 

certa altura da interação, um falante recruta para a abertura de seu turno o MD vê bem. O 

uso do MD vê bem aumenta a requisição da atenção do ouvinte e focaliza a proposição 

assertiva Na tua idade os afectos são mais violentos do que na minha. Assim, o 

recrutamento do MD orienta a atenção dispensada até o alvo focalizado na linearidade 
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textual, cumprindo papel textual-interativo. Pragmaticamente, vê bem apoia a tentativa de 

convencer o ouvinte.   

Para compreendermos detalhes da efetivação do processo de construcionalização 

gramatical de [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA, conforme defendido por Traugott e Trousdale 

(2013), necessitamos partir dos contextos de uso iniciais. Sendo assim, a partir desse 

ponto, apresentamos nossos dados submetidos à organização e à análise taxionômica, em 

termos de Diewald (2002; 2006) e Diewald e Smirnova (2012).  

   

 Contexto fonte 

Como esta seção trata do surgimento do subesquema [Vvisual 

(AfixoideFocalizador)]CA, que compõe o esquema mais geral, partimos do princípio de que a 

mesma fonte da mudança é compartilhada pelos três subesquemas que, no século XX, 

formam o esquema mais geral ou a construção marcadora discursiva de visualização 

virtual. Nesse sentido, creditamos que o contexto fonte para a formação do subesquema 

[Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA, também advêm do esquema [Sujagente Vação-processo 

Objpaciente], que sanciona as construções transitivas com verbos de percepção-visual 

(FURTADO DA CUNHA; SILVA, 2018), como no fragmento abaixo:        

 

(70) e a este dizem vento partido e devem a veer se aquelle lugar per que assi entra o 

porco se he de herva ou de pedras e, se de pedras, se son muytas e meudas que 

possan fazer soon, ca en tal lugar devem os que aprazam de teer grande resguardo 
se a mouta for pequena. Quando assi o monteyro deve poer o sinal, deve de fazer 

muyto que na entrada do monte veja bem o rastro do porco en aquelle lugar en que 

ouver de poer o sinal. E a razom por quê son duas. A primeira he que, quando elle 

assi non visse o rastro e posesse o sinal, os que con elle fossem a alevantar e non 
vissem o rastro do porco se se non achasem, como muytas vezes se acontesce, diriam 

que non metera o porco naquelle monte, e, por se guardar de tal erro, portanto lhe 

compre que ponha o sinal no lugar onde vir. (CP, Livro da montaria, Dom João, 
XVIII) 

 

No exemplo (70), registramos o uso pleno de veja com sentido de ‘fitar os olhos’ 

(FERNANDES, 1954), o recrutamento do advérbio bem periférico ao verbo e, em 

seguida, o complemento o rastro do porco, formando um objeto concreto recuperado na 

situacionalidade. Em (70), a construção transitiva destacada segue o padrão construcional 

de [(Sujagente) Vação-processo (advérbio) Objpaciente], entretanto, nesse dado, o sujeito não é 

expresso.  

Assim como o exemplo acima, captamos outros dados considerados como 

contexto de uso do tipo contexto instrucional:  
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(71) Os acabados na consoante Z têm cinco, a saber, az, ez, iz, oz, uz, assim como Paz, 

Rez, Perdiz, Noz, Cruz. M. E como por essas terminações do Nominativo do Singular 
se formam os Nominativos do Plural? D. Desta sorte, se o nome no Singular acaba 

na letra vogal, acrescenta-se-lhe a letra S, e fica formado o Nominativo do Plural; 

assim como Rosa acrescenta-se-lhe a letra S, e fica Rosas, que é Plural, o que se vê 

bem nesta tábua. Singular A E I O U. Plural as es is os us. Se o nome no Singular 

acaba nos ditongos ai, ei, oi, acrescenta-se-lhe a letra S, e fica formado o Plural, 

assim como Pai, acrescenta-se-lhe a letra S, e fica Pais, que é o seu Plural; (CP, 

Regras da Língua Portugueza, Jerónimo de Argote, 1724, XVIII) 

 

O exemplo (71), um contexto de uso do tipo instrucional, traz a sentença o que se 

vê bem nesta tábua para a análise. Destacamos o sentido lexical de ‘fixar a vista em’ ou 

‘enxergar’ (BUENO, 1963) como uso pleno de vê, o recrutamento do advérbio 

modificador bem, indicando positividade à ação verbal sobre o complemento recuperável 

em Plural.  

Nessa configuração específica, levantamos dados em que o advérbio só é 

recrutado em contextos de uso semelhantes: 

 

(72) Como ia contando, me vi de repente cercado pela bugrada. Para ver se os 

amedrontava, descarreguei para o ar a minha Winchester. Pois sabem o que 

aconteceu? Voltei para a barraca da turma de desbravamento feito paliteiro de 

flechas. Vejam só as cicatrizes aqui neste ombro. - Puxava a gola do casaco, 
baixava o colarinho e mostrava. - Outra vez, uns pojichás domesticados que 

pareciam simpatizar comigo ficaram com saudade dos seus banquetes de 

antropófagos. Antropofagia, vocês sabem, quer dizer comer gente. Aproveitaram a 
minha distração quando eu pescava surubim na beira do rio, começaram a cantar e 

a dançar. Eu ouvia de longe e pensava feito bôbo que estavam esperando o resultado 

da pescaria. (CP, Rua Augusta, Mª de Lourdes, XX)  
 

Em (72), apontamos a configuração do modo imperativo de vejam. Dessa forma, 

o falante dirige o olhar do ouvinte para o objeto as cicatrizes. Entretanto, esse movimento 

de ‘dirigir o olhar para’ é próprio dos usos lexicais dos verbos visuais. A configuração 

imperativa apenas fortalece esse sentido. Quanto ao recrutamento do advérbio só, 

conforme Ilari (1990), esse elemento atua com sentido de exclusão, o que é ratificado pela 

expressão aqui neste ombro determinando a única alternativa possível. 

Vejamos outro exemplo: 

 

(73) Inf: ... demais ... ou senão você fica pintando trabalhos pequenos e ... sem muito é ... 
sem muita riqueza visual ... entendeu? você pode pintar uma praia rapidamente ... 

pá ... pá ... pá ... pintar de cima a baixo ... taí ... tá completo o trabalho e ...em um 

dia você pinta ... mas se você quiser um elaborado de ... é que ... que uma pessoa 
amiga chegue e te diga ... “não ... realmente isso aqui é uma praia ... olha só a 

gaivota ... olha só o matinho aqui ... olha só essa cor refletida sobre a água ... 
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realmente aqui teve ... todo um estudo de cores ... de ... de ... de dimensões ... de 

perspectiva” ... E: você deve gostar muito de sombras né? (D&G/Natal, oral, relato 
de procedimento, Inf. 4) 

 

Em (73), captamos duas ocorrências de base visual olhar em configuração 

imperativa, acompanhado de só e do complemento preenchido por um objeto concreto 

recuperável no texto. Em (73), o sentido de exclusão é amparado pelos artigos a e o que 

introduzem os objetos.   

Com os exemplos (70), (71), (72) e (73), demonstramos que olhar e ver 

compartilham um mesmo campo semântico da percepção-visual. Conforme aponta Perek 

(2015), sentidos verbais generalizados correspondem aos sentidos lexicais básicos. 

Apoiados em Sweetser (1990), denominamos esse sentido geral da percepção sensorial 

da visão como base “visual”. 

Dessa forma, constatamos, em nossos dados, que os contextos fontes levantados 

têm como configuração preferencial um sujeito que pode ser determinado ou não, um 

núcleo verbal de sentido visual que transita seu sentido para o objeto. Por sua vez, esse 

objeto é concreto. Ressaltamos o recrutamento dos advérbios bem e só como palavra 

invariável e periférica incidindo sobre o verbo e cooperando para a negociação do sentido 

visual sobre os objetos.  

Diante desses resultados, consideramos o contexto fonte representado como [(S) 

Vvisual (Advérbio) Objetoafetado))]construção transitiva. Dessa forma, tomamos como contexto 

fonte o sentido da “experienciação visual” que transita sob circunstâncias apontadas pelo 

falante até o objeto concreto ou virtual requerido na interação. Sendo assim, 

caracterizamos os contextos fontes como: 

- Construção transitiva com predicado de base visual com composicionalidade 

proporcional às relações sintático-semânticas desempenhadas;  

- Conceptualização através da experienciação concreta ou virtualizada do sentido 

visual sobre um objeto;  

- Alternância entre sujeito expresso e sujeito nulo;  

- Bases verbais olhar e ver veiculam sentido “visual”; 

- Advérbios bem e só perspectivados para incidir sobre um sintagma;  

- Inferências sugeridas centradas na requisição de atenção;  

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo da atenção. 
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 Contexto atípico 

Segundo Diewald e Smirnova (2012), a distribuição polissêmica é a marca do 

contexto atípico. Sentidos lexicais são mantidos na medida em que a composicionalidade 

é preservada. Na distribuição polissêmica da base visual, apontamos os sentidos de 

‘reparar’, ‘atentar’, ‘constatar’, ‘perceber’, ‘observar’, ‘conferir’, ‘refletir’ e ‘avaliar’ 

como os mais atribuídos aos contextos de uso formados pelo arranjo verbo visual + bem 

ou só + objeto. Selecionamos um dado cuja distribuição polissêmica exemplifica o 

afastamento do sentido original: 

 

(74) O Joalheiro - Ora veja! Valentina - Vem aqui tentar-me, aposto! O Joalheiro - Não 

tentei nunca, nem gosto de tentar quem quer que seja. (Entregando a jóia a 

Valentina que a examina) Venho mostrar-lhes uns brilhantes como os Farâni não os 
tem; Se os quer comprar, muito bem! Se os não quer, passo adiante. Não tento... não 

sei tentar... Apenas lhos ofereço... Nem sequer os encareço... Isto é pegar, ou largar! 

Veja bem que são granditos! Sem jaça... veja... sem jaça... Examine... veja... faça O 
que quiser. Valentina - São bonitos! O Joalheiro -' Stou a vendê-los disposto: se lhos 

vim mostrar agora, é porque sei que a senhora pode comprar, e tem gosto. Não 

tento... tentar não vim... Valentina (Fechando ao caixa) - E baratinho mos vende? 
(CP, A joia, Artur Azevedo, XIX) 

 

Consideramos o fragmento (74) como um contexto de uso do tipo injuntivo. Na 

construção transitiva destacada, o uso polissêmico de veja traz sentido de ‘conferir’, 

‘observar’ ou, até mesmo, ‘avaliar’. A polissemia é motivada por vários fatores. O 

primeiro cumpre estratégias sociocomunicativas do falante. O segundo trata da 

formatação textual-interativa. Sendo assim, com a polissemia atribuída ao verbo, o 

modificador bem, nos termos de Neves (2011), assume papel intensificador. Assim, no 

contexto atípico, não só o verbo, mas também o advérbio se torna polissêmico. Nesse 

sentido, consideramos a função modificadora verbal de bem como função original e seu 

uso como intensificador de propriedades graduáveis como um uso polissêmico. Dessa 

forma, a geração de sentidos polissêmicos constitui um micropasso de mudança. 

Outro micropasso de mudança, também identificado ao longo da formação dos 

outros subesquemas, é o aumento de informatividade. Atuando juntamente com a 

polissemia, o aumento de informatividade possibilita ao falante o acréscimo de 

informações e, assim, a progressão textual. Em (74), o aumento de informatividade é 

captado em Sem jaça... veja... sem jaça... Examine... veja... faça O que quiser, o que 

provoca a resposta São bonitos do ouvinte.  

No contexto atípico, captamos inferências com sentido de ‘apontamento para’, 

como estratégias de destaques dados pelos falantes: 
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(75) - Notaste, acrescentou ao terminar a leitura, como está bem aproveitada a devida 

cadência da trova popular para exprimir um alto conceito filosófico? Ela quer dizer 

que o seu, a perigo sua inteligência é perturbada pelo Amor, pelo sentimento... E 

como ela compara bem com um dizer popular, essa coisa alta e transcendente! O 

livro é notável... Vê só esta quadrinha, que perfeição! Quanta emoção há nela! 
Ouve: Quem tem amores vai dormir na porta do seu amor Das pedras faz cabeceira 

Das estrelas cobertor. Leporace pediu de novo o livro e pôs-se a folheá-lo, lendo 

aqui e ali. Não teve uma palavra para dizer, descansou o livro e perguntou: - Quem 
te apresentou? (CP, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto, XX) 

 

O exemplo (75) ilustra o uso de vê com sentido de ‘repare’ ou ‘atente’. O aumento 

de informatividade pode ser verificado na continuidade textual em que perfeição e em 

Quanta emoção há nela! Uma vez que são informações acrescentadas acerca do 

complemento esta quadrinha. Em (75), o recrutamento de só escopa o complemento esta 

quadrinha. Nessa análise, além do sentido de exclusão, só acrescenta ao contexto 

implicatura conversacional de que o falante destaca o complemento, o que é ratificado 

pelo pronome demonstrativo esta e pela expressão qualificadora que perfeição.  

 

(76) SANTA RITA (No coreto, com um pão-de-ló em uma salva) - Cá está de novo o 

Gostoso, Que é fino tabaco em pó! Rapaziada do bom gosto, Quanto dão pelo loló? 
JOSÉ - Bravos o poeta. SANTA RITA - Não há nenhum casca por aí que se atreva a 

lançar? MIGUEL (Para Fortunato) - É muito comprida a história? FORTUNATO - 

Eu lhe digo o que houve. SANTA RITA - Vejam só esta massa como está loura! Está 

provocando uma dentada. FELIPE - Um tostão. SANTA RITA - Um tostão tenho 
pelo loló, um tostão, um tostão... ANASTÁCIO - Quinhentos réis. JOSÉ - Toma 

espiga. SANTA RITA - Quinhentos réis, quinhentos, quinhentos... Dou-lhe uma, dou-

lhe duas, dou-lhe três. Quinhentos réis. Estou queimado. FELIPE - Dez tostões. 
LEONARDA (Para Miguel) - Ainda não arrematou nada, comendador? MIGUEL - 

Não, minha senhora; (CP, Direito por linhas tortas, Joaquim J. F. Júnior, XIX) 

 

No exemplo (76), em Vejam só esta massa como está loura!, vejam veicula 

sentido polissêmico de ‘conferir’ com aumento de informatividade escopada por Está 

provocando uma dentada. O falante requisita a atenção do ouvinte e dirige esta atenção 

para o objeto da apreciação. O advérbio só acrescenta ao contexto implicatura 

conversacional de que o falante destaca o complemento, o que é ratificado pelo pronome 

demonstrativo esta e pela expressão qualificadora como está loura. Dessa implicatura 

conversacional de “destacar”, assumimos que surge, assim como verificado no uso dos 

locativos, um sentido metafórico de “apontar para”, assim como ocorre com os outros 

exemplares dos outros subesquemas tratados nas seções anteriores.  

Nos exemplos (75) e (76), podemos, funcionalmente, averiguar que só incide 

como uma forma periférica sobre parte do enunciado, o que traz uma certa modificação 
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para o verbo. Nesses termos, podemos, em (76), apontar o uso de só como polissêmico, 

articulando sentidos de exclusão e intensificação.   

Todas as acepções polissêmicas de base olhar e ver que restringem contextos de 

uso na trajetória de mudança de construção transitiva a marcador discursivo são 

micropassos de mudança semântica. Sendo assim, as bases visuais olhar e ver encontram-

se metaforizadas, passando ao domínio do processamento mental. Nos termos de 

Sweetser (1990), o termo “percepção-visual” é próprio dos sentidos mais concretos na 

experienciação da visão. A autora chama esse processo, considerado como mudança 

semântica, de “Mind-as-body Metaphor”. Defendemos que, no cline metafórico, após o 

sentido de processamento mental, desencadeia-se o sentido de apontamento virtual no 

discurso.  

Sendo assim, diante de nosso objeto, dirigir o olhar é dirigir a atenção, e dirigir a 

atenção é apontar, ou melhor, orientar a atenção do ouvinte até uma determinada 

localização. O fragmento a seguir exemplifica a inferência de “apontar para”, destacando 

a atitude do ouvinte:  

 

(77) - Sim, para teu marido - replicou o Major com enfado - rejeitarás ainda este? - Meu 
pai, não lhe tenho dito tantas vezes que não quero, que devo me casar por ora? - 

Mas com este, minha filha... olha bem o que fazes. Rejeitá-lo é um coice na fortuna. 

- E aceitar este ou outro qualquer, meu pai, é cravar-me um punhal no coração. 

Tenho pressentimentos de que, se me casar, serei muito desgraçada. - Criança... 
deixa-te dessas loucas apreensões; (CP, Garimpeiro, Guimarães, XIX) 

 

 

O exemplo (77) veicula sentido de ‘reflita’ para a base visual olha e traz o uso de 

bem como intensificador. Nesses termos, o uso de bem, geralmente, como parte de um 

sintagma, acompanha um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Notadamente, em 

(77), bem incide sobre um enunciado. Nesses termos, o advérbio bem atua intensificando 

o sentido de processamento mental. Como rotinização da inferência sugerida de “apontar 

para”, a base visual e o advérbio enfatizam e apontam para parte do enunciado o que fazes 

e para a asserção posposta Rejeitá-lo é um coice na fortuna. No jogo de inferências, o 

ouvinte interpreta como uma requisição de aumento na demanda do processamento 

mental sobre o tema da interação.    

Quanto à configuração dos modos verbais, trazemos a Tabela 10, que demonstra 

a configuração do modo imperativo como recrutamento amplo e produtivo no contexto 

atípico. Aqui analisamos os arranjos formados por verbos visuais acrescidos de advérbios 
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bem e só nas respectivas sincronias. Verificamos que, no contexto atípico, o modo 

imperativo é o preferencial, o tempo não marcado:  

 

Tabela 10: Restrição do modo verbal no contexto atípico, arranjo Vvisual + (só, bem) 

 

Arranjo 

 

Sincronia 

 
Modo verbal 

Nº de 

dados Imperativo Subjuntivo Indicativo 

vê só XX 7 5  2 

veja só XIX 3 3   

vejam só XIX 5 5   

vê bem XIX 9 3 2 4 

veja bem XIX 6 6   

vejam bem XIX 1 1   

olha só XX 11 11   

olha bem XIX 3 3   

olhe bem XX 1 1   

Fonte: Autoria nossa. 

 

A Tabela 10 demonstra a ampla distribuição do modo imperativo nos arranjos veja 

só, vejam só, veja bem, vejam bem, olha só, olha bem e olhe bem. Consequentemente, tais 

contextos apresentam sujeito nulo. Por outro lado, nos arranjos vê só e vê bem, os 

contextos de usos, além do imperativo, recrutam o subjuntivo e o indicativo. Em nossos 

dados, no indicativo, os dois casos de arranjo vê só têm sujeito expresso e, nas quatro 

ocorrências do arranjo vê bem, apenas duas têm sujeito expresso, enquanto as outras duas 

têm sujeito nulo.  

Diante dessas observações, destacamos que os micropassos de mudança ocorridos 

na base da construção transitiva são de cunho semântico e dependem das inferências 

sugeridas pelo contexto de interação. Embora destaquemos algumas características 

estruturais, não as caracterizamos como mudanças estruturais, mas como restrições 

impostas pelo contexto de uso, o que também consideramos como micropassos no 

processo de mudança.    

Abaixo, listamos os micropassos de mudança captados no contexto atípico: 

- Produção de sentidos polissêmicos da base visual olhar e ver, como ‘reparar’, 

‘atentar’, ‘constatar’, ‘perceber’, ‘observar’, ‘conferir’, ‘refletir’ e ‘avaliar’;  

- Recrutamento dos advérbios bem e só;   

- Metaforização do sentido de percepção-visual para processamento mental; 

- Preferência pela configuração verbal no modo imperativo; 
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- Preferência pela configuração com sujeito nulo; 

- Aumento de informatividade dos sentidos negociados em relação ao 

complemento ou ao que está sendo destacado pelos advérbios; 

- Inferência sugerida centrada no sentido de direcionar a atenção do ouvinte para 

o que está sendo destacado;  

- Aquisição, armazenamento e modelagem da língua apoiados nos processos de 

domínio geral e no sistema cognitivo de atenção.   

 

 Contexto crítico 

Conforme destaca Diewald e Smirnova (2012) e Oliveira (2015), no contexto 

crítico, as opacidades geram ambiguidades ao nível do sentido e da forma. Assim como 

Rosa (2019), deflagramos o contexto crítico como uma interpretação de sentidos 

incompatíveis entre o mundo biossocial e o surgimento de novos usos no nível discursivo-

pragmático. Nesse contexto, embora não se dê a efetivação da forma isolada, é possível 

captarmos aumento de esquematicidade, enquanto ocorre a diminuição gradual da 

composicionalidade das formas da construção original. 

Vejamos o resultado dessa opacidade: 

 

(78) A pobre criatura doente, e ele sem querer que ela recebesse as cartas que o irmão 

lhe escrevia, nem lhe deixar saber notícias dele. Eu, um dia, dei com o fidalgo no 

corredor e disse-lhe: « ó Sr. D. Luís, olhe que V. Ex.a anda a fazer com que se rale 
de remorsos toda a sua vida, por deixar morrer a senhora assim a estalar de 

saudades e aflições. Veja bem V. Exa. que estas coisas pagam-se». Foi mesmo 

assim. E cuidas lá que ele se enfureceu? Qual! Calou-se muito caladinho, e daí por 

diante a senhora teve notícias amiudadas, e até o jardineiro mais tarde foi para casa 
e ainda lá está. Então já vês... - Pois sim, mas o caso agora é mais difícil. (CP, Os 

fidalgos da casa mourisca, Júlio Dinis, XIX) 

 

No exemplo (78), temos um contexto de uso do tipo contexto dialogal. O uso de 

veja bem carrega ambiguidades de sentido ora mais lexical ora mais gramatical. Como 

mais lexical, veja bem pode ser interpretado como um pedido de lembrança da situação. 

Como mais gramatical, corresponde ao sentido de ‘esteja atento’. Assim, veja e bem 

podem ser interpretados como uma requisição maior de atenção para, em seguida, emitir 

o aviso que essas coisas pagam-se. Como resultado dessa leitura mais gramatical, 

observamos desvinculação de veja bem das outras partes da construção. Em nossos dados, 
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observamos que os advérbios bem e só acompanham a base visual84 quando ocorre essa 

desvinculação na estruturação textual. Em (78), a cisão é assinalada pelo inserção do 

vocativo no predicado. Em outros dados, a desvinculação é marcada por pausa ou outro 

material interveniente na linearidade textual:  

 

(79) - Você não se lembra daquela vez que ela chorou por causa da Conceição... - Pois 

a Conceição veio cá com desaforos comigo... apanhou... - É! É... Mas se o seu 

Januário não fosse um pobre velho, você não havia de fazer mal à criança... - Vejam 

só... ah! ah... O seu Januário é o primeiro a xingar a nora de maluca e a descompor 

a Conceição... Demais, a Conceição não tem nada com a Emília... Não é filha... Não 

é sobrinha... Ainda se eu desse no menino... - Está bom! Está bom... Não quero 
questões com a senhora... - Que me importa... (CP, As jóias da coroa, Raul Pompéia, 

XIX) 

 

Em (79), considerado um contexto de uso do tipo contexto dialogal, classificamos 

vejam só em contexto crítico, principalmente pela ambiguidade que pode ser analisada. 

Aqui, consideramos que O seu Januário é o primeiro a xingar a nora de maluca pode ser 

interpretada como uma parte desvinculada de vejam só, em que as pausas e as interjeições 

evidenciam grau maior de desvinculação.  

Uma outra configuração de contexto crítico, já apontada nas análises dos 

subesquemas anteriores, é a que passamos a descrever a seguir: 

 

(80)  Benvinda - Leia pra eu ouvi, nhanhã. Quinota (Lendo) - "Se queres Ter uma posição 

independente e uma casa tua... " Benvinda - Gentes! Quinota - "... deixa o hotel e 
vai ter comigo terça-feira, às quatro horas da tarde, no Largo da Carioca, ao pé da 

charutaria do Machado" Benvinda (À parte) - Terça-feira... quatro hora... Quinota 

- "Nada te faltará. Eu chamo-me Figueiredo" Benvinda - Rasga essa carta, nhanhã! 
Veja só que sem-vergonha de home! Quinota (Rasgando a carta) - Se papai 

soubesse... Benvinda - Figueiredo... (CP, A capital federal, Artur Azevedo, XIX) 

 

No exemplo (80), Benvinda provoca a tomada de atitude de Quinota, por essa 

razão consideramos um contexto de uso do tipo injuntivo. Com o recrutamento da 

sentença Veja só que sem-vergonha de home!, Benvinda exprime sua avaliação sobre o 

autor da carta. O uso de veja com sentido de ‘esteja atenta’ requisita a atenção do ouvinte 

e dirige tal atenção para a segunda parte da sentença. Em (80), veja não veicula sentido 

da visão, e que sem-vergonha de home não se configura em complemento. Assim como 

analisamos nos casos dos subesquemas anteriores, com base em Barreto (1999), 

                                                             
84 No caso da análise do subesquema anterior, são os pronomes locativos aqui, lá e aí que acompanham a 

base visual quando ocorrem a cisão de conteúdo informacional.   
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consideramos que como partícula multifuncional e polissêmica que pode assumir valor 

semântico de sentido explicativo equivalente a ‘porque’ ou com valor de grau de 

intensidade. Nesse sentido, a segunda parte da sentença passa a expressar a opinião do 

falante. Essa opinião constitui-se em estratégia de instauração da subjetividade na 

mudança semântica, nos termos de Traugott e Dasher (2005).  

Nos exemplos (79) e (80), a desvinculação das formas, a expressão avaliativa do 

falante e a perda da prototipicidade dos elementos da construção desencadeiam a 

mudança estrutural. Dessa forma, os sentidos tornam-se mais procedurais e, assim, há 

perda de características prototípicas da construção original. Assumimos que, nesse 

estágio da trajetória de mudança, a metonimização leva à metaforização do sentido de 

“apontar para o espaço virtual”, onde sentidos mais abstratos são negociados.   

No que diz respeito aos advérbios bem e só, parecem assumir uma 

polifuncionalidade em termos de seu escopo e de certas inferências sugeridas. Um 

exemplo é o fragmento (80), em que o uso de só, instanciado com sentido polissêmico de 

intensidade, via inferência sugerida pela expressão do ponto de vista do falante, destaca 

uma propriedade específica do ser como “sem-vergonha”. Dessa forma, o uso de veja só 

tanto concorre para veicular subjetividade como expressão do ponto de vista do falante 

como para dirigir a atenção do ouvinte para parte do enunciado.  

Vejamos um exemplo dessa polifuncionalidade com o advérbio bem: 

 

(81) Seria mais; seria o nosso infortúnio, e mais vale sonhar com a felicidade que 
poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido. Félix ouviu as 

palavras da moça cabisbaixo e abatido. Não ousava responder-lhes nem interrogá-

la; mas do seu mesmo silêncio colhia a moça a sinceridade da dor e do 

arrependimento. - Se isto lhe dói, continuou ela, vê bem que a culpa não é minha. 
Eu aceito uma situação não criada por mim, nem também pelo senhor, mas, - como 

eu lhe dizia, - pela natureza ou pelo destino. No ponto a que chegamos é esta a 

resolução melhor. (CP, Ressurreição, Machado de Assis, XIX) 

 

Considerado um contexto de uso do tipo contexto argumentativo, no exemplo 

(81), observamos que, como uma inferência sugerida de apelo em prol do processamento 

cognitivo da base verbal, bem pode ser tomado com sentido de intensidade. Em (81) e em 

outros dados levantados, na semanticização alegada para o mecanismo de subjetividade, 

bem também veicula sentido de verificação, requisitando que, diante dos argumentos, o 

ouvinte considere que a culpa não é minha. Em (80) e (81), constatamos que o sentido da 

base visual de processamento cognitivo se coaduna com os sentidos abstratos de 

intensidade ou verificação. Dessa forma, assumimos que vê e bem ou vejam e só estão 
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mais integrados, exibindo menor composicionalidade, uma vez que registramos maior 

coesão entre os sentidos.  

Assim como trata Brinton (2008) e Traugott (2018), na mudança de construção 

transitiva rumo à marcação discursiva, após a perda da prototipicidade do complemento 

ou mesmo a perda total do complemento, é desencadeada a construção do novo sentido 

gramatical. Daí em diante, um conjunto de fatores isolam contextos mais específicos que 

antecedem a mudança. Esses contextos finais, a que atribuímos a possibilidade de 

desfazer a ambiguidade e de veicular sentidos mais gramaticais, são considerados como 

Gap final do contexto crítico. A seguir, passamos a analisar dois fragmentos classificados 

como contexto de uso do tipo injuntivo e expositivo, respectivamente:  

    

(82) - Senhor, está aí. Veio antes de mim, que não me escapou. Vou passar-me pela porta, 
e tirar conversa com algum soldado bisonho que aí se ache de serviço a fim de ver 

se pesco notícia que nos oriente. - Não é mau o que queres fazer. Mas olha bem, 

não caias em alguma ratoeira. - Macaco velho não mete mão em cumbuca, 
respondeu Teodósio, preparando-se para montar novamente. - Faço-te companhia 

até o cercado da engenhoca do defunto Liberato, acudiu Cabeleira. E saltou sobre 

a garupa do cavalo que Teodósio pôs a passo pela vereda secreta. (CP, Cabeleira, 

Távora, XIX) 

 

(83) CECÍLIA: -  ficarei louco e irei viver na Hircânia, no Japão, nos sertões de Minas, 

enfim, em toda parte aonde possa encontrar desumanas feras, e lá morrerei. Adeus 

deste que jura ser teu, apesar da negra e fria morte. O mesmo". (Deixando de ler) 

Não está tão bem escrita? Que estilo! Que paixão, bem? Como estas, ou melhores 
ainda, tenho lá em casa muitas! MARIQUINHA - Que te faça muito bom proveito, 

pois eu não tenho nem uma. CECÍLIA - Ora veja só! Qual é a moça que não recebe 

sua cartinha? Sim, também não admira; vocês dois moram em casa. MARIQUINHA 
- Mas dize-me, Cecília, para que tem você tantos namorados? CECÍLIA - Para quê? 

Eu te digo; para duas coisas: primeira, para divertir-me; segunda, para ver se de 

tantos, algum cai. (CP, O inglês maquinista, Martins Pena, XIX) 

 

Em (82) e (83), cabe apenas uma leitura mais gramatical do emprego das formas 

destacadas. Nesses dados, constatamos, como configuração do Gap final do contexto 

crítico, sujeito nulo, perda do complemento, instauração da subjetividade e maior 

vinculação entre base visual e advérbio. Defendemos que, diante da maior vinculação 

entre verbo e advérbio, ocorre o fenômeno da univerbação das formas. Conforme já 

exposto, assumimos que os advérbios bem e só acumulam funções, e, consequentemente, 

ampliam seu escopo.  Em (82), bem assume função de indicar verificação (Neves, 2011), 

enquanto só, em (83), assume função de destacar o momento da interação.  

Nos termos de Ilari (2002), bem e só servem para chamar a atenção do ouvinte e 

afetam parte da informação, porquanto assumem papel interpessoal ao apoiar negociações 
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das proposições. O autor defende que os advérbios que atuam sobre constituintes dos 

enunciados desempenham função de focalização. Nesses termos, concordamos com Ilari 

(2002) e consideramos o uso de bem e só com função focalizadora na configuração desse 

Gap final do contexto crítico, como em:  

 

(84) - chegar à conclusão de que certos indivíduos vão realizá-lo em cima daquilo, mas 

as situaçôes que ela trouxe no teste são situações reais - no momento - ela mediu no 

momento - certo? - então o indivíduo aí no momento realizou até aquele tipo de 
tarefas - certo? - então veja bem - os testes têm como objetivo - verificar a situação 

real - do indivíduo - eu quero saber realmente do que que esse indivíduo é capaz - 

então o teste já pressupõe - que ele tem uma medida objetiva - né? (CP, oral, língua 
falada, SP, XX) 

 

O exemplo (84), considerado um contexto de uso do tipo contexto dialogal, 

articula apenas uma interpretação mais gramatical do arranjo veja bem. Dessa forma, 

consideramos um exemplo de Gap final do contexto crítico. O recrutamento de veja 

veicula sentido de ‘esteja atento’ e o recrutamento de bem, mais vinculado ao verbo, cria 

estratégia de focalização da sequência seguinte. Consideramos que veja bem, quando 

mais pareado ao verbo antecedente, estabelece a metáfora de “apontar para um espaço 

virtual” e aciona um frame de “deslocamento de percurso” da atenção do ouvinte até a 

constatação. Consideramos, dentro da noção de “deslocamento de percurso”, bem e só 

como pontos fixos, conforme Ilari (2002), de sentido de “localização exata”.       

Na formação do subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA, constatamos que o 

gatilho para a mudança linguística é resultado da perda de complemento, da maior 

vinculação das partes envolvidas, da cristalização das mesmas, da semanticização das 

inferências sugeridas contextualmente e da metaforização do sentido espacial como um 

espaço idealizado virtualmente. Nessa formação do subesquema [Vvisual 

(AfixoideFocalizador)]CA, constatamos que o gatilho para a mudança linguística é resultado 

de vários fatores combinados. Esse conjunto de fatores apresentados leva à perda 

categorial da construção fonte. Sendo assim, um Gap entre a construção de origem e a 

construção nova se forma. Gradualmente, os contextos de uso ganham sentidos mais 

específicos e abstratos, e a (des)organização da estrutura favorece à construcionalização 

gramatical de um novo subesquema de marcadores discursivos.   

Para ilustrar nossa constatação, preparamos um quadro comparativo com os 

fatores que julgamos engatilhar a mudança:  
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Quadro 10: Passagem do contexto crítico para isolado, arranjo Vvisual + focalizador  

Contexto 

Crítico 

Conjunto de fatores que engatilham a mudança 
 

Séc. 

 
Perda do 

complemento 
Cristalização 

da forma 

Semanticização de 

propriedades 
pragmáticas 

Semanticização 
da subjetividade 

vê só  sim P2  

dirige a atenção do 

ouvinte para um objeto 

resgatado no texto ou 

na situação 

falante requisita 

uma verificação 
XX 

veja só sim P2 
dirige a atenção do 

ouvinte para uma 

avaliação 

falante expressa 

seu ponto de 

vista 

XIX 

vejam só sim P6 
dirige a atenção do 

ouvinte para um 

aconselhamento 

falante utiliza 

frase negativa 
XIX 

vê bem sim P2 

dirige a atenção do 

ouvinte para sua atitude 

ou para todo o 

enunciado 

falante 

generaliza 

aconselhamento 

ou aviso 

XIX 

veja bem sim P2 
dirige a atenção para a 

argumentação 

falante utiliza 
experiência 

pessoal 

XIX 

vejam 

bem 
sim P6 

dirige a atenção para 

sequência expositiva 

falante 

compartilha a 

negociação de 

sentidos com o 

ouvinte 

XIX 

      

olha só sim P2 
dirige a atenção para 

enunciado qualificador 

falante qualifica 

a propriedade  
XX 

olha bem sim P2 
dirige a atenção para 

parte específica na 

situação 

falante retoma o 

que foi dito 
XIX 

olhe bem sim P3 
dirige a atenção para 

negociação assertiva 

falante 

intensifica 

qualidade da 
propriedade 

XX 

Fonte: Autoria nossa.  

 

Na segunda coluna do Quadro 10, a perda de complemento ocorre em todos os 

exemplares. De acordo com nossas análises, em alguns casos, há perda gradual das 

características prototípicas. As anotações acerca da semanticização de características 

pragmáticas levam em consideração a base visual e os advérbios bem e só. As anotações 

acerca da semanticização da subjetividade levam em conta o modo como o falante conduz 

a negociação dos sentidos e a preservação de sua autoimagem. Ainda, no Quadro 10, os 

séculos mencionados na última coluna marcam a sincronia que serve de base para a 

comparação nesse quadro. Com Quadro 10, constatamos que a configuração do gatilho 

para mudança é difusa em relação às inferências negociadas entre os exemplares.  

De fato, na trajetória de construcionalização gramatical dos marcadores 

discursivos [vê só], [veja só], [vejam só], [vê bem], [veja bem], [vejam bem], [olha só], 



139 
 

 
 

[olha bem] e [olhe bem], cada exemplar registra sua própria trajetória de 

convencionalização. Entretanto, podemos generalizar os micropassos de mudanças 

surgidos.   

Apresentamos, abaixo, os micropassos surgidos no contexto crítico: 

- Sentidos polissêmicos se especializam em sentido de ‘estar atento’ ou ‘prestar 

atenção’; 

- Recrutamento da base visual já metaforizada em sentido de processamento 

mental; 

- Perda de traços categoriais de verbo e complemento; 

- Preferência pela configuração dos arranjos “Vvisual+advérbio+(X)”;  

- Preferência pelo sujeito nulo; 

- Restrição do modo imperativo; 

- Perda do complemento verbal; 

- Instauração da subjetividade; 

- Metonimização motivada pela reorganização textual; 

- Metaforização de “apontar para espaço virtual” e enquadre de frame de “percurso 

de deslocamento”;  

- Cristalização da forma verbal; 

- Maior vinculação entre Vvisual e só e bem; 

-Advérbios só e bem passam a funcionar com sentido de focalização; 

- Requisição de atenção torna-se uma rotina semântico-funcional; 

- Inferências sugeridas centradas nos sentidos subjetivos e na condução da atenção 

dispensada pelo ouvinte para pontos destacados no texto ou na situação;  

Depois de passar por mudanças construcionais, nos termos de Traugott e 

Trousdale (2013), a próxima etapa é a da convencionalização construcional, que se dá em 

contexto isolado.  

 

 Contexto isolado 

O surgimento do contexto isolado resulta de neoanálises ocorridas na trajetória da 

mudança. Embora captemos contextos iniciais de mudança desde o século XVI, a 

construcionalização gramatical do subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA ocorre a 

partir do século XIX em nossos corpora. Por questão metodológica, consideramos o MD 
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[veja bem] como prototípico de sua categoria e, dessa forma, o tomamos como exemplar 

inicial do seu agrupamento.  

A seguir ilustramos um fragmento que instancia a [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA:  

 

(85) Henrique - Mas tu falas com o coração, e eu sinto-lhe o perfume na candura de tuas 

expressões. Rosinha - O senhor ama-me muito? Henrique - Ainda o duvidas? 
Rosinha - É capaz de fazer uma coisa que lhe vou pedir? Henrique - O que pedirás 

tu que eu não deva fazer? Rosinha - Veja bem; promete? Henrique - Prometo e até 

juro. Rosinha - Eu queria ir para a Corte. Henrique - E que dúvida há nisto? Pensas 
porventura que desejo enterrar a tua e a minha mocidade nestas brenhas? 

Passaremos aqui a nossa lua-de-mel; partiremos depois para o Rio de Janeiro, e 

mais tarde iremos ver o velho mundo, que é o objeto constante dos meus sonhos. 

(CP, Como se fazia um deputado, Joaquim José da França Júnior, XIX) 

 

No exemplo (85), considerado um contexto de uso de tipo dialogal, o uso de veja 

bem marca um contrato de compromisso entre os interlocutores, ratificado pela sentença 

interrogativa promete? O MD veja bem conduz o ouvinte no processo de negociação de 

significados de tal forma que essa negociação não pode ser desfeita. Em termos de 

abertura do espaço idealizado virtualmente, o MD veja bem abre o espaço idealizado 

virtualmente e focaliza o momento da interação em que o falante expressa seu desejo. 

Vejamos outro dado com outra base visual, mas com o mesmo afixoide bem:  

 

(86) ... boca de Pedro de Lima é que eu não respondo. O negro levantou o saco, pô-lo 

novamente no ombro, e disse: - Pela boca dele, sinhá Marcelina, respondo eu. O 

que e ele acaba de fazer comigo, há de pagar-me com língua de palmo e meio. - 

Olha bem, não te vais espetar em alguma tragédia. O cabra é malvado e traiçoeiro. 
- Ele é cabra, e eu sou negro, mas porém se ele não andar muito ligeiro, eu passo-

lhe o pé adiante. Ele não sabe com que negro está pegado. Louvado seja nosso 

Senhor... (CP, Matuto, Távora, XIX)  

 

Em (86), no contexto de uso do tipo expositivo acima, em que os falantes retratam 

suas impressões sobre o ocorrido, o uso de olha bem marca um pedido de cuidado ao 

ouvinte, ratificado pela advertência não te vais espetar em alguma tragédia. A 

instanciação do MD olha bem abre um espaço idealizado virtualmente e focaliza, no 

futuro, uma preocupação por parte do falante com a integridade física do ouvinte.  

Em (85) e (86), observamos como as inferências sugeridas semanticizadas se 

manifestam através dos sentidos pragmáticos negociados. Outro ponto relevante consiste 

na subjetividade, que não desaparece do novo sentido construcional, entretanto, 

fortemente, a intersubjetividade surge como estratégia de convencimento na negociação 

dos sentidos. Nesse caso, verificamos a existência de um contínuo entre subjetividade e 
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intersubjetividade na negociação dos novos sentidos. Sendo assim, em (85), podemos 

apontar que há subjetividade no uso do MD veja bem, nos termos de Traugott e Dasher 

(2005) e Ferrari (2016). Ao utilizar o verbo promete, o falante, implicitamente, se faz 

beneficiário da ação, ora, quem promete, “promete algo a alguém” (LUFT, 2008, p. 421). 

Por outro lado, em (86), o recrutamento de olha bem, explicitamente, demonstra proteção 

de face do ouvinte. Para Traugott e Dasher (2005), “intersubjetividade crucialmente 

envolve a atenção do falante dispensada ao ouvinte como um dos participantes no evento 

de fala”85 (TRAUGOTT; DASHER, 2005, p. 22).  

No século XIX, na língua portuguesa, ainda surgem os MDs [vê bem], [vejam 

bem], [veja só] e [vejam só]: 

 

(87) ÚRSULA - Oh! Fábio... tu és mau e me sacrificas sem piedade; agora porém não me 
submeto mais: eu te peço... por quanto amor me deves, deixa em paz Helena, abafa 

essa paixão insensata e condenável; liberta-me de um remorso que me punge... 

FÁBIO - Estás fora de ti... isso é nervoso, minha irmã... ÚRSULA - Ingrato que me 
ridicularizas! vê bem: eu romperei o véu desta intriga... Helena saberá tudo, e ainda 

mais... eu me compadeço de Adriano, e posso vingar-me de ti, estendendo-lhe mão 

amiga, e desvendando-lhe os olhos... FÁBIO - Que revolução... o simples encontro 

inesperado de Clarimundo... (CP, Remissão de pecados, Joaquim Manuel de 
Macedo, XIX) 

 

 
(88) A assembléia sergipana, segundo as notícias de hoje, abriu-se solenemente há mais 

de um mês, e não tornou a reunir-se por falta de número, - de quorum, é o termo 

técnico, - que aliás ainda não tinha no próprio dia da abertura. Vejam bem: ainda 
não havia quorum no dia da abertura da assembléia. Não sou eu que o digo, é a 

Gazeta de Sergipe. Estou a crer que o leitor já começa a descobrir o ponto de 

contato entre os guardas e a assembléia sergipana; mas, ainda que o não descubra, 

peço-lhe que me acene com os olhos que sim, e então seremos dois, e daremos maior 
força à reclamação que proponho, (CP, Balas de Estado, Machado de Assis, XIX) 

 

 
(89) - Que inveja tenho dessa cabeleira! Que é que você fez para crescer assim? - Nada... 

Água do pote e pente duas vezes por dia... - Qual! Isso é do calibre da gente... Eu 

tenho usado tudo quanto me ensinam: óleo de coco, enxúndia de galinha, uma 
porção de porcarias... Cheguei até a botar nos meus, remédio de botica... Foi mesmo 

que nada... Sempre ficaram nestes rabichos que nem me chegam às cadeiras... - Veja 

só. Ninguém está contente com a sua sorte... Eu, por mim, não se me dava que os 
meus fossem como os seus. Dariam menos canseira para os desembaraçar e alisar 

todos os dias... - Enfim, cada um como Deus o fez... (CP, Luzia-Homem, Domingos 

Olímpio, XIX) 
 

 

                                                             
85 A versão original diz: “Intersubjectivity crucially involves SP/W’s attention to AD/R as a participant in 

the speech event,”.     
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(90) - Mas agora me conte, perguntou Pereira com ar de quem queria certificar-se de 

coisa posta muito em dúvida, deveras o senhor anda palmeando estes sertões para 
fisgar anicetos? - Pois não, respondeu Meyer com algum entusiasmo; na minha terra 

valem muito dinheiro para estudos, museus e coleções. Estou viajando por conta de 

meu governo, e já mandei bastantes caixas todas cheias... E muito precioso! - Ora, 
vejam só, exclamou Pereira. Quem havéra de dizer que até com isso se pode bichar! 

Cruz! Um homem destes, um doutor, andar correndo atrás de vaga-lumes e voadores 

do mato, como menino às voltas com cigarras! Muito se aprende neste mundo! (CP, 

Inocência, Afonso Taunay, XIX) 
 

Nos exemplos (87), (88), (89) e (90), constatamos mais características prototípicas 

da classe dos marcadores discursivos. Com base em Heine, Kaltenböck e Kuteva (2019), 

consideramos que os MDs [veja bem], [vê bem], [vejam bem], [veja só], [vejam só], entre 

outros, apresentam invariabilidade formal, independência sintática de seu ambiente co-

textual, destoam da prosódia do enunciado em que estão inseridos, e, funcionalmente, 

relacionam o enunciado a todos os aspectos da situação discursiva.  

Quanto à função de relacionar o enunciado à situação discursiva, podemos 

exemplificar como: em (87), vê bem focaliza uma ameaça “eu romperei o véu desta 

intriga”; em (88), vejam bem focaliza uma sequência expositiva na linearidade textual 

“ainda não havia quorum no dia da abertura da assembleia”; em (89), veja só focaliza 

uma conclusão “Ninguém está contente com a sua sorte”; e, em (90), vejam só focaliza 

informações anteriores e a expressão da opinião do falante. Para Ilari (2002), o sistema 

de focalização como ocorre em (90), de fato, focaliza o “nexo” entre as partes do discurso. 

Em seguida, no século XX, em nossos corpora, detectamos o surgimento dos MDs 

[vê só], [olha só] e [olhe bem], destacados a seguir:   

 

(91) - Podem ficar. Tem mais de dez mil. É tudo de vocês, mas não me matem! - Vê se 

não tá mentindo de novo. Vou apostando que as cédulas são falsas. - Obriga a 

mulher a sentar-se. Com a ponta da faca, rasga-lhe a blusa, corta as alças da 
combinação. Aparecem uns seios grandes e moles. - Vagabunda! Manguito termina 

a conferência do dinheiro. - Tem nove mil! - Vê só. Acabou de dizer que era mais de 

dez - acentua Dito, nervosamente. - O que houve foi um mal-entendido - diz a mulher, 

chorando. - Mas quem se lascou foi a gente. Débora tenta correr, num momento em 
que imaginou estivesse Dito descuidado. (CP, Infância dos mortos, J. Louzeiro, 

1977, XX) 

 

Em (91), o MD vê só marca surpresa/espanto do falante diante da constatação do 

valor do dinheiro. O uso do MD vê só abre um espaço idealizado virtualmente e focaliza, 

retrospectivamente, o relato anterior da mulher. Nos termos de Ilari (2002), essa estratégia 

de foco recai sobre o “nexo” entre interação e linearidade textual, assim como atestado 

em (90).    
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(92) E: agora... Antônio... eu gostaria que você... me desse a sua opinião... não é? o que 

você pensa... a respeito assim de um assunto que te interesse... tá? você escolhe o 
assunto e me dá a sua opinião a respeito... 

I: olha só... eu gosto desses pessoal da igreja de crente... pessoal que gosta de... de 

louvor muito a Deus... isso eu acho muito bonito... o importante é isso aí... eu não 
sei... isso aí é um negócio que é importante pra todo mundo... você... eu... você... 

qualquer um que entrar lá... se dá bem... sempre levando o nome de Deus à frente... 

tudo vai dar certo... se Deus quiser... (D&G/RJ, Relato de opinião, Inf. 73, XX) 

 

O exemplo (92) traz o uso do MD olha só como marcador de abertura de turno 

ou introdução de tópico. Dessa forma, o MD olha só focaliza o momento introdutório da 

expressão da opinião do falante. Em (92), destacamos que, na estratégia de foco, ocorre 

um nexo entre o momento interacional e a informação veiculada.  

 

(93) Resultado: desmentiu o cotovelo. Pus a tipóia e depois recomendei largar o Zeca: 

não valia a pena viver assim. A cabrocha assentiu e Naná armou uma rêde para ela 
na cozinha. De manhã foi embora. E sabe o que nos disse? Que ia passar-lhe o 

café... Olhe bem! Não me apareça com o nariz quebrado. ''Não tem importância, 

seu Ernesto: ele bate mas é no que é dele"... Dulce semicerrou os olhos com tal 

desalento, que o farmacêutico se preocupou. “Que há com essa menina, que não 
fica boa?”  (CP, Fic, Br, Carvalho, Somos, XX) 

 

No exemplo (93), destacado como contexto de uso do tipo narrativo, o uso do MD 

olhe bem marca o pedido de cuidado ao ouvinte, ratificado pela advertência Não me 

apareça com o nariz quebrado. 

 No Quadro 11, sistematizamos o tratamento da taxionomia contextual, 

destacando em cada contexto de mudança as características mais notórias de cada estágio 

que contribuem para o desenvolvimento da nova construção:  

 

Quadro 11: Contextos de mudança na construcionalização de [vvisual (AfixoideFocalizador)]CA  

Estágio Contexto 

 

Sentido/Função/ 

Característica 

Inferência 

Sugerida 
Tipo de Construção 

(0) 
Contexto 

Fonte 
 Experienciação visual 

ação perceptivo-

visual de 

orientação 

espacial 

Composicional: 

[(S)Vvisual (Adv) 

Obejtoafetado))]CT 

↕ 

[(evento perceptivo 

visual destacado)] 

(I) 
Contexto 

Atípico 

 Sentidos polissêmicos de: 

‘reparar’, ‘atentar’, 

‘constatar’, ‘perceber’, 

‘observar’, ‘conferir’, 

‘refletir’ e ‘avaliar’; 

inferência do 

sentido de 

“apontar para” na 

condução da 

atenção do 

Composicionalidade 

conservada: 

(distribuições semântico-

estruturais 

independentes): 
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 Sentidos polissêmicos dos 

usos dos advérbios de 

modo e de exclusão como 

usos de sentido de 

verificação e destaque; 

 Metaforização do domínio 

sensório-perceptivo para o 

domínio cognitivo;  

 Preferência do sujeito nulo; 

 Preferência do modo 

imperativo; 

 Aumento de 

informatividade; 

ouvinte para alvo 

detectado  

[Vv (Complemento)] 

↕ ↕ ↕ ↕... 

[(processamento-mental 

sobre o evento  

detectado)]  

 

(II) 
Contexto 

Crítico 

 Especialização no sentido 

de ‘estar atento’ ou ‘prestar 

atenção’; 

 Projeção metafórica do 

espaço-visual concreto 

para o espaço idealizado 

virtualmente; 

 Metonimização; 

 Ação do frame espacial 

como “percurso de 

deslocamento”. 

 Restrição do sujeito nulo; 

 Restrição do modo 

imperativo; 

 Instauração de 

subjetividade. 

Subjetividade na 

orientação de 

coordenadas do 

sentido de   

“apontar para” 

Composicionalidade 

reduzida: 

 

[Vvisual (advFocalizador)(X)] 

↕ 

[modela a negociação de 

sentidos centrados na 

subjetividade] 

 

GAP final do 

contexto crítico 

Maior vinculação entre Vvisual 

e Advérbio; 

Perda do complemento; 

Cristalização estrutural; 

Perda da analisabilidade e 

ganho de sentidos mais 

procedurais; 

Perda categorial.  

Semanticização 

da requisição e 

direcionamento da 

atenção; 

Construção da 

metáfora “apontar 

para o espaço 

virtual” 

Expressão  

extragramatical 

 

(III) 
Contexto 

Isolado 

 Autonomia sintática; 

 Marcação do discurso; 

 Instauração da 

intersubjetividade; 

 Função generalizada de 

chamamento da atenção; 

 Apoia organização textual-

interativa; 

 Veiculação de sentidos 

discursivo-pragmáticos;  

 Instauração da 

intersubjetividade. 

 ganho da 

intersubjetividade  

na condução da 

interação 

Composicionalidade 

diferenciada: 

Construções atômicas, 

substantivas e 

procedurais, sancionadas 

por: 

[Vvisual (AfixFocalizador)] 

↕ 

[orienta coordenadas de 

focalização virtual no 

espaço idealizado] 

Fonte: Autoria nossa. 
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Assim como na captação dos micropassos dos subesquemas anteriores, inserimos 

nossa proposta de Gap final de contexto crítico. Conforme apontado em Oliveira e 

Sambrana (2020), os membros forjados na construcionalização gramatical de [Vvisual 

(AfixoideFocalizador)]CA passam por neoanálise mais complexa, devido à reconfiguração 

interna das restrições do slot “afixoide”. Sendo assim, ocorre neoanálise que reconfigura 

parte do modelo disponível, viabilizando analogização parcial com o subesquema já 

existente, representado por [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA. Dessa forma, o slot com valor de 

localização passa a negociar elementos com valor de focalização. Com a rotinização das 

primeiras formas, o padrão [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA se estabelece como novo 

subesquema e passa a servir de modelo para próximas analogizações.  

Com o desenvolvimento das três seções que tratam dos subesquemas [Vvisual]CA, 

[Vvisual (AfixoideLocativo)]CA e [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA, testamos a hipótese de que os 

mecanismos de neoanálise e analogização atuam em conjunto para a criação desses 

padrões construcionais no português. Em termos construcionais, assumimos que a 

atuação dos mecanismos de neoanálise e analogização provoca aumento de produtividade 

na frequência type, aumento de produtividade na frequência token (BYBEE, 2006) e 

aumento de esquematicidade em níveis mais gerais. 

 

4.4 Construcionalização do Esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV  

 

Esta seção visa resumir a trajetória de mudança que leva ao estabelecimento do 

esquema mais geral, representado por [Vvisual (Xafixoide)]MDVV, no século XX. Constatamos 

que a construcionalização gramatical dos marcadores discursivos de visualização virtual 

depende não só de mudanças semântico-pragmáticas, como também de mudanças no 

nível estrutural iniciadas no contexto crítico. Outro aspecto que pontuamos consiste na 

pressão exercida pela semanticização das inferências sugeridas, negociadas através dos 

sentidos metaforizados da atenção e do espaço, e pela semanticização da subjetividade, 

que provoca negociações de significados no contínuo de (inter)subjetividade.  

O processo da construcionalização gramatical, como trajetória gradual do 

desenvolvimento de formas em usos específicos, é iniciado por contextos de produção de 

ambiguidades, que podem chegar, como em nossos dados, à convencionalização de novas 

construções na língua. Esse estágio final, em vias de isolamento, denominamos como 

Gap final do contexto crítico, que tem como principal característica a restrição pelo 

sentido mais gramatical.   
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Apoiados em Goldberg (1995; 2006; 2013), Traugott e Trousdale (2013) e Hilpert 

(2014), considerando que construção é a unidade básica da língua, nomeamos esse 

esquema mais geral como construção marcadora discursiva de visualização virtual. Nos 

termos de Traugott e Trousdale (2013), pareamos nossa construção como forma e função:  

 

Quadro 12: Pareamento forma-função do esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Esse rótulo é derivado da análise diacrônica, uma vez que averiguamos que, para 

a negociação dos sentidos mais procedurais, é necessário uma alta abstratização da noção 

do espaço, o que ocorre ao longo das sincronias. Os sentidos negociados a partir do 

recrutamento dos elementos que compõem o esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV marcam o 

discurso nos mais variados níveis de apresentação, seja textual, discursivo ou pragmático. 

Sendo assim, em nosso ponto de vista, na integração entre co-texto e contexto, os 

marcadores discursivos de visualização virtual são recrutados para veicularem sentidos 

em que a orientação do espaço virtual serve de apoio para que falantes incrementem 

sentidos mais procedurais em suas trocas interativas.  

Na trajetória de convencionalização de nosso esquema, atestamos o 

desenvolvimento de três subesquemas distintos: [Vvisual]CA, [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA, e 

[Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA que, nos termos de Barðdal (2008), tornam-se coesos pela 

macrofunção de chamamento de atenção.  

O subesquema [Vvisual]CA é formado apenas por membros de uma parte composta 

pela base visual. Como membro prototípico e inaugural de sua formatação, captado no 

século XVI, constatamos que o MD [olha] é criado por mecanismo de neoanálise, nos 

termos de Traugott e Trousdale (2013). As demais construções individuais criadas sob 

esse padrão, como [olhe], [olhem], [vê], [veja], [vejam], [vejamos] e [viu], surgem por 

neoanálise via analogização. Postulamos que, a partir da formação do segundo membro 

da subclasse, formata-se um modelo rotinizado para a modelagem de outras formas.  

Ressaltamos que, nos termos de Traugott e Trousdale (2013), “mudanças na rede 

desenvolvem-se na população através do compartilhamento de tímidos passos inovadores 

que ocorrem na instância de interação falante/ouvinte, em grande parte via processo de 

 

[[Vvisual (Xafixoide)] ↔ [marca o discurso, regulando a interação através da manipulação do espaço 

atencional idealizado virtualmente para cumprir objetivos sociocomunicativos]]  
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neoanálise, incluindo analogização”86 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 46). Daí 

concluímos que, na formação do subesquema [Vvisual]CA, ocorrem neoanálise e 

neoanálises via analogização. Com base nos dados, podemos representar o pareamento 

desse subesquema como: 

 

Quadro 13: Pareamento forma-função do subesquema [Vvisual]CA 

Fonte: Autoria nossa. 

 

Em nossos dados, a partir do século XVII, captamos outro subgrupo de 

marcadores discursivos de visualização virtual, representado como [Vvisual 

(AfixoideLocativo)]CA. O subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA é formado por duas 

subpartes, a base visual e o afixoide de função locativa. No levantamento dos dados, 

constatamos que as construções individuais integrantes desse subesquema são [olha aqui], 

[olhe aqui], [olha lá], [olhe lá], [olha aí], [vê lá] e [veja lá], todas consideradas como 

neoanálises via analogização, nos termos que estabelecemos nesta tese. Como um 

pareamento de  forma-função, temos:  

 

Quadro 14: Pareamento forma-função do subesquema [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA 

Fonte: Autoria nossa.  

 

Por sua vez, a partir do século XIX, captamos um terceiro subgrupo de marcadores 

discursivos de visualização virtual. O subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA é 

composto por base visual e afixoide com valor de focalização. Levantamos como 

marcadores discursivos desse grupo os types [vê só], [veja só], [vejam só], [vê bem], [veja 

bem], [vejam bem], [olha só], [olha bem] e [olhe bem].  

Conforme apontado em Oliveira e Sambrana (2018, 2020), os membros forjados 

na construcionalização gramatical de [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA passam por neoanálise 

mais complexa devido à reconfiguração interna das estrições do slot “afixoide”. Dessa 

                                                             
86 A versão original diz: “Changes in a ‘community’ network develop through cross-population sharing of 

tiny innovative steps that occur in individual instances of speaker-hearer interaction, largely via a 

processes of neoanalysis, including analogization.”   

 
[[Vvisual] ↔ [marca negociação de sentidos asseverativos no espaço idealizado virtualmente]] 

 

[[Vvisual (AfixoideLocativo)] ↔ [marca a orientação de localização de sentidos procedurais no espaço 

idealizado virtualmente]] 
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forma, a segunda subparte da construção, preenchida inicialmente por afixoide de valor 

locativo, aqui, lá ou aí, ganha valor semântico de focalização e passa a ser preenchido 

pelos elementos só ou bem (OLIVEIRA; SAMBRANA, 2020, p. 34). O pareamento desse 

subesquema é codificado como:  

 

Quadro 15: Pareamento forma-função do subesquema [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA 

Fonte: Autoria nossa.  

 

Daí em diante, o novo modelo esquemático [Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA está 

disponível para sancionar outros membros de maneira mais imediata. Dessa forma, 

podemos tomar o esquema e os subesquemas como padrões construcionais na produção 

de membros para a nova categoria.  

Reconhecemos que, no desempenho das funções marcadoras discursivas próprias 

das bases visuais olhar e ver, há limites muito difusos em que o pareamento entre os três 

subesquemas mais gerais podem, até certo ponto, permitir uma sobreposição e acúmulo 

de funções mais específicas no nível microconstrucional. Entretanto, o recrutamento dos 

afixoides possibilita a especificidade do sentido, de maneira que essas sobreposições de 

significados sejam modeladas de acordo com os objetivos sociocomunicativos.    

Em termos gerais, no levantamento das 24 microconstruções do esquema mais 

geral [Vvisual (Xafixoide)]MDVV, constatamos que a produção das novas construções provoca, 

ao longo da diacronia levantada, aumento de produtividade na frequência type, aumento 

de produtividade na frequência token (BYBEE, 2006) e aumento de esquematicidade em 

níveis mais gerais na representatividade da categorização da língua.  

Nesses termos, produtividade e esquematicidade interagem demonstrando a 

capacidade de extensão de um padrão construcional. A extensibilidade do esquema é 

verificada na medida em que suas formas se expandem, na medida em que types se 

mantêm no esquema e mais types são agregados, evidenciando sua extensão. 

Himmelmann (2004) chama esse tipo de expansão de host-class expansion, o que 

passamos a chamar de expansão da classe hospedeira e demonstramos no Gráfico 1 

abaixo:  

   

 

 

[[Vvisual (AfixoideFocalizador)] ↔ [marca a orientação de focalização de sentidos procedurais no espaço 

idealizado virtualmente]] 
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Gráfico 1: Expansão diacrônica dos elementos da classe da [Vvisual (Xafixoide)]MDVV  

 

Legenda: subesquema 1: [Vvisual]CA; subesquema 2: [Vvisual (AfixoideLocativo)]CA; subesquema 3: 

[Vvisual (AfixoideFocalizador)]CA 

Fonte: Autoria nossa.   

 

No Gráfico 1, observamos como os subesquemas aumentam de produtividade nos 

séculos XIX e XX. Himmelmann (2004) postula que esse aumento de membros na classe 

favorece uma extensão nos tipos de contextos de uso. Defendemos que a expansão dos 

subesquemas 1 e 2 favorece o surgimento do subesquema 3, porquanto quanto mais 

representativo um padrão construcional mais imediata pode ser a atuação de 

analogização, como constatamos no gráfico.  

 

4.5 Rede Taxionômica de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

 

Com base na premissa de que os falantes retêm na memória esquemas de 

“representações redundantes” como um grande detalhamento dos eventos linguísticos 

(BYBEE, 2010), propomos uma representação em rede da [Vvisual (Xafixoide)]MDVV.   

Essa representação da rede se distribui em níveis esquemáticos de esquema, 

subesquemas e microconstruções, nos termos de Traugott e Trousdale (2013). Embora 

nomeamos como rede, esta representa apenas uma pequena parte da rede dos marcadores 

discursivos que, por sua vez, representa uma pequena parte da rede linguística.  

Nesse direcionamento, na Figura 5, por uma escolha metodológica, decidimos 

estabelecer dois níveis acima da construção marcadora discursiva de visualização virtual, 

representada esquematicamente como [Vv (Xafixoide)]MDVV na rede, e quatro níveis abaixo, 

menos esquemáticos:   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX Séc. XX

Expansão da Classe Hospedeira

subesquema 1 subesquema 2 subesquema 3
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Figura 5: Distribuição dos níveis de esquematicidade da construção [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: V:verbo; X: subparte sem especificação; MD: marcador discursivo; Vs: verbo sensorial; 

Vv: verbo visual; Xafix: subparte composta por afixoide; CA: chamamento de atenção;  

Loc: locativo; Foc: focalizador 

Fonte: Autoria nossa.  
 

Na Figura 5, no topo da rede, na linha 7, encontra-se [(V)(X)]MarcadorDiscursivo, que 

representa um esquema mais geral. Nesse esquema maior se situam todos os marcadores 

discursivos de base verbal. A partir daí, a rede vai sendo desmembrada em nós cada vez 

mais específicos, distribuídos em subesquemas, até chegar às microconstruções, enquanto 

types totalmente especificados. 

Em análise do topo da rede para a base, na linha 6, temos outro esquema que 

aglomera os marcadores discursivos formado por base de sentido sensorial.  

[(V)(X)]Marcador Discursivo  

 

[(Vs)(X)]MD 

[Vv (Xafixoide)]MDVV 

[Vv]Chamamento de Atenção [Vv (XAfix)]Chamamento de Atenção  

 

[(olhar)]CA 

[olha] 
 
 

[olhe] 
 
 

[olhem] 

 

[vê] 

 

[veja] 

 

[vejam] 

 

[vejamos] 

 

[viu] 

[vê só] 
 

[veja só] 
 

[vejam só] 
 

[vê bem] 
 

[veja bem] 
  

[vejam bem] 

[(olhar) 

(AfixLoc)]CA 

[(ver) 
(AfixLoc)]CA 

 

[(ver)]CA 

[Vv (AfixLocativo)]CA 

ver(loc) 

[Vv (AfixFocalizador)]CA 

[vê lá] 
 

[veja lá] 
 
 

[olha só] 

 

[olha bem] 

 

[olhe bem] 

 

[olha aqui] 
 

[olhe aqui] 
 

[olha lá] 
 

[olhe lá] 
 

[olha aí] 

[(olhar) 
(AfixFoc)]CA 

[(ver) 
(AfixFoc)]CA 
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Na linha 5, temos o esquema que aglomera os marcadores discursivos formados 

por base visual e afixoides de orientação virtual – nosso objeto de estudo. 

Na linha 4, temos dois subesquemas gerais que compartilham a mesma 

macrofunção de chamamento de atenção e se separam por especificidades de suas 

subpartes, em [Vv]Chamamento de Atenção são agrupados os elementos com apenas uma parte, 

enquanto que em [Vv (Xafix)]Chamamento de Atenção são agrupados os elementos de duas 

subpartes. O primeiro gera construções atômicas e o segundo produz construções 

complexas. Com base em Van de Velde (2014), para quem o efeito de degeneração 

provoca mudança na rede, nessa linha 4, podemos postular um link horizontal por 

degeneração de subpartes, em que as construções se afastam na rede motivando formas 

mais leves e formas mais complexas.   

Na linha 3, temos dois subesquemas intermediários sancionados por [Vv 

(Xafix)]Chamamento de atenção formados por agrupamentos de elementos com duas subpartes, 

[Vv (AfixLocativo)]CA e [Vv (AfixFocalizador)]CA.  

Um ponto que destacamos, na linha 3, é a falta de um agrupamento intermediário 

sancionado pelo subesquema [Vv]Chamamento de Atenção que agrega elementos com apenas 

uma parte. Identificamos que, nesse ponto, a rede apresenta uma irregularidade 

esquemática. Há uma sanção direta para o outro nível. Aqui demonstramos uma distância 

maior do link entre os nós, o que defendemos acarretar um menor grau de complexidade 

e de esquematicidade.   

Na linha 2, temos seis subesquemas types, porquanto servem de base para gerar a 

frequência type, advogada por Bybee (2003), o que pode ser constatado no Quadro 16. 

Dentre esses seis types, observamos que dois agrupamentos, [(olhar)]CA e [(ver)]CA, são 

sancionados diretamente por um subesquema mais geral, aquela irregularidade na rede 

demonstrada por um link entre nós mais distante que relatamos.    

Na linha 1, encontram-se as microconstruções, que, instanciadas pelo uso, formam 

a base de nossa esquematização e demonstram a extensibilidade da rede. Nessa 

extensibilidade, temos 24 microconstruções que desempenham funções procedurais a 

partir do chamamento de atenção e condução da interação para cumprir em seus 

propósitos significativos funções textual-interativas e discursivo-pragmáticas. 

Defendemos que cada microconstrução apresenta seu próprio nível mais ou menos 

esquemático dentro da rede em relação aos demais membros e, em consequência de 

pressões do uso, sua proximidade ou afastamento do centro prototípico de sua categoria.  
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Bybee (2003) orienta que, para a verificação da produtividade de uma construção, 

é necessário estabelecer a frequência token e a frequência type das formas em questão:  

 

Quadro 16: Frequência token e frequência type de [Vvisual (Xafixoide)]MDVV 

Microconstrução 
Quantitativo 

token 

Quantitativo 

token por type 

Type 

virtual 

Base  

visual 

olhar 

[olha] 1.548 

1.883 [(olhar)] [olhe] 328 

[olhem] 7 

[olha aqui] 38 

124 [(olhar)(AfiXLov)] 

[olhe aqui] 19 

[olha ai] 18 

[olha lá] 32 

[olhe lá] 17 

[olha só] 64 

68 [(olhar)(AfixFoc)] 
[olha bem] 2 

[olhe bem] 2 

   

Base  

visual 

ver 

[vê] 11 

373 [(ver)] 

[veja] 32 

[vejam] 5 

[vejamos] 5 

[viu] 320 

[vê lá] 19 
44 [(ver)(AfixLoc)] 

[veja lá] 25 

[vê só] 3 

100 [(ver)(AfixFoc)] 

[veja só] 25 

[vejam só] 8 

[vê bem] 5 

[veja bem] 49 

[vejam bem] 10 

Total de Type Virtual 6 types 

Fonte: Autoria nossa. 

 

De acordo com o Quadro 16, apresentamos nosso levantamento da produtividade 

da [Vvisual (Xafixoide)]MDVV, correspondente ao século XX. Por questão metodológica, 

separamos os dados por preenchimento da base visual. O Quadro 16 aponta que os 

esquemas formados por olhar são mais produtivos do que os compostos por ver. Os 

números demonstram também a tendência, no século XX, pela instanciação de 

construções atômicas, que, cognitivamente, apresentam menos complexidade estrutural e 

semântica, uma vez que observamos um número token de 2.256 instanciações de 

construções atômicas  em comparação com um número de 336 instanciações de 

construções mais complexas.    
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4.6 Paradigmatização como Hiperconstrução  

 

Uma vez consolidada a mudança e comprovada a construcionalização, com o 

surgimento da nova construção gramatical, temos a paradigmatização como etapa final 

da trajetória de mudança. Com a integração paradigmática, o sistema linguístico se 

amplia, ao absorver novos constituintes em paradigma gramatical. Diewald e Smirnova 

(2012) declaram que “por integração paradigmática, entendemos o processo de 

estabilização de um novo signo gramatical que se torna parte integrante de um 

paradigma”87 (DIEWALD; SMIRNOVA, 2012, p. 126). Como parte da mudança, os 

contextos fonte, atípico, crítico, Gap final e isolado demonstram como uma construção 

original passa por neoanálises até se constituir em uma nova construção gramatical. Em 

nosso caso, assumimos que, gradualmente, uma nova classe se forma dentro do 

paradigma dos marcadores discursivos. Assumimos que, na formação inicial das 

estruturas esquemáticas, não é o esquema que instancia as microconstruções, mas as 

microconstruções que, em um movimento bottom-up, formatam o esquema e validam um 

padrão construcional para a geração de novas estruturas na rede que vão passar a atuar 

em movimento top-down.   

De acordo com Diewald (2020), como uma hiperconstrução ou um signo 

complexo, o paradigma possui forma não única e função padrão para todos os membros. 

Sua forma é a aglomeração de suas células em relações horizontais e verticais, a função 

é sempre o sentido gramatical mais abrangente. A função do paradigma dos marcadores 

discursivos é uma função geral, a da marcação do discurso. No nosso caso, nessa 

hiperconstrução, o lugar dos marcadores discursivos de visualização virtual representa 

uma subfunção que diz respeito à orientação espaço-virtual discursiva. Dessa forma, o 

espaço virtual em relação às pessoas do discurso serve de base para exprimir sentidos 

procedurais. Sustentamos a visão de que, na sequência da construcionalização gramatical, 

dá-se a integração paradigmática. Sustentamos também que há relações horizontais e 

verticais intraparadigmáticas que mapeiam a posição de cada célula.       

A seguir, nos moldes de Diewald (2020), reproduzimos um recorte do paradigma 

gramatical dos marcadores discursivos, no qual se integra a construção marcadora 

discursiva de visualização virtual: 

 

                                                             
87 A versão original diz: “By paradigmatic integration we mean the stabilizing processo of a new 

gramatical(ized) sign, which turns it into an integral part of a paradigm”.   
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Quadro 17: Integração de [Vvisual (XAfixoide)]MDVV na hiperconstrução marcadora discursiva 

Rótulo da 

Categoria 
Marcação Discursiva 

Características 

Formais da 

classe 

Verbo requisitor de atenção + (Afixoide de orientação espacial) 

Sentido 

categorial 
Monitoramento da interação 

Macrofunção Chamamento de atenção 

Oposições 

semânticas 
Aproximação ↔ Afastamento 

Células 

  

   

  

[olha aqui] 

[olhe aqui] 

[olha aí] 

  

 [olha] 

[olhe] 

 [vê] 

[veja] 

[vê bem] 

[veja bem] 

[vejam bem] 

[veja só] 

[vejam só] 

[vejam] 

[olha bem] 

[vejamos] 

[olhem] 

[viu] 

[olha só] 

[vê só] 

[olhe bem] 

  

  

 [veja lá] 

[vê lá] 

[olha lá] 

[olhe lá] 

  

  

Fonte: Autoria nossa 

 

Com o Quadro 17, demonstramos uma parte do paradigma gramatical dos 

marcadores discursivos. Nessa configuração paradigmática, cada membro-célula atua na 

macrofunção de chamamento de atenção, de acordo com sua especificação no eixo 

semântico aproximação ↔ ponto fixo ↔ afastamento. Assim, cada constituinte guarda, 

também, seu papel específico. 

Tomando a categoria dos marcadores discursivos como uma hiperconstrução, 

definimos, distintamente, generalizações que abarcam grupos específicos de construções. 

Dessa forma, os elementos levantados nesta tese como marcadores discursivos de base 

visual podem ser dispostos por oposição ou similaridades em relação a outros grupos de 

marcadores discursivos.  
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Nos passos da mudança linguística, em que Rosário e Oliveira (2016) 

estabelecem: Inovação → Convencionalização → Construcionalização → Pós-

construcionalização, com base em Traugott e Trousdale (2013), interessa-nos estabelecer 

o vínculo entre escalaridade contextual e paradigmatização. Sendo assim, ilustramos 

nossa proposta:    

 

Figura 6: Escalaridade pré e pós mudança gramatical  

Fonte: Adaptado de Oliveira e Sambrana, 2020.  

 

Conforme ilustra a Figura 6, os estágios mais básicos do cline contextual 

encontram-se no período da pré-construcionalização. Esse ponto de início de nossa escala 

engloba contextos fonte, atípico, crítico e o Gap final do contexto crítico. Com o 

surgimento do novo sentido gramatical, em que a nova construção se convencionaliza e 

o contexto isolado surge, a construcionalização se efetiva. Em seguida, a nova construção 

gramatical, à disposição no repertório dos falantes, passa por pressão paradigmática e se 

integra numa nova categoria gramatical da língua. Nesse sentido, a paradigmatização é 

etapa fundamental na pós-construcionalização, uma vez que ocorre após a 

convencionalização e construcionalização gramatical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-construcionalização → Construcionalização → Paradigmatização 
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5 RESULTADOS 

 

Diante das análises apresentadas, confirmamos aqui alguns pontos que sustentam 

os resultados alcançados. Para tal, iniciamos a apresentação dos resultados restaurando as 

hipóteses apontadas no capítulo introdutório.  

Nossa primeira hipótese diz respeito à possibilidade da criação do esquema [Vvisual 

(Xafixoide)]MDVV como um agrupamento de todas as construções marcadoras discursivas de 

base visual. Concluímos que, ao manter as restrições dos slots, em que  “v” é preenchido 

por base visual e “Xafixoide” é preenchido por partícula de orientação virtual baseada no 

sentido espacial, a construção [Vvisual (Xafixoide)]MDVV se formou mediante a adaptações 

dessa persistência de forma e função do padrão, que por pressão análogica e coerção, na 

instância do uso, criaram uma rotina em que verbos de base visual tendem a se 

metaforizarem em funções de monitoramento da interação (SWEETSER, 1990).  

Nossa segunda hipótese levanta a possibilidade de que usos centrados na sintaxe 

dão origem aos usos mais procedurais. De fato, em nossas análises, constatamos que os 

componentes sintáticos da construção transitiva perdem sua prototipicidade, pela 

opacidade de suas funções, interpretada como perda categorial e desconfiguração da 

sintaxe original. Observamos que o ganho de função procedural é imposta, em parte, por 

pressão contextual, principalmente, quando o objetivo comunicativo é marcar um 

contraste através da opinião do falante, o que marca sentidos mais procedurais.   

Nossa terceira hipótese pontua a possibilidade dos micropassos de mudança se 

constituírem em generalizações que demonstrem a gradualidade da mudança. Ao 

comparar os contextos atípico e crítico, na formação dos três subesquemas, constatamos 

mudanças construcionais similares que podem ser organizadas em passos gerais, como: 

Contexto fonte → aumento de sentido polissêmico → metaforização do sentido de 

processamento mental → aumento de informatividade → inferência de “apontar para” → 

especialização do sentido de ‘estar atento’ → semanticização da subjetividade → 

desbotamento dos argumentos → metonimização → extensão metafórica de “apontar 

para um espaço idealizado virtualmente” → cristalização do verbo → especialização do 

sentido mais gramatical (Gap) → perda categorial → contexto isolado.   

Concluímos que essas generalizações são constituídas ao longo da diacronia, em 

menor ou maior grau de atuação do sistema cognitivo da atenção e dos processos de 

domínio geral na mudança dos marcadores discursivos.   
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Nossa quarta hipótese trata da atuação dos mecanismos de neoanálise e 

analogização. Sendo assim, procuramos detectar a interação entre esses mecanismos. Em 

nossas análises, observamos a atuação de neoanálise sem o efeito de analogização, como, 

por exemplo, no surgimento do MD [olha], inaugural de sua subclasse. Captamos efeitos 

de analogizações nas neoanálises ocorridas, como, por exemplo, no surgimento do MD 

[olhem] e do MD [veja bem], porquanto resgatamos, em nossos dados, motivação 

construcional a partir de níveis mais esquemáticos. Com essas constatações, concluímos 

que ocorrem dois tipos distintos de atuação, que denominamos como neoanálise e 

neoanálise via analogização. 

Dentre as propostas surgidas no decorrer desta tese, a que mais se destaca em 

nossa análise diacrônica é o que pontuamos como Gap final do contexto crítico, que pode 

ser abordado sob dois procedimentos: o primeiro visto como o final do contexto crítico, 

e o segundo como um outro contexto crítico. O contexto Gap constitui o estágio mais 

avançado em um cline de mudança, em que a ambiguidade é desfeita e apenas o sentido 

mais gramatical é instaurado sem que ainda se efetive a nova construção. Visto como 

padrão de experiências rotinizadas, o contexto Gap favorece o sentido não comumente 

negociado, que passa a ser linguisticamente expresso. O contexto Gap é caracterizado, 

principalmente, pela perda categorial dos traços do contexto fonte em que a construção 

original ainda se mantém. Assim, ocorre um contexto Gap entre a categoria fonte e a 

categoria alvo, entre a construção original e a nova construção. Sendo assim, o critério 

para se identificar o contexto Gap consiste na dificuldade de caracterizar a construção em 

formação pelos traços categoriais da construção de origem.          

Quanto aos objetivos levantados no Capítulo de Introdução, constatamos que 

todos foram alcançados, uma vez que:  

a) Descrevemos os contextos envolvidos na trajetória de mudança, comprovando 

o cline fonte > atípico > crítico > Gap > isolado.    

b) Detectamos que os mecanismos de metonimização, metaforização, neoanálise, 

neoanálise via analogização, subjetividade, intersubjetividade, semanticização 

de inferências sugeridas e coerção estão envolvidos na construcionalização dos 

marcadores discursivos de visualização virtual.   

c) Detectamos, no estágio do contexto crítico, contextos de uso em que apenas o 

sentido mais gramatical ocorre, caracterizando o Gap final do contexto crítico.  

d) Apontamos mudanças construcionais como generalizações assumidas.  
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e) Detectamos que, de fato, a atuação da subjetividade não desaparece quando a 

intersubjetividade surge. Constatamos, ainda, uma semanticização desses 

processos como sentido construcional.  

f) Comprovamos o surgimento de todas as microconstruções apontadas em seus 

respectivos subesquemas especificados.  

g) Apontamos pareamentos de forma e função para o esquema e os subesquemas.   

h) Concebemos como tipologia contextual as caracterizações propostas como: 

contexto narrativo; contexto expositivo; contexto dialogal; contexto descritivo; 

contexto instrucional; contexto explicativo; contexto argumentativo; e 

contexto injuntivo. Assumimos que essa proposta de tipologia contextual 

necessita de mais testagens, sendo assim, esperamos que esta seja testada em 

outros trabalhos. 

i) Atestamos que a configuração imperativa do modo verbal é a mais frequente no 

contexto crítico. Consequentemente, tal configuração verbal auxilia nas 

negociações modalizadas pelos sentidos impositivos de expressão de opinião.   

j) Aferimos que, com os micropassos de mudança sofridos, a nova construção 

marcadora discursiva ganha aumento de esquematicidade e de produtividade, 

gerando perda de composicionalidade, produzindo construções types atômicas, 

somente com base visual, e construções types complexas, com base visual e 

afixoide.    

k) Atestamos que, na trajetória da construcionalização dos marcadores discursivos 

de base visual e/ou afixoide, o processo de metaforização ocorre em dois 

momentos distintos, um no contexto atípico, motivado pelas polissemias que 

geram o novo sentido de processamento mental, e o outro, no contexto crítico, 

motivado pela metonimização que provoca a metaforização das subpartes 

gerando o novo sentido de apontamento para o espaço idealizado virtualmente. 

Um ponto de destaque nesse segundo passo de metaforização, diz respeito aos 

verbos olhar e ver e afixoides, enquanto categorias dêiticas, sofrem 

metaforização, como demonstrado em nossas análises.   

l) Apresentamos a proposta de rede esquemática, nos moldes de Traugott e 

Trousdale (2013), aferindo que [Vvisual (Xafixoide)]MDVV constiuti uma parte da 

rede. Um ponto que destacamos é a falta de um agrupamento intermediário 

sancionado pelo subesquema [Vvisual]Chamamento de Atenção. Identificamos que, 

nesse nível da rede, há uma sanção direta para o outro nível, o que demonstra 
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uma distância maior do link entre os nós, acarretando um menor grau de 

complexidade e de esquematicidade aos elementos sancionados.  

Com a conclusão desses objetivos, assumimos que o surgimento do esquema que 

detectamos trata de novos membros, de novos subesquemas, de novos padrões 

construcionais e de uma nova classe dentro do paradigma. Com base em Diewald (2020), 

consideramos a categoria dos marcadores discursivos como uma hiperconstrução que 

agrega os marcadores discursivos injuntivos (TEIXEIRA, 2015), os marcadores 

discursivos indutores e refreadores (ROSA, 2019), os marcadores discursivos 

sequenciadores (RISSO, 2015), os marcadores discursivos de percepção-visual 

(SAMBRANA, 2017) e os marcadores discursivos de visualização virtual (OLIVEIRA; 

SAMBRANA, 2020), entre outros.  

Quanto à comprovação de nossa tese, pontuamos três justificativas. 

Comprovamos a existência do esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV através da 

motivação cognitiva. Na formatação dos exemplares dos marcadores discursivos de base 

visual, ocorre atuação direta do sistema cognitivo da atenção, tanto nos sentidos 

veiculados pelas bases visuais como nos sentidos veiculados pelos afixoides que 

amparam as negociações de sentidos virtuais conceptualizados com base espacial. Tal 

atuação motiva a fixação do sentido de monitoramento da atenção como um sentido 

construcional, o que corrobora para justificar a metaforização do sentido espacial 

idealizado virtualmente.  

Comprovamos a existência do esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV através da atuação 

no nível sintático. Comparamos, na linearidade textual, fatores colocacionais da 

construção transitiva e da construção marcadora discursiva. As bases verbais de uso 

transitivo encontram-se no interior das estruturas argumentais, enquanto as bases verbais 

recrutadas para a marcação discursiva encontram-se fora da estrutura argumental. Sendo 

assim, nos termos de Marcuschi (1986), os marcadores discursivos de visualização virtual 

estabelecem relações em um tipo de sintaxe discursiva.  

Comprovamos a existência do esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV através de 

capacidade de gerar estruturas gramaticais. Averiguamos que, após o século XVIII, o 

esquema se estabelece tanto sancionando novas formas como agregando as mais antigas, 

que, funcionalmente, atuam na marcação, na coesão e na conexão para formar estruturas 

gramaticais mais amplas no nível textual, discursivo e pragmático.  
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Consideramos, portanto, comprovada a tese de que, na língua portuguesa, o 

esquema [Vvisual (Xafixoide)]MDVV cria elementos formados a partir de bases visuais 

altamente metaforizadas e afixoides de orientação virtual, que, por vinculação sintático-

semântica e reconfiguração de forma e sentido, ganham status de construções e passam 

a integrar o paradigma dos marcadores discursivos do português. 

Com esse posicionamento, propomos repensar a configuração do esquema 

[VLoc]MD, proposto por Teixeira (2015), como [V(Xafixoide)]MD, uma vez que passa a ser 

preenchido não só por locativos, mas também por elementos focalizadores. Em 

acréscimo, propomos que “Xafixoide” passe a significar ‘afixoides de orientação virtual’, 

porquanto o espaço proposto é virtualizado. Em acréscimo, proposmos um cline do 

sentido espacial que percorre o trajeto de mudança como: espaço concreto > espaço 

textual (endofórico) > espaço discursivo (exofórico/situacional) > espaço virtual 

(proposicional).   

A partir do reconhecimento desse novo esquema produtivo, em etapas futuras de 

nosso trabalho, pretendemos averiguar o compartilhamento do esquema [Vvisual 

(Xafixoide)]MDVV com outros esquemas de macrofunção diferenciada, como mais uma etapa 

de integração paradigmática na hiperconstrução marcadora discursiva. Nosso intuito 

consiste em traçar níveis categóricos funcionais entre diferentes esquemas marcadores 

discursivos de diferentes macrofunções.  

Esperamos que a pesquisa aqui realizada seja relevante para a instrumentalização 

do modelo de análise da Lingística Funcional Centrada no Uso. Nesse sentido, 

pretendemos cooperar para a pesquisa dos marcadores discursivos formados de base 

visual e afixoide de orientação virtual, bem como para outros estudos nessa vertente na 

gramática do português.  
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