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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva descrever a construção gramatical com LOGO X, por considerá-la 

com um novo significado e nova forma, a partir de um novo uso nos contextos observados do 

PB: gênero meme e dados de fala. A construção gramatical em questão foge ao significado de 

origem do “logo”, com valor conclusivo ou temporal, e passa a um novo significado: a noção 

de contraste, que emerge do uso criativo e produtivo do falante. Com base nos estudos da 

Linguística Centrada no Uso (NEVES, 2011; CASTILHO, 2012; BYBEE, 2016; 

GOLDBERG, 1995; CROFT; CRUSE, 2004), a pesquisa descreve o pareamento 

forma/significado da construção com LOGO X. Dessa forma, considerando que “a língua é 

uma rede de construções”, o estudo objetiva demonstrar que a construção assume nova 

categoria sintática emergente a partir do uso: a de conector que assume ainda um significado 

de contraste, tendo a função pragmática focalizadora (ILLARI, 1992; CASTILHO, 2012). As 

novas funções serão associadas, na medida do possível, às do conector prototípico MAS, 

considerando-se os valores semânticos propostos por Neves (2011), e com base no processo 

cognitivo de categorização (BYBEE, 2016; LAKOFF 1987 e GARDNER, 1996). Os 

resultados mostram que a construção com LOGO X divide-se em 3 grupos, a partir da noção 

de frame (FILLMORE, 1982;1985 e 2008): (i) conector focalizador de contraste por oposição 

com avalição positiva, quando o replicador se julga ou julga o outro mais esperto que o 

antagonista; (ii) conector focalizador de contraste por oposição com avaliação negativa 

quando o replicador julga o antagonista pior do que o esperado pelo antagonista e (iii) 

focalizador temporal/espacial de contraste com a imagem quando o replicador julga o 

espaço/tempo inapropriado ao esperado por ele. 

 

Palavras-chave: Construção. Contraste. Foco. Frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study has the main goal of describing the grammatical construction whith LOGO X, 

considering it with a new meaning and new form, from a new use in the observed contexts of 

BP: meme gender and speech data. The grammatical construction has a different meaning of 

the original “logo”, with conclusive or temporal value, and passes to a new meaning: a notion 

of contrast, which emerges from the creative and productive use of the speaker. Based on use-

centered linguistics studies (NEVES, 2011; CASTILHO, 2012; BYBEE, 2016; GOLDBERG, 

1995; CROFT; CRUSE, 2004), the research required the form/meaning pairing of the whith 

LOGO X construction. Considering that “language is a network of constructions”, the study 

intend to demonstrate that the whith LOGO X construction assumes a new syntactic category 

emerging from use: a connector that also assumes a contrasting meaning, having the 

pragmatic focusing function (ILLARI, 1992; CASTILHO, 2012). The new functions will be 

associated, as far as possible, in the prototypical MAS connector, considering the semantic 

values proposed by Neves (2011), and based on the cognitive categorization process 

(BYBEE, 2016; LAKOFF 1987 and GARDNER, 1996). The results show that the whith 

LOGO X construction is divided into 3 groups, based on the notion of frame (FILLMORE, 

1982; 1985 and 2008): (i) contrast-focused connector by indication with positive assessment, 

when the replicator judges itself or judges the other smarter than the antagonist; (ii) response 

focusing contrast connector with negative evaluation when the replicator judges the 

antagonist worse than expected by the antagonist and (iii) temporal / spatial contrast focuser 

with the image when the replicator judges the space / time inadequate than expected by him. 

 

Keywords: Construction. Contrast. Focus. Frame. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo compreende que a gramática tradicional é um conjunto importante de 

normas para o contexto de uso em que é exigida. No entanto, não dá conta de descrever 

construções recorrentes em memes e dados de fala. Tais lacunas nos possibilitam realizar este 

trabalho de análise e descrição linguística a partir do uso. Consideramos, portanto, que a 

língua em uso deve ser estudada e considerada em todas as manifestações de uso e não 

somente em gêneros textuais com predominância da norma culta. Desse modo, o presente 

estudo objetiva analisar e descrever a construção com LOGO X no gênero emergente meme
1
 

e em dados de falas espontâneas, a partir do pressuposto teórico da Linguística Centrada no 

Uso. 

O vocábulo logo, de acordo com Cunha (1998), tem origem na palavra latina loco, 

ablativo locus,que significava imediatamente, e atualmente é classificado como advérbio. A 

mesma visão de advérbio perdurou desde o português arcaico até os dias de hoje. Como 

advérbio, o logo estabelece a relação de temporalidade, podendo ser substituído 

semanticamente por em breve e em seguida. 

Gonçalves et al. (2007) afirmam que somente a partir do século XVII é identificada nos 

registros linguísticos a presença do vocábulo logo atuando como conjunção de valor 

conclusivo, ou seja, interligando enunciados. Os autores, também, admitem que o logo 

assume um significado polissêmico, podendo ter o status de conector, ora com valor de 

tempo, ora com valor de conclusão. Neves (1985) entende tal oscilação de posicionamentos 

por conta do estágio de mudança do item no processo, quer como advérbio ou conjunção. 

Assim, partimos da perspectiva de que o termo logo, discutido por Gonçalves, Cunha e Neves 

e apresentado anteriormente neste trabalho, assume a função de conector, encadeando e 

estruturando os enunciados. 

Dessa maneira, no português brasileiro, o uso do termo logo emerge nos seguintes 

sentidos e usos: 

  



 
 

Uso 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

Uso 02: 

 

“Teu carro já está velho; logo, não pode subir a serra” (Rocha Lima, 1956). 

 

Uso 03: 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

  

Figura 1 - Dados do logo com valor semântico de tempo 

Figura 2 - Dados de logo com valor temporal e focalização 



 
 

Uso 04: 

 

Figura 3 - Dados do logo eu focalizador de contraste 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A construção gramatical presente no Uso (3) apresenta valor semântico de tempo como 

descrito nas gramáticas normativas, mas já apresenta focalização. O item logo não foi 

encontrado como focalizador em nenhuma gramática pesquisada. Em seguida, temos o Uso 

(4) que, em nossa hipótese, apresenta o valor semântico de contraste com função pragmática 

focalizadora. Observamos que a semântica de valor temporal e a de valor conclusivo — usos 

(1); (2) e (3) —, encontradas na maioria das gramáticas normativas, tais como Celso Cunha 

(1998) não abarcam o significado e o uso dessa construção em estudo. Tal questão justifica a 

pesquisa. Buscamos assim, descrever a construção com LOGO X a partir de uma perspectiva 

sincrônica e a motivação para esse uso a partir dos objetivos específicos a seguir: i) verificar 

os preenchimentos do slot da construção; ii) descrever os tipos de contraste; iii) identificar os 

tipos de verbos do primeiro segmento expresso; iii) contabilizar a presença/ausência de 

pergunta retórica e iv) verificar a “réplica” da construção nos dados de fala. 

Este trabalho é apresentado da seguinte forma: no capítulo 1, abordamos os 

pressupostos teóricos em subitens. Iniciamos com 2.1 Linguagem em uso em que há uma 

apresentação sobre a teoria Linguística Centrada no Uso; 2.2 O gênero textual emergente 

meme, uma vez que a construção em estudo é recorrente nesse gênero.. Na subseção 2.2.2, 

explicamos o termo “construção”. Posteriormente, apresentamos os estudos de categorização 

a fim de categorizar a construção com LOGO X a partir da sua forma e função e fazendo 

analogia à conjunção de contraste prototípica MAS e a outras construções não prototípicas de 

contraste, tais como: construção com SENDO QUE (CORREIA, 2020) e ACONTECE QUE 

(PACHECO, 2020). Em seguida, temos a subseção 2.2.4 com a função pragmática 

focalizadora seguida de 2.2.5 com a noção de frame. No capítulo 2, informamos os recursos e 

procedimentos metodológicos utilizados na análise dos dados. No capítulo 3, apresentamos 



 
 

os dados coletados, análise seguida dos resultados do trabalho, evidenciando a concretização 

das hipóteses.. Tais dados são compostos de amostras de fala e gênero meme
1
, subdivididos 

em três grupos: (i) oposição com avalição positiva, quando o replicador
2
 se julga ou julga o 

outro mais esperto que o antagonista; (ii) oposição com avaliação negativa quando o 

replicador julga o antagonista pior do que o esperado pelo replicador e (iii) focalizador 

temporal/espacial de contraste quando o replicador julga o espaço/tempo inapropriado ao 

esperado por ele. 

Por fim, nas considerações finais, expomos a relevância da pesquisa para os estudos da 

Linguística Centrada no Uso até então desenvolvidos e os futuros frutos que poderão ser 

colhidos por meio deste trabalho. 

                                                           
1
 Para esta pesquisa, adotamos a noção de gênero proposta por Bakhtin (1999), em que o autor considera a 

linguagem um fenômeno social, histórico e ideológico. Nesse âmbito, os gêneros textuais são formas estáveis de 

enunciados. Essa definição remete à situação sócio-histórica de interação que envolve o tempo, o espaço, os 

participantes, a finalidade discursiva e o suporte midiológico. Não estamos aqui diferenciando gênero textual de 

discursivo.  

 
2
 Neste trabalho, utilizaremos os termos falante/ouvinte; locutor/ interlocutor de um modo geral e, 

preferencialmente, replicador/antagonista para o gênero meme, considerando a visão biológica do termo bem 

como sua origem.  



 
 

2 QUADRO TEÓRICO 

 

2.1 O meme como gênero textual 
 

Os estudos de gênero não são uma novidade e a noção de gênero esteve presente desde a 

idade média com Platão e Aristóteles. Na contemporaneidade, o estudo de gêneros textuais é 

multidisciplinar e, de modo geral, engloba uma análise do texto e do discurso em uma 

descrição da língua a partir da visão da sociedade e com questões de natureza sociocultural. 

Para esta pesquisa, adotamos a noção de gênero proposta por Bakhtin (1999). Assim como 

Bakhtin, Marcuschi considera que as relações entre linguagem e sociedade são indissociáveis: 

 
Toda e qualquer atividade discursiva se dá em algum gênero que não é decidido ad 

hoc, como já lembrava Bakhtim (1953; 1979) em seu célebre ensaio sobre os gêneros 

do discurso. Daí também a imensa pluralidade de gêneros e seu caráter essencialmente 

sócio-histórico. Os gêneros são também necessário para a interlocução humana. [...] 

(MARCUSCHI, 2010, p. 8.) 

 

Na realidade, o meio em que o ser humano vive e no qual se acha imerso é muito maior 

que seu ambiente físico e contorno imediato, já que está envolto também por sua história e pela 

sociedade que (o) criou e pelos seus discursos. “A vivência cultural humana está sempre 

envolta em linguagem, e todos os nossos textos sintuam-se nessas vivências estabilizadas em 

gêneros”. (MARCUSCHI, 2008, p. 161-163) 

Nesse âmbito, compreendemos que gênero não são modelos estanques, tampouco formas 

rígidas, são dinâmicos e com limites fluidos. Assim, na perspectiva bakthiniana, gêneros são 

históricos e têm origem em práticas sociais. Além de revelar práticas da sociedade e carregarem 

valores, possuem também formas específicas e características em comum. Bakhtin (1997) 

afirma que toda atividade de comunicação é realizada por meio de algum gênero discursivo e 

todo enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das esferas da 

atividade humana: 

 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais —, mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. (BAKHTIN, 1997, p. 279). 



 
 

 

Dessa forma, as mudanças socioeconômicas e culturais também implicam em 

transformações nos usos e formação dos gêneros textuais. Com o advento da internet, muitos 

gêneros tiveram seus recursos modificados e novos gêneros emergiram: 

 

Mais do que em qualquer outra época, hoje proliferam gêneros novos dentro de novas 

tecnologias, particularmente na mídia eletrônica (digital). [...] Se tomarmos o gênero 

enquanto texto concreto, situado histórica e socialmente, culturalmente sensível, 

recorrente, ‘relativamente estável’ do ponto de vista estilístico e composicional, 

servindo como instrumento comunicativo com propósitos específicos como forma de 

ação social, é fácil perceber que um novo meio tecnológico, que interfere em boa parte 

dessas condições, deve também interferir na natureza do gênero produzido. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 198) 

 

Assim, consideramos os memes como gêneros emergentes, pois apresentam três 

elementos que caracterizam um gênero discursivo, citados por Bakhtin (1997), temos: (a) 

construção composicional – os memes”padrão” costumam ser compostos por uma imagem e 

uma gíria ou bordão; normalmente, os recursos verbais são colocados sobre a imagem (em 

cima e embaixo) e não são necessariamente relacionados com o item visual; (b) conteúdo 

(temático) – geralmente é uma reação, crítica ou comentário sobre algum acontecimento, que 

pode ser expressado pela imagem e/ou pela frase utilizada; (c) estilo verbal – a mensagem é 

bem curta, escrita em linguagem informal. 

Os memes circulam, preferencialmente nas redes sociais da internet e ganharam expansão 

semântica de maneira que, no cotidiano, toda ação/assunto que tenha se difundido é 

considerado meme, até mesmo fora do contexto de redes sociais. Sendo assim, para esclarecer 

esse percurso, é importante caracterizar a origem do gênero meme. 

O termo meme foi cunhado pelo etólogo Richard Dawkins, em sua obra “Gene Egoísta” 

(2007) a partir de uma perspectiva genética, fundada na teoria que leva o mesmo nome do livro 

e que lhe facultou formular posteriormente o conceito de meme, uma noção da cultura e da 

maneira como o homem transmite informações, carregadas de uma visão biológica. A hipótese 

sustentada pela analogia genética diz ainda que, assim como os genes que se propagam de 

corpo para corpo no processo de reprodução dos seres vivos, os memes proliferam-se saltando 

de cérebro para cérebro por meio de uma prática que Dawkins afirma poder ser chamada, em 

um sentido amplo, de imitação.  

 



 
 

Dawkins (2007) também aborda que a própria ideia de meme passou por mudanças, de 

modo que o meme da internet não se propaga apenas na forma de uma seleção darwiniana, mas 

devido à criatividade humana. 

 

O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo 

replicador, um nome que transmita a ideia de uma unidade de transmissão cultural, ou 

uma unidade de imitação. “Mimeme” provém de uma raiz grega adequada, mas eu 

procuro uma palavra mais curta que soe mais ou menos como “gene”. Espero que 

meus amigos classicistas me perdoem se abreviar mimeme para meme. Se isso servir 

de consolo, podemos pensar, alternativamente, que a palavra “meme” guarda relação 

com “memória”, ou com a palavra francesa même. Devemos pronunciá-la de forma a 

rimar com “creme” (DAWKINS, 2007, p. 330, tradução nossa). 
 

Assim, atualmente, meme ganhou uma nova acepção de modo que CHAGAS & TOTH 

(2016) afirmam que meme é um novo gênero midiático, próprio das formas de letramento 

surgidas a partir do novo cenário tecnológico. Knobel & Lankshear (2007) abordam uma visão 

ainda mais ampla sobre o meme como termo popular, utilizado pelos usuários da internet com o 

objetivo de disseminar a aceitação de uma ideia presente em um texto e/ou imagem. 

Dessa maneira, é possível conceituar os memes como vídeos, frases, hashtags, 

fotolegendas, tirinhas, montagens, entre outras manifestações, que sofrem uma intervenção 

direta de quem os reproduz, diferenciando-os dos virais que são vídeos que foram largamente 

compartilhados, sem necessariamente ter passado por um processo de recriação. Tendo em 

vista as diversas possibilidades de manifestção do gênero meme, é preciso notar os diferentes 

mecanismos para produzir humor. 

Há muitos estudos acerca do humor, pautados em conceitos filosóficos ou ainda, questões 

semânticas em diferentes estudos de linguagem. O humor pautado no conceito de bissociação 

(Koestler, 1964) está relacionado à teoria de frames que será abordada com mais afinco no 

capítulo posterior. Nesse âmbito, em determinada situação de uso, o falante evoca uma cena, 

isto é matrizes de conhecimento. Essas matrizes de conhecimento são denominadas esquema. 

Nesse sentido, Norrick 1998 acredita que o humor é o conflito entre dois esquemas. Koestler 

explica a teoria da bissociação: 

 

O padrão essencial de histórias de humor é a percepção de uma situação ou idéia, L, a 

partir de dois enquadres de referência constante, mas normalmente incompatíveis M1 

e M2. O evento L, no qual há uma interseção entre os dois, é feito para vibrar 

simultaneamente em duas propagações diferentes. Durante esta situação atípica, L não 

está meramente ligado a um contexto associativo, mas sim, bissociado a dois.” 

(Koestler, 1964 apud Norrick, 1998: 226 [tradução minha
3
] 

                                                           
3
 The pattern underlying both [humorous] stories is the perceiving of a situation or idea, L, in two self- consistent 

but habitually incompatible frames of reference, M1 and M2. The event L, in which the two intersect, is made to 



 
 

 

Dessa maneira, a noção de frame é essencial para descrever a construção em estudo, 

verificar a quebra de expectativa produzida pelo humor, além das outras características 

contrastivas da construção que serão abordadas ao longo deste estudo.  

 

2.1.1 A noção de frame 

 

Neste trabalho, usamos a noção de frame, apresentado nos trabalhos de Fillmore (1976), 

para compreender a organização linguística do falante ao selecionar a construção gramatical 

com LOGO X. Os frames podem ser compreendidos como mecanismos cognitivos em que 

organizamos nossos pensamentos, experiências, crenças e ideias. Fillmore define frame como 

um sistema de conceitos relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, deve-

se compreender toda a estrutura em que esses conceitos se enquadram
4
“ (FILLMORE, op. cit., 

p. 373). O autor propõe a seguinte analogia ao abordar a semântica de frames: “é mais 

semelhante à semântica etnográfica, ao trabalho do antropólogo que se muda para uma cultura 

estranha e se pergunta: ‘que categorias de experiência são codificadas pelos membros desta 

comunidade de fala através das escolhas linguísticas quando falam?’”(FILLMORE, 2006 

[1982], p. 373). 

Na medida em que interagimos, estruturamos os frames com novas informações, 

acionando padrões cognitivos que compõem o significado. Dessa forma, a compreensão do 

sentido de uma construção implica conhecer o frame no qual determinado sentido está 

relacionado e é por isso que Chishman e Minghelli afirmam que a teoria dos frames está 

profundamente relacionada à experiência humana. Nas palavras das autoras: 

 

Segundo a Semântica de Frames, palavras e construções gramaticais são relativizadas 

a frames de modo que o significado associado a uma palavra ou uma construção 

gramatical não deve ser entendido independentemente do frame ao qual está 

relacionado (CHISHMAN; MINGHELLI, 2013, p.135). 

 

                                                                                                                                                                                        
vibrate simultaneously on two different wavelengths, as it were. While this unusual situation lasts, L is not merely 

linked to one associative context, but bisociated with two (Koestler, 1964 apud Norrick, 1998: 226). 

 
4
 “[...] is most akin to ethnographic semantics, the work of the anthropologist who moves into an alien culture and 

asks such questions as, ‘What categories of experience are encoded by the members of this speech community 

through the linguistic choices that they make when they talk?’” 

“[...] any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have to understand the 

whole structure in which it fits;” 



 
 

É importante destacar a maleabilidade do conceito de frame, de tal modo que estruturas 

dinâmicas se (re)organizam mediante a movimentação na interação entre os participantes que 

compõem aquela cena ou evento, gerando novos e inesperados significados a partir da 

criatividade humana. Os frames orientam as formas que compreendemos o mundo, através de 

estratégias fornecidas pelo discurso com os arranjos gramaticais, as seleções lexicais, os 

elementos de perspectivação e o mapeamento metafórico. Ademais, Duque demonstra que “o 

acionamento de um frame adiciona uma perspectiva ao conceito em questão” (DUQUE, 2015, 

p. 26, grifo nosso). 

Fillmore (1977), em seu exemplo clássico sobre o acionamento e estruturação de frame, 

explicita o frame transação comercial em que palavras rotineiras como “vender”, “comprar”, 

“mercadoria” e “preço” (palavras que compartilham da mesma cena) para demonstrar como 

esse fenômeno cognitivo desencadeia simulações, associações e links cognitivos complexos. 

Fillmore, em sua obra de 1985, afirma ainda que o frame se configura como um pré-

requisito para nossa capacidade de compreensão dos significados das palavras/construções a ele 

associadas, além de ser a representação de como o conhecimento se organiza particularmente. 

O autor também reforça que os frames são mais que organizadores da experiência, os frames 

corroboram também para descrever e explicar o significado léxico e gramatical, isto é, nesse 

estudo, os frames corroboram para descrever uma construção que vai do morfema a orações 

mais complexas. Os estudos de Fillmore foram essenciais para este trabalho, uma vez que o 

autor relaciona frames à negação, tal como ocorre na construção com LOGO X. Desse modo, 

há negação dentro do frame (within-frame negation) e negação fora do frame (cross-frame 

negation), também chamadas de negação de frame de aceitação (frame accepting negation) e 

negação do frame de rejeição (frame rejecting negation). A construção em estudo apresenta 

negação do frame de rejeição. 

 

Em geral, a negação fora do frame ocorre quando (1) na conversa em andamento, um 

falante acaba de introduzir um enquadramento (framing) de uma situação dentro da 

qual o falante presente não deseja operar, (2) o enunciado é produzido em uma forma. 

ou com um padrão prosódico. especial para enquadrar a rejeição, e (3) a frase é 

seguida (normalmente) por uma explicação 'da razão para a rejeição”, ou de uma 

sentença que fornece o enquadramento (framing) preferido da situação em questão. A 

negação de dentro do frame pode ser livre de contexto ou sensível ao contexto, onde 

por “contexto” se entende o contexto de discurso precedente; Já a negação de fora do 

frame é necessariamente sensível ao contexto (FILLMORE, 1985, tradução nossa). 

 

 Portanto, a construção com LOGO X apresenta negação fora do frame por ser 

necessariamente sensível ao contexto, há um enquadramento de uma situação que o falante não 

deseja realizar, com um padrão prosódico favorável à focalização, seguida de uma justificativa, 



 
 

nas palavras de Fillmore: “razão para a rejeição” (FILLMORE, 1985). Assim, a partir da noção 

de frame, percebemos que o falante, ao usar a construção com LOGO X, é criativo, que 

anteriormente não acionava e estruturava o frame de oposição para emergir o significado que 

intenciona alcançar. A seguir, um exemplo da construção em estudo: 

 

Figura 4 - Dado do logo eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A figura 8 foi selecionada para exemplificar a noção de frame presente neste estudo. A 

construção logo eu aciona o frame de oposição que inclui o roteiro de justificativa posterior ao 

contraste, tal justificativa é baseada em frames, nesse exemplo: o frame de signos. Podemos 

pensar que o frame de oposição evocado cria a interação entre os falantes, na composição 

conversacional, orientando as expectativas e as crenças criadas entre os participantes que 

podem ser compartilhadas por um grupo ou somente na mente de falante/ouvinte. Dessa forma, 

o estudo da construção tem como base teórica a Linguística Centrada no Uso.  

 

2.2 Língua em uso 

 

O presente estudo objetiva descrever e analisar a construção com LOGO X em situações 

reais de uso. Dessa maneira, apoiamo-nos na Linguística Centrada no Uso, uma teoria que 

abarca os estudos da corrente funcionalista e também da Linguística Cognitiva, priorizando a 

simbiose discurso e gramática, isto é “a gramática molda o discurso e o discurso molda a 

gramática”. A corrente funcionalista divide-se em europeia e norte-americana, este trabalho 

tem como base os estudos funcionalistas além dos estudos da Linguística cognitiva, tais como 



 
 

gramática de construções (CROFT; GOLDBERG; BYBEE); categorização (BYBEE) e frame 

(FILLMORE) que serão abordados nas seções posteriores. 

O Funcionalismo norte-americano surge a partir da década de 1970 e tem como 

característica principal analisar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação 

discursiva. Essa tendência de estudo, por sua vez, abarca trabalhos de Sankoff, Brown, Givón, 

Hopper, Traugott, Thompson e vários outros autores, como Heine e Kuteva, que mesmo 

estando na Alemanha, identificam-se com os princípios da escola norte-americana. 

Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), essa proposta teórica é pautada no 

estudo do discurso e da gramática, simultaneamente, para que se possa entender como a língua 

se configura. Os autores afirmam: 

 

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

a gramática interagem e se influenciam mutuamente. A gramática é compreendida 

como uma estrutura em constante mutação/ adaptação, em consequência das 

vicissitudes do discurso. Logo, a análise dos fenômenos linguísticos deve estar 

baseada no uso da língua em situação concreta de intercomunicação (CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2013, p. 14). 

 

Sendo assim, ao observar o forte vínculo entre gramática e discurso, notamos que 

estratégias de organização da informação empregadas pelo falante no momento da interação 

discursiva interferem na forma da sintaxe. O Funcionalismo é uma corrente linguística que se 

preocupa em estudar a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos 

em que as estruturas gramaticais são usadas. Trabalha, sobretudo, com situações reais de uso, 

dados reais de fala ou escrita retirados de contextos efetivos de comunicação. Dessa maneira, 

evita frases criadas e repetitivas, comumente utilizadas em muitos livros didáticos para abordar 

assuntos referentes à estrutura gramatical. Para os funcionalistas, a linguagem é um instrumento 

de interação social que vai além da estrutura gramatical. A corrente funcionalista defende que 

os conceitos humanos se associam à época e à cultura, considerando fatos sociais e históricos, 

ou seja, o contexto discursivo. Busca, dessa forma, compreender a motivação para os fatos da 

língua, levando sempre em consideração a situação comunicativa, envolvendo os interlocutores 

e seus propósitos. 

Givón (apud NEVES, 2004) afirma que a língua não pode ser descrita como um sistema 

autônomo, pois há uma interdependência entre a gramática e o discurso. São exemplos as 

relações entre: cognição e comunicação, processamento mental, interação social e cultura, 

mudança e variação, aquisição e evolução. A preocupação com funções externas se dá com o 

intuito de verificar a influência destas na utilização de determinadas categorias gramaticais. 



 
 

Neves ratifica a ideia de que é necessário considerar o contexto ao descrever construções 

gramaticais: 

 

Na perspectiva funcionalista, porém, não se considera que uma descrição da estrutura 

da sentença seja suficiente para determinar o som e o significado da expressão 

linguística, entendendo-se que a descrição completa precisa incluir referência ao 

falante, ao ouvinte e a seus papéis e estatuto dentro da situação de interação 

determinada socioculturalmente (NEVES, 1994, p. 113). 

 

Sendo assim, entende-se, portanto, que a língua não é autônoma e tampouco 

independente do comportamento social, por isso a corrente funcionalista propõe que o discurso 

atua na organização do sistema linguístico, influenciando na organização interna do sistema 

linguístico. 

Outra corrente linguística que atribui a devida importância aos aspectos funcionais dos 

fenômenos linguísticos é a Gramática Cognitiva. Langacker (1987), um dos principais 

linguistas cognitivistas, em seus trabalhos, centraliza seus caminhos teóricos nos modelos 

baseados no uso (usage-basedmodel). Ao concentrar a língua em uso nas perspectivas 

linguísticas, essa teoria tem-se unido ao Funcionalismo em muitos trabalhos. 

A Linguística Cognitiva (doravante, LC) é uma corrente linguística desenvolvida a fim de 

contrapor alguns pressupostos do Gerativismo de Chomsky (1957). Apesar de já apontar a 

importância dos fenômenos de natureza cognitiva para a compreensão da linguagem, a 

Gramática Gerativa se limita a focar a capacidade biológica do indivíduo, ao contrário da LC, 

que privilegia também questões sociais e interativas. Sendo assim, a LC aborda a linguagem a 

partir da relação da experiência humana com o mundo. De modo geral, podemos afirmar que a 

LC se desenvolve a partir de três princípios básicos (CROFT; CRUSE, 2004), a saber: 

1. a linguagem não é um módulo estanque, separado de outras faculdades 

cognitivas; 

2. a estrutura gramatical de uma língua reflete diferentes processos de 

conceptualização e; 

3. o conhecimento linguístico emerge e estrutura-se a partir do uso da linguagem. 

Isso posto, podemos entender que o conhecimento linguístico emerge e estrutura-se a 

partir do uso efetivo da língua em eventos comunicativos reais, isto é, a gramática é simbólica 

em todos os aspectos, inclusive nos morfossintáticos. Dessa forma, a partir do uso dos falantes, 

com base nos dados analisados, emerge a construção com LOGO X com o significado proposto 

de contraste e a função pragmática focalizadora. 

 



 
 

2.2.1 Por que construção? 

 

O termo construção, mesmo com vertentes distintas, é entendido por todos os estudiosos 

como pareamentos de forma e função. Nesse contexto, Goldberg esclarece o seguinte: 

 

C é uma construção se e somente se C é um par forma-significado, de tal forma que 

nenhum aspecto de Fi ou de Si seja estritamente previsível a partir de partes 

componentes de C ou a partir de outras construções previamente estabelecidas 

(GOLDBERG, 1995, p. 4). 

 

Dessa forma, a autora demonstra a autonomia das construções em seu estatuto teórico, 

propõe a relação entre forma e significado de maneira bastante integrada, entendendo forma 

como padrão formal e como significante, abrangendo formas presas, itens lexicais e sentenças. 

Assim, toda e qualquer estrutura linguística é construcional, da cláusula ao morfema, uma vez 

que são pareamentos de forma/função, mesmo que seja um morfema, ele apresenta um 

significado. 

Bybee (2016) também apresenta construção como pareamento de forma e significado. A 

autora afirma que frequentemente há posições esquemáticas que variam com relação à 

quantidade de itens lexicais. Dessa maneira, a interação entre sintaxe e léxico é muito mais 

ampla e profunda do que a associação de certos verbos com certos complementos; muitas 

expressões seguem padrões gramaticais gerais, mas têm combinações convencionalizadas 

específicas. O que, segundo a autora, permite considerar toda a gramática em termos de 

construção: “[...] as construções contêm o significado que especifica a função dos argumentos 

em uma oração e eles se combinam com o verbo para determinar o significado de uma oração.” 

(BYBEE, 2016). 

Na Gramática de Construções, é desfeita a ideia de composicionalidade
5
: as construções 

não são armazenadas em termos das partes que as formam, são unidades simbólicas 

armazenadas como um todo. Há, portanto, uma ligação interna à construção, de forma que a 

construção — como um todo — é percebida como uma unidade linguística maciça. 

Construções apresentam um continuum de mais esquemática a menos esquemática. Nessa 

perspectiva, há padrões totalmente esquemáticos, com inúmeras possibilidades de 

                                                           
5
 “Se uma construção é semanticamente composicional, então, enquanto o falante produzir uma 

sequência sintaticamente convencional, e o ouvinte entender o significado de cada item individual, o 
ouvinte será capaz de decodificar o significado do todo. Se não for composicional, haverá 
incompatibilidade entre o significado dos elementos individuais e o sentido do todo.“ (TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013). 



 
 

preenchimento de slots até padrões totalmente preenchidos, todos os padrões são considerados 

construção, o que muda é somente o nível de esquematicidade. 

Croft (2001, p.18) contribui com os estudos de Gramática de Construção ao propor um 

quadro que elenca os elementos da forma e da função: pareamento da construção. A seguir, a 

representação esquemática de uma construção proposta por Croft e traduzida para o português: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CROFT, 2001, p. 18. 

 

Croft demonstra que, no plano da forma, podemos verificar as propriedades sintáticas, 

morfológicas e fonológicas da construção pareadas à função, isto é, ao significado da 

construção que é descrito a partir da semântica e pragmática sem distinção estrita entre elas, 

pois a informação semântica é representada nas construções atrelada aos aspectos como a 

estrutura da informação e contexto. 

Na seção seguinte, será feita a descrição da construção com LOGO X a fim de evidenciar 

que a forma LOGO seguida do slot preenchido [pronomes pessoais do caso reto e sintagma 

adverbial de tempo e lugar] evoca a noção de contraste, emergindo esse novo significado 

atrelado à função pragmática de focalizador. Abordaremos sobre o processo de categorização, 

associando, na medida do possível, a construção em estudo com as relações semânticas da 

adversativa prototípica com a conjunção MAS a fim de descrever as categorias da construção 

em evidência, a saber: a forma da construção do LOGO X e também do seu entorno e, 

posteriormente, o significado da construção — o valor semântico de contraste e a função 

pragmática de foco. 

 

2.2.2 Categorização 

 

Figura 5 - Representação esquemática de uma construção 



 
 

Nesta seção, propomos a análise da construção gramatical com LOGO X a partir da 

elucidação do quadro teórico que propusemos como um caminho de contribuição para o 

entendimento do significado que emerge quando o falante utiliza a construção em questão e da 

compreensão dos efeitos causados no contexto comunicativo. Assim faremos uma descrição da 

forma e da função dessa construção a partir das escolhas linguísticas e da relação locutor-

interlocutor nessa situação comunicativa. 

 

Com base nos estudos sobre categorização (BYBEE, 2016; LAKOFF,1987; 

GARDNER,1996), podemos considerar que a construção em estudo assume a forma de 

conector com significado contrastivo, assemelhando-se às características de uma oração 

coordenada adversativa. Sabe-se que, para a maioria dos estudos de Gramática Tradicional, 

coordenação e subordinação são processos sintáticos definidos, dicotomicamente, levando em 

consideração os critérios de dependência e independência. Já os estudiosos funcionalistas 

propõem uma distribuição gradual ao longo de uma escala de integração sintático-semântica. 

No continuum proposto por Lehamnn, há relações de parataxe (grau máximo de 

independência), relações de hipotaxe (dependência, no entanto não se pode falar em integração) 

e encaixamento (quando uma oração integra a estrutura de outra). O autor sugere ainda seis 

parâmetros para que as orações possam ser localizadas nesse continuum. São eles: 

 

a) Entendimento de que a degradação hierárquica da oração subordinada está relacionada 

ao grau de autonomia e integração de uma oração em relação a outra; 

b) Nível sintático do constituinte na qual a oração se subordina e o grau de dependência 

dos constituintes na oração subordinada; 

c) Dessentencialização da oração subordinada, ou seja, a perda da propriedade de ser uma 

oração; 

d) Gramaticalização do verbo principal: os verbos principais lexicais passam a funcionar 

como verbos modais e auxiliares; 

e) Entrelaçamento entre duas orações, ou seja, os traços são compartilhados no nível 

semântico; 

f) Grau de explicitude da oração, que diz respeito à presença ou ausência de um conectivo 

entre as orações. 

Tais parâmetros podem ser observados no quadro a seguir: 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lehmann (1988) 

 

Com base na proposta apresentada, entendemos a construção em estudo como um caso de 

parataxe. Selecionamos a nomenclatura coordenada conforme Neves (2018). 

Com o processo de categorização, é possível identificar as similaridades e diferenças pelo 

agrupamento de características, o que leva à criação de um conhecimento novo. Desse modo, 

faz-se necessário compreender o conceito linguístico de Categorização. Categorizar é um 

processo cognitivo natural de dividir as experiências do mundo em grupos. Segundo Lakoff 

(1987, p. 5): 

A maioria de nossas palavras e conceitos designam categorias [...]. Categorização não 

é um processo que deve ser estudado superficialmente. Não há nada mais básico do 

que a categorização para o nosso pensamento, percepção, ação, e discurso. Cada vez 

que nós vemos algo como “um tipo” de coisa, por exemplo, uma árvore, nós estamos 

categorizando. [...] A compreensão de como categorizamos é o ponto central para a 

compreensão de como nós pensamos, funcionamos e, consequentemente, um ponto 

central para a compreensão daquilo que nos faz humanos. (LAKOFF, 1987, p. 5) 

 

Dessa maneira, uma questão importante para a definição da categoria é que seus 

membros compartilhem as mesmas funções e contribuam de modo semelhante na constituição 

dos enunciados. Gardner (1996, p. 373) afirma que: 

 

[…] as categorias têm uma estrutura interna, centrada em protótipos ou estereótipos, e 

outros exemplares são definidos como mais ou menos periféricos, dependendo do grau 

em que eles compartilham características cruciais com o protótipo central. 

(GARDNER, 1996, p. 373) 

 

Bybee (2016) aborda categorização como um domínio geral da linguagem que consiste 

no agrupamento por similaridade ou por emparelhamento de identidade de unidades sonoras, 

Figura 6 - Quadro proposto por Lehmann (1988) 



 
 

E, Esthefane zerou, não foi?  

Não, quem zerou foi... 

Ou só acertou uma, sei lá? De matemática, não foi uma coisa assim? 

[Foi, foi isso mermo.] 

Gente! Logo Esthefane que é meio inteligentezinha, eu pensei que ela – tipo 

assim, tudo bem que Pedro II é super difícil mas- ze-maszerá assim, entendeu? 

morfemas, palavras, sintagmas ou construções, no sistema linguístico. A autora afirma que 

palavras ou sintagmas são reconhecidos e associados a representações estocadas na memória 

enriquecida do falante. A categorização de domínio geral é assim considerada visto que as 

categorias perceptuais são criadas a partir da experiência, isto é, não depende da língua. 

Desse modo, o presente estudo pretende apresentar as relações semânticas em comum da 

construção com LOGO X com a construção prototípica adversativa, como podemos identificar 

na definição das coordenadas adversativas por Azeredo em comparação a um exemplo dos 

dados analisados da construção com LOGO X. 

 

As coordenadas adversativas apresentam uma segunda oração que contrasta com a 

primeira. A conjunção prototípica é o mas, que expressa uma relação de contraste 

entre dois fatos ou ideias. Tal valor contrastivo pode consistir de (i) uma simples 

oposição de dois conteúdos; ou de (ii) uma quebra de expectativa criada pela primeira 

proposição. O mas pode ser usado como meio de focalização de uma circunstância 

(AZEREDO, 2008, p. 305). 

 

A assertiva do Azeredo dialoga e contribui satisfatoriamente com os dados analisados, em 

que é possível verificar uma quebra de expectativa criada pela proposição ou pelas inferências 

sugeridas pelo contexto. É o que podemos verificar em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo PorUs – São Gonçalo 2. 

 

Neves (2018) também apresenta um estudo sobre o valor semântico contrastivo ao 

abordar a coordenada adversativa prototípica com MAS. A autora afirma: 

 

Na marcação coordenada de desigualdade há aspectos especiais do uso do mas. A 

desigualdade é utilizada tanto para organizar a informação como para estruturar a 

argumentação. Isso implica que o primeiro segmento coordenado seja (até 

determinado ponto) aceito, mas por outro lado, que, também até determinado ponto, 

recusado, ou negado. Segundo a distribuição do MAS, seu valor semântico especifica. 

O mas pode indicar desigualdades diversas, às vezes com total oposição (e até com 

Figura 7 - Exemplo da construção com LOGO X 



 
 

eliminação do segmento anterior), às vezes não.”Podem indicar-se, entre outras tantas, 

relações de contraste, compensação, restrição negação de inferência (NEVES, 2018, p. 

832). 
 

Nesta perspectiva, acreditamos que a construção em estudo encontra-se nessa 

subcategoria, de maneira que todos os dados analisados apresentam contraste por quebra de 

expectativa do usuário da língua com oposição entre os segmentos. Neves descreve que o MAS 

pode marcar dois tipos de contraste (desigualdade) muito diferentes, entre “dois tipos de 

pessoas que se opõem” ou “dois eventos que, simplesmente, não ocorrem do modo como seria 

de esperar” (NEVES, 2018, p. 833). 

Os valores semânticos de desigualdade entre os elementos são encontrados na construção 

com LOGO X, como ilustra a figura 8 a seguir: 

 

Figura 8 - Dado logo eu 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

Na figura 4, temos um dado do corpus deste trabalho, a construção logo eu revela a 

quebra de expectativa com o cenário de réplica,que inclui participantes interagindo, seguindo o 

roteiro de resposta/argumentação. A quebra de expectativa pode ser entendida como um estado 

ou ação que não ocorre como o esperado pelo replicador, podendo ter um desfecho positivo ou 

negativo. O replicador aponta uma ação/pensamento do antagonista no primeiro segmento, 

gerando uma expectativa, aceita por ele com probabilidade de acontecer, mas que não se 

concretiza. 

No exemplo acima, há uma expectativa do antagonista apontada pelo replicador que é 

quebrada, conforme ocorre com a conjunção MAS. Dessa forma, o cenário “quebra de 



 
 

expectativa” é acionado pela construção logo eu e estruturado pelo significado de que a ação 

não irá se concretizar, configurando o contraste. Torna-se evidente que as categorias sintáticas 

e semânticas da construção prototípica da oração adversativa se mantêm na construção com 

LOGO X ilustrada pelos dados da pesquisa. 

Neves (2011) afirma que a conjunção coordenativa MAS marca uma relação de 

desigualdade entre os segmentos coordenados, há também quebra de expectativa no início de 

enunciado (início de turno), em que o MAS pode indicar contraposição marcando contraste 

entre positivo ou negativo e vice-versa. É também possível notar este comportamento em dados 

com a construção com LOGO X no início do enunciado, em que a “negação é explícita e se 

refere ao que está posto, pressuposto ou subentendido (NEVES 2011, p. 766), o que evidencia 

mais uma vez as semelhanças entre as categorias sintático-semânticas da construção prototípica 

adversativa e a construção com LOGO X, como vemos a seguir: 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A figura 9 é um exemplo de contraste por desigualdade entre não ter diploma 

universitário versus o fato de ser o presidente que mais fez universidade no país, a desigualdade 

ocorre entre as ideias “se não tem diploma universitário não investe em universidades”. A 

Figura 9 - Dado logo eu 



 
 

construção LOGO EU, neste dado, ocorre no início do enunciado, assim como também ocorre 

com a conjunção prototípica MAS. 

 Além disso, a construção em estudo também apresenta semelhanças com construções 

não prototípicas de contraste, como podemos verificar no quadro elaborado por Dias (2020) 

acerca de construções contrastivas não prototípicas: 

 

Figura 10 - Construções não prototípicas 

 

Fonte: DIAS, 2020, comunicação pessoal. 

 

 Selecionamos para este trabalho as construções SENDO QUE (CORREIA, 2020) e 

ACONTECE QUE (CORREIA, 2019; PACHECO, 2020) a fim de estabelecer uma 

comparação. Segundo Pacheco (2020), a construção ACONTECE QUE apresenta seis tipos de 

contraste da categorização feita por Neves (2011): 1) constraste por oposição; 2) contraste por 

parcialidade; 3) contraste por eliminação do trecho anterior; 4) contraste por negação de 

inferência; 5) contraste por direção independente; 6) contraste por marcação de compensação. 

Já a construção SENDO QUE estudada por Correia (2019), além de apresentar os valores 

semânticos propostos por Neves, apresenta valor semântico de contraste por generalização e 

contraste por ressalva. Essas construções apresentam mais valores semânticos da contrução 

prototípica MAS que a construção com LOGOX, com apenas um tipo de contraste: contraste 

por oposição. Tal fator nos mostra que a construção em estudo está em uma posição menos 

central dentre a prototipicidade de MAS e dessas novas contruções de contraste. A seguir uma 

tabela com essa comparação:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CORRÊA (2020) 

 

Heine et al. (1991) defendem que a quebra de expectativa resultante do contraste está 

relacionada às expectativas que os falantes têm a respeito do que acreditam ser apropriado no 

mundo. Tais expectativas são normas estabelecidas a partir da experiência do falante, 

caracterizadas como normais ou aceitas em um contexto, isto é: perspectiva do 

locutor/interlocutor. 

Dessa maneira, os estudos sobre subjetividade e intersubjetividade (TRAUGOTT, 2010; 

LANGACKER, 1991; LYONS,1977; RAMOS, 2016) contribuíram para a pesquisa ao se notar 

a importância da perspectiva do falante para análise da construção. Os pesquisadores Traugott 

(2010) e Langacker (1991) apresentam alguns pontos divergentes no estudo da subjetividade, 

mas compartilham a proposta de que subjetividade e objetividade devem ser compreendidas em 

um continuum cuja característica é apresentar a gradação de mais objetivo a mais subjetivo, 

como ilustrado no quadro a seguir proposto por Ramos (2016): 

 

Tabela 1 - Construção ACONTECE QUE; SENDO QUE; LOGO X 



 
 

Figura 11 - Continuum de objetividade/subjetividade 

 

Fonte: RAMOS (2016) 

 

Dessa maneira, Silva (2011) afirma que a subjetividade codifica a atitude ou a 

perspectiva do locutor, chamando a atenção do interlocutor para o novo significado e tornando 

a expressão ou o marcador mais subjetivo, no sentido de tornar a construção mais marcada. 

Para Lyons (1977), a subjetividade é considerada como expressão do agente locucionário, ou 

seja, os papéis sociais e interpessoais são manifestados no papel do locutor em uma situação de 

fala. A escolha feita pelo falante tem relação com escolhas semântico-discursivas as quais ele 

queira que sejam percebidas pelo interlocutor. A expressão da subjetividade pode ser percebida 

no próprio falante em suas reações em relação a um enunciado; já a intersubjetividade é 

percebida nas reações do interlocutor. 

Assim, o contraste por quebra de expectativa não é devido a uma incompatibilidade 

semântica entre orações: resulta, principalmente pelo contexto pragmático, isto é, o uso do 

falante com suas crenças, avaliações e as pressuposições. Stalnaker (1972) afirma que 

pressupor uma proposição no sentido pragmático é aceitar como certa a sua verdade, e supor 

que os outros envolvidos no contexto façam o mesmo. Nota-se que semântica e pragmática nos 

estudos da língua em uso são indissociáveis, deste modo, faremos uma abordagem sobre a 

teoria de foco a fim de demonstrar como a focalização contribui para o significado da 

construção descrita nesta tese. 

 

2.2.3 A função pragmática focalizadora 

 

A construção com LOGO X é usada com o valor expressivo/emotivo nos dados 

coletados. Entendemos que, para o estudo da construção aqui descrita, é válido lançar o olhar à 

pragmática em que emerge o significado da construção por demonstrar produtividade em 

diversos contextos sociais. 



 
 

Austin (1962), Searle (1969) e Levinson (1983), autores que discutem a teoria dos atos de 

fala e são referência na questão, refletem sobre as ações humanas executadas no uso da 

linguagem. Essa reflexão inicia-se nos estudos da filosofia da linguagem, mas se estende aos 

estudos da pragmática. 

Searle (1969) discorre sobre cinco categorias de atos da linguagem. Percebemos que a 

construção com LOGO X: 

 não modifica o mundo, e nem o falante tem um papel institucional: 

(1) “Representante do júri: Nós declaramos o réu culpado.”
6
— ato de fala 

declarativo. 

 

 Como também não expressa a crença do falante em relação à proposição: 

(2) “A Terra é plana.”— ato de fala representativo. 

 

 Nem o desejo de que o outro realize ou não algo: 

(3) “Você poderia me emprestar uma caneta, por favor? — ato de fala diretivo. 

 

 Muito menos o falante intenciona realizar uma ação futura: 

(4) “Eu voltarei” — ato de fala comissivo. 

 

Portanto, notamos que a construção com LOGO X revela atos de fala expressivos, que 

são os tipos de atos de fala que afirmam o que o falante sente. Eles expressam estados 

psicológicos e podem ser declarações de prazer, dor, gostos, desgostos, alegria ou tristeza. 

Esses atos expressam “o sentimento do falante, que pode ser afetado por aquilo que o ouvinte 

faz.” De acordo com Yule (1996, p. 54), “as palavras dos falantes se encaixam no mundo (do 

sentimento)”. 

 

                                                           
6
 Contexto entendido aqui como um conjunto de proposições, descrevendo crenças, o conhecimento, os 

compromissos dos participantes em um discurso (cf. LEVINSON, 1983, p. 276). 



 
 

Figura 12 - Dados do logo você 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

Nota-se a focalização presente na construção em estudo com a exemplificação de um dado da 

pesquisa. Na figura 12, há um exemplo em que o ato de fala expressivo é manifestado, no qual o falante 

expressa seus sentimentos, como decepção, que podem ser uma constatação somente para si ou voltada 

ao ouvinte, causando efeitos por meio da enunciação dessa construção gramatical (ato perlocucionário). 

Além disso, a expressão do sentimento do falante na construção em estudo pode ser vista 

por meio principalmente da focalização. O falante (re)constrói o enunciado por atribuições 

pragmáticas ligadas à sua intenção comunicativa. Na construção com LOGO X, há réplica em 

que o falante coloca em foco um constituinte ou toda a sentença para atribuir uma informação 

(nova), a informação não esperada. 

Segundo Geerrarts (1989), há foco em uma construção quando o falante salienta uma 

informação que deseja acrescentar ao conhecimento pragmático do ouvinte. 

Dessa forma, o falante focaliza a fim de fornecer informações que ele considera 

essenciais para seu interlocutor, o falante pode apropriar-se do recurso de focalização, 

utilizando advérbios focalizadores (cf. ILLARI, 1992; CASTILHO, 2012). 

Castilho (2012) afirma que: 

 

[…] os advérbios de focalização são expressões que, aplicadas a um segmento de 

sentença, explicitam que esse segmento fornece informações mais exatas que a média 

do texto, implicitam uma comparação com algum modelo ou parâmetro nem sempre 

verbalizado, porém recuperável no co(n)texto. (CASTILHO, 2012, p. 572) 

 

Ilari (1992, apud CASTILHO, 2012) afirma que advérbios como exatamente, mesmo, 

mais ou menos, principalmente, justamente e até são focalizadores e “chamam a atenção para o 



 
 

papel semântico de uma expressão próxima” por “darem destaque a um constituinte da 

sentença”. Apesar de o autor não citar o item LOGO como um advérbio focalizador, o estudo 

da construção com LOGO X nos permitiu observar que a construção se comporta da mesma 

forma que os advérbios denominados focalizadores por Illari por também dar destaque a um 

elemento, focalizando uma informação que julga importante para o conhecimento pragmático 

do ouvinte. A seguir, mais um exemplo da construção em estudo a fim de verificar a 

importância dos estudos de focalização para esta pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

No exemplo anterior, o replicador retoma amiga, o logo focaliza o slot preenchido pelo 

pronome. Assim, o replicador deseja salientar a sua surpresa no que tange à expectativa do 

antagonista de iludir a amiga do replicador, uma vez que considera a amiga mais esperta que o 

imaginado pelo antagonista, por já estar conversando com mais 10 rapazes. Em todos os dados 

da construção com LOGO X, há uma justificativa para não ocorrência da expectativa que é 

quebrada e salientada por LOGO X. As justificativas mantêm a forma de aposto e oração 

relativa apositiva e seus significados também são baseados em frames. 

 

  

Figura 13 - Dado do logo ela 



 
 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com dados do português brasileiro, a partir de buscas em 

diferentes contextos de uso. As buscas partiram do item lexical “logo” na página do Google, 

assim, selecionamos os dados que tinham o sentido pretendido para esta análise, mas que se 

afastassem do valor temporal ou conclusivo. Por meio dessa triagem, os dados analisados 

foram aqueles que constavam o preenchimento do slot X, posposto ao item “logo”. Em 

primeira análise, foi feito o maior levantamento possível da construção com valor semântico 

diferente do previsto pelas gramáticas. Assim, constituímos um banco de dados para esta 

pesquisa de textos de diferentes gêneros textuais, predominantemente, textos presentes na 

esfera de redes sociais e, em menor número, textos no domínio de conversa espontânea, 

jornalístico e literário. Posteriormente, foi feito um recorte em que selecionamos os dados 

apenas do gênero meme, por ser o uso mais recorrente e por considerar um gênero emergente 

impulsionador para o uso da construção, bem como os dados de fala do corpus do português 

em uso (grupo PorUs) da Universidade Federal Fluminense, por ser um corpus de conversas 

espontâneas atuais a partir de 2012 (disponível em: http://porus.sites.uff.br/) e ainda dados de 

fala do corpus projeto ALIP (amostra linguística do interior paulista — disponível em: 

http://www.iboruna.ibilce.unesp.br/interna.php?Link=corpo.php&corpo=8) a fim de verificar, 

como mencionado nos objetivos específicos se a construção havia, já que é característica do 

meme, replicado e manifestada em um contexto fora da internet, em conversas espontâneas. 

Ambos os corpora constituem gravação e transcrição de conversas não só da capital, mas 

também do interior do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. O corpus do português em 

uso conta com 16 transcrições de 7 cidades do estado do Rio de Janeiro e o projeto ALIP conta 

com 106 transcrições e ainda sim, apenas uma ocorrência da construção em estudo foi 

encontrada. Foram analisadas 137 ocorrências da construão com LOGO X, sendo 135 retiradas 

de gêneros digitais (redes sociais tais como Twitter; Facebook e imagens na busca Google) e 2 

ocorrências de dados de fala. 

Em todos os dados da construção com LOGO X, há contraste por oposição, assim 

dividimos a construção por preenchimento do slot e agrupamos em oposição com avalição 

positiva quando o replicador se julga ou julga o outro mais esperto que o antagonista; com 

avaliação negativa quando o replicador julga o antagonista pior do que o esperado por ele e o 

preenchimento por advérbios com valor de tempo e espaço. Como é possível notar no quadro 

abaixo: 

 

http://porus.sites.uff.br/)
http://www.iboruna.ibilce.unesp.br/interna.php?Link=corpo.php&corpo=8


 
 

Tabela 2 - Categorias da construção com LOGO X 

 

CATEGORIAS DA CONSTRUÇÃO com LOGO X 

Grupos Slot 

Grupo 1 : focalizador de contraste em oposição comavaliação 

positiva 

 

Eu; nós; ela 

Grupo2: focalizador 

avaliação negativa 

 

De 

 

Contraste 

 

Em 

 

Oposição 

 

com 

 

Você 

Grupo 3: Focalizador temporal/espacial Advérbio 

Fonte: Autoria própria 

 

Após categorizar os dados por preenchimento de slot, buscamos compreender como o 

falante organiza a construção em estudo a fim de organizar a nossa análise. Utilizamos como 

recurso metodológico um esquema a partir do conceito de conceptualização de Langacker 

(1987, 2008), este estudo corrobora para a descrição da construção com LOGO X nos dados 

selecionados uma vez que, a partir desta perspectiva, mapeamos a conceptualização da cena ao 

selecionar a construção. Sob esta ótica, compreendemos que a conceptualização da cena é 

importante na análise de construções gramaticais, pois há mecanismos de escaneamento que 

permitem a integração dos trechos constitutivos de uma cena em uma representação 

aproximada do real (LANGACKER, 2008, p. 110). Em outras palavras, “o escaneamento [...] 

se relaciona a de que modo os aspectos da cena são percebidos, se visualmente ou de outra 

maneira, e como dão origem a representações conceptuais”
7
 (EVANS, 2007, p. 186-187). 

 Com base nos estudos de conceptualização da cena propostos por Langacker para 

representar o escaneamento dinâmico, apresentamos, na figura a seguir, um esquema que 

concentra esse modo de processamento cognitivo que expressa a categoria sintática de LOGO 

X como um conector, ligando enunciados; o valor semântico de contraste evidenciando 

                                                           
7
 Scanning [...] relates to how the aspects of a scene are perceived, visually or otherwise, and give rise to a 

conceptual representation. 



 
 

desigualdade entre os segmentos expressos e inferenciais e a função pragmática focalizadora 

em que logo salienta o slot preenchido seguido de uma justificativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A representação anterior busca esquematizar como o falante organiza seu pensamento ao 

selecionar a construção em estudo e assim os critérios de análise foram estabelecidos, dividindo 

entre primeiro segmento expresso com verbos modalizadores e volitivos e/ou pergunta 

retórica; a construção de contraste logo eu e ao segundo segmento expresso: a justificativa. 

Assim, para fins de análise consideramos os seguintes grupos de fatores: 

  

Figura 14 - Representação da conceptualização da construção com LOGO X 



 
 

 

 

Tabela 3 - Grupos de fatores de análise 

 

GRUPO DE FATORES 

 

 

 

PREENCHIMENTO DE SLOT 

a) 1ª pessoa : eu/nós 

 

b) 2ª pessoa: você/ nome próprio 

c) 3ª pessoa : ela  

d)advérbios tempo e lugar 

 

 

TIPOS DE CONTRASTE 

Positivo (P)  

Negativo (N) 

Espacial/temporal (X) 

 

 

 

 

TIPOS DE VERBO 

V- Volitivos 

 

E- Epistêmicos D- deônticos M- 

material 

Z- dicendi 

 

X- segmento sem verbo. 

 

PERGUNTA RETÓRICA 

 

Ausência (S) 

Presença (N) 

Fonte: Autoria própria. 

  

Elencamos os grupos de fatores acima a fim de concretizar as hipóteses com o programa 

estatístico goldvarb. Assim, dividimos em 5 grupos de fatores e criamos siglas para rodar no 

programa. O fator 1 preenchimento de slot foi considerado a partir dos participantes da cena: 

1º; 2º e 3ª pessoa além do preenchimento por advérbio de tempo e espaço. As particularidades 

da forma e significado dos slots preenchidos serão explicados na análise de dados, seguida dos 

resultados. Utilizamos o programa goldvarb para contabilizar os dados e demonstrar as 

varáveis. 



 
 

Além disso, como abordado anteriormente, consideramos como grupo de fator, a 

avaliação positiva resultante do contraste por oposição que o replicador faz dele mesmo e do 

outro, ao selecionar a construção: logo eu; logo nós e logo ela. Há também uma avaliação 

negativa resultante do contraste de oposição com a construção logo você e logo nome próprio. 

Por isso, dividimos em dois fatores e um terceiro fator híbrido com algumas ocorrências do 

preenchimento de slot feito por advérbio de tempo/espaço. 

Notamos que o primeiro segmento apresentava, em geral, verbos com o mesmo aspecto: a 

ideia de volição. Por isso, investigamos os tipos verbais de todos os dados encontrados. Tais 

verbos passaram a ser usados como critérios de anális Foram encontrados os seguintes verbos: 

 

Tabela 4 - Tipos de verbos no primeiro segmento expresso 

Tipos de verbos no primeiro segmento expresso 

(Mira Mateus 1989 / Halliday, 1985) 

Volitivo 80 

Epistêmico 20 

Ação/ material 11 

Deôntico 1 

Dicendi 16 

sem verbo no segmento expresso 10 

Fonte: Mira Mateus 1989 / Halliday, 1985 

 

Notamos que, na maioria das ocorrências, havia a presença de verbos modalizadores, no 

entanto decidimos analisar também as ocorrências sem esses verbos no primeiro segmento. 

Nesse caso, tais ocorrências manifestaram-se com pergunta retórica, o que evidencia uma 

estratégia comunicativa do replicador a fim de questionar o interlocutor sem dar direito à 

resposta, com um julgamento. As perguntas retóricas tradicionalmente costumam ser 

consideradas aquelas em que não se prevê uma resposta do interlocutor. 

 



 
 

4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS  

 

Esta pesquisa considera que a língua é uma rede de construções, assim, julgamos 

pertinente demonstrar a relação entre a nova construção em estudo e outras construções 

gramaticais na rede construcional a fim de compreender a motivação para o novo uso, em 

consequência novo significado, da construção com LOGO X. 

Essa esquematização é possível ao compreendermos que a língua é uma rede de 

construções e que novas construções emergem a partir do uso de outras construções em 

determinada situação comunicativa. 

Lakoff (1987), a partir do conceito de “redes polissêmicas”, formulou o conceito de 

“redes construcionais”, afirmando que uma construção básica é núcleo da rede, de onde 

irradiam outras construções diretamente relacionadas. Dessa forma, há especificação dos 

elementos que formam a construção, isto é, há uma combinação entre elementos especificados 

e variáveis. 

Ao compreender que a língua é uma rede de construção, é necessário buscar outras 

construções diretamente relacionadas e que talvez justifiquem o uso da nova construção em 

estudo, assim comprovamos a hipótese de que o caminho percorrido pela construção 

espaço/tempo>conclusão>contraste ocorre devido à situação comunicativa. 

Nota-se a noção de tempo na construção com LOGO X; podemos compreender tempo 

como algo que se utiliza para conectar eventos percebidos pelo replicante. O tempo permeia 

todas as culturas e está presente em inúmeras situações: contagens das horas, eventos da 

infância ou que ainda vão acontecer, são movimentos cíclicos. No tocante ao tempo linguístico, 

Abraçado (2020) afirma que esse é responsável por localizar uma situação no eixo horizontal 

em que se inscreve a noção de tempo em relação ao próprio tempo ou a uma situação, sendo 

relativo ao tempo de fala ou a um momento construído discursivamente. 

Desse modo, chegamos à conclusão de que a situação comunicativa é um fator relevante 

para a construção com LOGO X, uma vez que a construção ocorre marcando a expectativa do 

antagonista versus a capacidade superior do replicador. A construção evoca uma cena em que 

coloca no palco seus participantes no momento da enunciação e a desigualdade percebida entre 

eles é o que demonstra o contraste. Essas análises nos levam a crer que o valor semântico de 

origem do advérbio logo ainda permanece na construção logo eu, focalizadora contrastiva, de 

maneira que o novo significado daconstrução emerge no uso. 



 
 

Portanto, compreendemos o texto como um evento comunicativo (MARCUSCHI, 2008), 

assim as compreensões apresentadas são decorrentes da interação entre o locutor versus o 

interlocutor, o eu versus você, o replicador versus o antagonista em um momento específico na 

mesma cena. Isso demonstra que a relação dos participantes justifica a maior recorrência da 

construção: logo eu (76 %); seguida de logo você (11%), isto é: a relação: replicador versus 

antagonista. Como podemos verificar no gráfico a seguir: 

 

Figura 15 - Gráfico das ocorrências da construção LOGO X 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O gênero meme, em que ocorre a maior parte da construção com LOGO X, apresenta 

essa característica de momento da fala por ser manifestado em redes sociais e rapidamente 

difundido. Não foi feita uma comparação quantitativa com outros gêneros textuais, no entanto, 

notamos no início da pesquisa a ocorrência em outros gêneros, tais como música, por exemplo. 

Como o número era reduzido, não consideramos importante para a pesquisa e debruçamo-nos 

na pesquisa em dados de fala a fim de constatar que a construção havia se replicado. Tal 

hipótese foi constatada embora tenhamos encontrado apenas dois dados mesmo coletando 

exemplares em dois bancos de dados de fala distintos como está explícito na metodologia. As 

conversas espontâneas transcritas revelam maior fluidez e contexto informal e ainda assim a 

construção não é frequente.. Nota-se que o gênero textual emergente meme é escolhido pelos 

falantes ao produzirem a construção com LOGO X. 

Ademais, a escolha feita pelo replicante tem relação com escolhas semântico-

discursivas as quais ele queira que sejam percebidas pelo antagonista. Assim, o primeiro 



 
 

segmento expresso dos dados apresentaram verbos volitivos em maior ocorrência, com 80 

registros de 137 dados, seguido dos epistêmicos com 20 ocorrências. Havia também a presença 

de um verbo deôntico; 11 materiais e 16 dicendis. Também encontramos 10 dados sem verbo 

no primeiro segmento e com pergunta retórica. Como notamos a seguir: 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Desse modo, a predominância dos verbos volitivos na forma da construção corroborou 

para a concretização da hipótese de que o primeiro segmento expresso apresenta expectativa do 

antagonista manifestada pelo replicador, tal expectativa pode ser entendida como projeção 

futura, uma projeção de evento para uma possibilidade de realização futura, mas que não se 

fará (RAMOS, 2019), isto é, o valor temporal da construção, de certa forma, ainda está 

presente, evidenciando que as novas construções surgem a partir de outras, que muitas podem 

ser as motivações. 

Com as análises, foi possível perceber a generalização da construção com LOGO X, 

verificar os preenchimentos do slot da construção; ii) descrever os tipos de contraste; iii) 

identificar os tipos de verbos do primeiro segmento expresso; iii) contabilizar a 

presença/ausência de pergunta retórica e iv) verificar a “réplica” da construção nos dados de 

fala. 

Ao mapear os possíveis usos da construção com LOGO X, percebemos que todos os 

dados na forma de conector apresentam valor semântico contrastivo com a função pragmática 

Figura 16 - Tipos de verbos da construção com LOGO X 



 
 

focalizadora, no entanto, o contraste se manifesta nos dados de maneira distinta. Os dados do 

gênero meme e e as duas ocorrências nos dados de fala demonstram uma situação comunicativa 

em curso, o que pode justificar a predominância do preenchimento do slot por pronomes 

pessoais do caso reto, em especial eu/você. Desse modo, a relação locutor-interlocutor 

(denominada, na análise de dados deste trabalho, replicador versus antagonista) demonstra um 

cenário de réplica no pano de fundo, amparada em um espaço/tempo da situação comunicativa. 

Assim, a análise dos dados foi dividida em grupos a partir desses critérios: 

preenchimento do slot e as marcas de subjetividade da construção resultante em uma análise 

positiva ou negativa, observando-se a situação comunicativa em uma relação dêitica. Dessa 

maneira, a focalização contrastiva da construção resulta em oposição positiva ao focalizar a 

impossibilidade da realização da expectativa para o futuro, pois o replicador se resume mais 

esperto que o imaginado pelo antagonista, reforçando características positivas do elemento 

focalizado “eu”/”nós” e ainda, quando o replicador elenca características de um outro, ou seja, 

resume “ela” mais esperta que o esperado pelo antagonista a fim de proteger a sua própria 

face ou a face do outro (GOFFMAN, 1980; GRICE, 1982 ). Nota-se o preenchimento do slot 

pelos pronomes eu/nós e ela. 

Já a oposição negativa é o apontamento de uma contrariedade do elemento focalizado 

“você”, o slot é sempre preenchido por “você”, demonstrando a inaptidão do outro e a 

decepção do replicador em relação à tomada de atitude do antagonista. Portanto, o replicador 

resume o antagonista pior do que o esperado por ele, o replicador. Há, também, 

ocorrências com advérbios de tempo e de lugar, que são dados considerados híbridos, uma vez 

que o LOGO [ADV] se comporta como um focalizador, mas diferente. O replicador resume o 

espaço/tempo mais inapropriado que o esperado por ele ou pelo outro para a realização 

de uma ação. 

Dividimos, então, os dados analisados em três grupos: conector focalizador de contraste 

em oposição com avaliação positiva; focalizador de contraste em oposição com avaliação 

negativa e focalizador de contraste temporal/espacial. 

 

4.1 Grupo 1: Conector Focalizador de Contraste em Oposição Positiva 

 

Em todas as ocorrências de logo eu, registro mais recorrente da construção em estudo no 

recorte gênero meme e dados de fala, o locutor nega qualquer expectativa explícita no primeiro 

segmento da construção, que se realiza com verbo modalizador ou volitivo. No segundo 



 
 

segmento, podemos observar o foco no item eu, que é o ponto de sustentação do contraste, ou 

seja, a partir do elemento focalizado, o replicador constrói o contraste. A construção salienta o 

eu, evidenciando a hipótese de que “seus replicadores resumem-se ser mais espertos do que o 

imaginado por seus antagonistas”. 

A seguir, seguem quatro ocorrências a fim de verificar a análise descrita. 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A figura 17 mostra o dado que mantém a generalização percebida nas construções com 

logo eu. O pareamento forma/sentido ocorre com um segmento 1 com verbo modalizador + 

com LOGO EU + segmento 2. “Logo” focaliza e “eu” refere-se a si mesmo, como 

referenciação ao replicador do discurso preenchido no slot. O sintagma nominal, a dona do 

circo, especifica formalmente quem é o representante “eu”, um aposto. 

No que se refere à função da construção, nota-se, no primeiro segmento, supresa do 

replicador à tentativa de ser feita de palhaça; “a pessoa queria me fazer de palhaça” gera uma 

expectativa, que é negada por inferência, ou seja, a ação não ocorreu, não teve êxito. Ou seja, 

podemos resumir que “A pessoa queria me fazer de palhaça, mas não conseguiu”. A presença 

de verbos volitivos explícitos no primeiro segmento apontam pensamentos aceitos como 

expectativas, o tempo verbal passado com leitura de futuro do pretérito instancia expectativa, 

isto é: projeção de futuridade, o desejo de que uma ação/estado se concretize. 

No segundo segmento, há uma justificativa que representa a impossibilidade da 

realização da expectativa do segmento anterior: “sou a dona do circo”, ou seja, o replicador, a 

dona do circo, é mais esperto que o esperado pelo antagonista.Tal justificativa se baseia em um 

Figura 17 - Dados do logo eu 



 
 

frame de circos. Portanto, a construção evoca um cenário compartilhado de que a expressão 

“fazer de palhaça” é utilizada quando acreditamos que o outro pode ser enganado ou quando se 

age de má fé, duvidando da capacidade do outro de entender sobre o que acontece. Desse 

modo, ser a dona do circo é a metaforização de saber mais que o palhaço e, portanto, a 

impossibilidade de ser enganada. Logo eu representa a manifestação da focalização do 

contraste entre o que é esperado anteriormente: a expectativa do antagonista de fazer de 

palhaça e o conhecimento compartilhado do frame de justificativa do segundo segmento que 

leva a não realização dessa expectativa. 

Assim, observamos dois segmentos expressos: o primeiro aponta um replicador que 

deseja mostrar a impossibilidade de haver a concretização da expectativa do antagonista 

apontada pelo replicador, seguido da quebra de expectativa resultante de inferência, que 

desencadeia uma leitura de negação, ou seja, mas a pessoa não conseguiu me fazer de palhaça, 

pois “o replicador é mais esperto que o antagonista”. 

A desigualdade percebida entre os segmentos tem a sua marca registrada no logo eu, 

como um focalizador contrastivo que chama a atenção da negação resultante da desigualdade, 

mas aponta para a surpresa do replicador devido à intenção do antagonista de que o falante 

poderia ser “feito de palhaça”. Percebe-se o tom irônico ao se recorrer ao frame relativo a 

circos, numa linguagem metafórica/metonímica, em que se aproximam os elementos 

palhaço,circo e ilusão, enganação. 

Conforme abordado na metodologia, a maioria dos dados mantém um padrão em que há 

um segmento 1 com verbo volito + com LOGO X + segmento 2. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

Figura 18 - Dado com logo eu 



 
 

Assim como o dado anterior, no que se refere ao sentido, temos, no primeiro segmento, a 

construção com verbo volitivo [“Quis me iludir”] que demonstra a surpresa do replicador à 

tentativa de ser iludido pelo antagonista, mas que não tem êxito. Ou seja: Quis me iludir, mas 

não conseguiu me iludir. Sendo assim, “quis me iludir” gera uma expectativa, que é negada por 

inferência, ou seja, não ocorreu a ilusão. A inferência se realiza, portanto, entre o primeiro e o 

segundo segmento. No segundo segmento, também há uma justificativa que representa a 

impossibilidade de realização da expectativa do segmento anterior: sou pote de feijão dentro. O 

logo eu é a marca a realização do contraste em que temos a desigualdade percebida entre os 

dois segmentos, salientando a negação da expectativa do segmento anterior, isto é, o logo eu 

focaliza o contraste do enunciado não explícito (mas não conseguiu) com o enunciado 

explícito: o desejo de iludir, apontando para a justificativa. 

 Há, então, a razão para não realização da expectativa, tal razão é demonstrada a partir 

de um frame em que a construção em análise evoca um cenário compartilhado de que 

comumente um grupo social utiliza o pote de sorvete para colocar feijão. Desse modo, a 

imagem do pote é a metaforização de uma grande ilusão: esperar encontrar sorvete quando, na 

verdade, tem feijão. 

 Dessa maneira, Logo eu representa a manifestação da focalização do contraste entre o 

que é esperado anteriormente e o conhecimento compartilhado do frame do segundo segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Dado com logo eu 



 
 

A figura 19 revela mais um exemplo do pareamento forma/sentido da construção que 

ocorre da seguinte maneira: Conforme generalização dos dados com logo eu, há o primeiro 

segmento com verbo volitivo + logo eu seguido de um segundo segmento que assume a forma 

de uma relativa apositiva. Assim, “Logo” focaliza e “eu” refere-se a si mesmo, como 

referenciação ao replicador do discurso. 

Também é possível notar uma construção focalizadora contrastiva. O primeiro segmento 

(Quis me dar um gelo) gera uma expectativa. Entre o primeiro e o segundo segmento, há uma 

oposição em que se nega o segmento anterior, ou seja, desconsidera o que vem antes. Assim, 

demonstra a surpresa do replicador à tentativa de ser ignorado, mas que não tem êxito, isto é, 

pode-se inferir que “quis me dar um gelo”, leva a “mas não conseguiu”. 

No segundo segmento expresso, há uma justificativa (FILLMORE) que representa o 

frame que considera o compartilhamento de informação acerca de o navio Titanic ser afundado 

por um grande pedaço de gelo, o que leva à consideração da impossibilidade da realização da 

expectativa do segmento anterior, reforçada por uma explicação/motivo para não realização. 

Assim, o replicador recupera uma cena já experenciada de que “dar um gelo” é evitar alguém 

emocionalmente. Desse modo, o iceberg que afundou o Titanic é o maior bloco de gelo e 

assim, a metaforização representa a impossibilidade de dar gelo no maior bloco de gelo já 

visto. 

Logo eu representa a manifestação da focalização do contraste entre o que é esperado 

anteriormente e o conhecimento compartilhado do frame do segundo segmento, o que reforça o 

contraste em relação ao primeiro segmento. Tal desigualdade percebida entre os dois 

segmentos tem sua marca registrada no logo eu como focalizador contrastivo que nega a 

expectativa do primeiro segmento. A projeção de futuridade permanece presente de tal modo 

que a volição demonstra expectativa para o futuro e que na construção em análise não se 

realiza. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A figura 20, retirada da rede social, demonstra como o replicante replica o uso do meme 

logo eu para diversos contextos, inclusive políticos. O entorno da construção mantém o 

primeiro segmento com verbo volitivo seguido de logo eu mais o segundo segmento:a oração 

relativa, que representa uma justificativa. 

Assim como os dados 10, 11 e 12, “logo” focaliza e “eu” refere-se a si mesmo, como 

referenciação ao replicador do discurso. Há supresa do replicador à tentativa de ser enganado 

por um golpe, mas que não tem êxito; a expectativa do antagonista apontada pelo replicador é 

negada. 

No segundo segmento expresso, há uma justificativa que representa a impossibilidade da 

realização da expectativa do segmento anterior. As construções, golpe e Michel Temer, 

evocam um cenário político partilhado por grande parte da sociedade de que o Michel Temer 

fez parte do golpe de 2016 com o impeachement da presidenta Dilma, dessa maneira, seria 

impossível aplicar um golpe por ele ser metaforicamente o próprio golpe, e, segundo a 

conceptualização dele, o maior exemplo de golpista. O logo eu contrasta o enunciado não 

explícito (mas não conseguiu) com o enunciado explícito: o desejo de dar o golpe. Podemos 

considerar que logo eu representa a manifestação da focalização do contraste entre o que é 

esperado anteriormente e o conhecimento compartilhado expresso no frame-justificativa do 

segundo segmento. 

  

Figura 20 - Dado com logo eu 



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte:  Redes Sociais 

 

A figura 21 é a verificação de como o meme logo eu se replica, de modo que, no que 

tange à forma, o slot “eu” foi substituído por “nós” e reproduzido em outros contextos de uso, 

com o entorno da construção semelhante à da construção logo eu. O pareamento forma/sentido 

ocorre no primeiro segmento com verbo volitivo. Posteriormente logo nós, em seguida temos o 

segundo segmento: a relativa apositiva. “Logo” põe em evidência o nós, refere-se a si mesmo e 

outros, como referenciação aos replicadores do discurso preenchido no slot. A oração 

apositiva: “que conta tudo uma pra outra” explica formalmente quem é o representante “nós”. 

A construção logo nós também apresenta focalização contrastiva, salientando 

características positiva dos replicadores. Nota-se, no primeiro segmento, supresa da replicadora 

à tentativa de alguém querer dar em cima dela e da amiga ao mesmo tempo. Assim, “quis dar 

em cima de mim e da minha amiga ao mesmo tempo” gera uma expectativa por parte do 

antagonista, que é negada pelo replicador, acrescentando por inferência que a ação não 

ocorreu, não teve êxito. A presença do verbo volitivo querer no primeiro segmento aponta 

pensamentos aceitos como expectativas; o desejo de que uma ação/estado se concretize. 

 No segundo segmento, há uma justificativa que representa a impossibilidade da 

realização da expectativa do segmento anterior: que contamos tudo uma para outra, ou seja, as 

amigas são mais espertas que o esperado pelo antagonista. Desse modo, “contar tudo uma pra 

outra” demonstra a impossibilidade de serem enganadas. Logo nós representa, portanto, a 

manifestação da focalização do contraste entre o que é esperado anteriormente: a expectativa 

de dar em cima dela e da amiga. A justificativa do segundo segmento leva a não realização 

dessa expectativa. 

Figura 21 - Dado do logo nós 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A maioria dos dados com oposição positiva são com preenchimento de slot por “eu”, o 

dado da figura 22 é um exemplo que o replicador não elenca características positivas apenas de 

si mesmo, mas também salienta “ela”, na construção logo ela, como mais esperta que o 

imaginado pelo antagonista. O entorno da construção é composto pelo primeiro segmento com 

verbo espistêmico seguido de LOGO Ela e, posteriormente, o segundo segmento: o aposto: a 

dona do open bar. 

Diferente dos lados com logo eu, o LOGO focaliza e refere-se à “ela”. Há supresa do 

replicador à tentativa de alguém acreditar que a amiga não bebia, o que não é possível, isto é, a 

expectativa é negada uma vez que a amiga é a “dona do open bar”; que é a justificativa no 

segundo segmento expresso. Tal justificativa representa a impossibilidade da realização da 

expectativa do segmento anterior. O frame de dona de open bar evoca um cenário 

compartilhado de bastantes bebidas alcoólicas liberadas, o que leva a crer que a amiga 

consome bebidas até em excesso, diferente da expectativa no primeiro segmento. Assim, logo 

ela representa a manifestação da focalização do contraste entre o que é esperado anteriormente 

e o conhecimento compartilhado do frame do segundo segmento. 

  

Figura 22 - Dado com logo ela 



 
 

4.2 Grupo 2: Conector focalizador de contraste em oposição negativa 

 

Em todas as ocorrências de logo você (o slot mais recorrente, após o slot preenchido por 

“eu”), o replicador aponta um senão do antagonista, a construção salienta o você, mostrando 

que o antagonista não está apto para realização da expectativa gerada em um questionamento 

do primeiro segmento, geralmente com perguntas retóricas. Assim, o replicador nega o 

questionamento do primeiro segmento da construção, uma vez que o replicador resume o 

antagonista pior do que o esperado por ele. 

Nos dados do grupo 2, assim como nas ocorrências do grupo 1, com LOGO X, neste 

grupo logo você, é o ponto de sustentação do contraste, ou seja, a partir do elemento focalizado 

constrói-se o contraste. A construção salienta o você, no entanto, em vez de salientar 

características positivas como nos dados com logo eu — em que “os replicadores resumiam-se 

ser mais espertos do que o imaginado por seus antagonistas”— apontam contrariedades do 

antagonista, uma ação/pensamento negativo é salientado para evidenciar o contraste. Tal 

questão pode ser justificada como estratégias pragmáticas com a teoria de proteção à própria 

face (GOFFMAN, 1982). A seguir, dois dados da construção logo você a fim de exemplificar a 

análise descrita: 

 

Figura 23 – Dados com logo você 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A figura 23 é um exemplo do pareamento forma/sentido da construção que ocorre da 

seguinte maneira: há um segmento com pergunta retórica logo você e um segundo segmento 

com justificativa que assume a forma de relativa apositiva. Assim, “Logo” focaliza e “você” 

refere-se ao elemento fora do discurso: doravante antagonista. 



 
 

Assim como nas ocorrências com logo eu, também é possível notar uma construção 

focalizadora contrastiva. O primeiro segmento (vai me dizer que você é defensor dos pobres) 

gera um questionamento. Entre o primeiro e o segundo segmento há uma oposição ao que vem, 

negando totalmente o questionamento anterior: se diz defensor dos pobres, mas não deveria. 

No segundo segmento expresso, há uma justificativa que representa a impossibilidade da 

realização do questionamento/ação do segmento anterior seguida de uma explicação. Assim, o 

replicador aponta os motivos de o antagonista não poder ser defensor dos pobres, visto que tem 

uma mansão e muitos bens. A construção logo você representa a manifestação da focalização 

do contraste entre o que é questionado anteriormente e a justificativa do segundo segmento. 

Tal desigualdade percebida entre os dois segmentos tem sua marca registrada no logo você 

como focalizador contrastivo que nega a expectativa do primeiro segmento ressaltando os 

aspectos negativos do elemento focalizado. 

Os dados com logo você não demonstram projeção de futuridade como os dados do 

grupo 1 devido a ausência de verbos de volição, fator determinante para o desejo de uma ação 

no futuro, configurando expectativa, mas permanece a quebra de expectativa do conector 

prototípico MAS por haver desigualdade entre os segmentos, negando totalmente ou 

parcialmente o que vem antes. No grupo 2, a justificativa acontece de maneira mais direta, o 

conhecimento partilhado não requer a evocação de um cenário, isto é, a justificativa não é 

pautada em um frame como no grupo 1. É importante perceber que “os genes”, isto é, a 

construção, que têm mais sucesso de replicação e transferência se mantém e outros fatores se 

modificam, por isso algumas diferenças entre os grupos 1 e 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

Figura 24 - Dados com logo você 



 
 

O dado acima mantém a generalização percebida entre as construções com logo você. O 

pareamento forma/sentido ocorre com uma pergunta retórica no primeiro segmento logo você + 

segundo segmento: a oração relativa apositiva. LOGO focaliza e refere-se a VOCÊ, como 

referenciação ao antagonista do discurso. A oração relativa apositiva especifica formalmente 

quem é o representante “você”. 

No que tange à função da construção, nota-se, no primeiro segmento, um questionamento 

com pergunta retórica, que é refutado no segundo segmento, ou seja, não deveria ter medo de 

assaltado. 

No segundo segmento, há uma justificativa que representa a inaptidão do antagonista 

para ter esse pensamento/ação, o replicador julga que o antagonista é pior do que o imaginado 

por ele. Tal justificativa é pautada em uma ironia “que rouba o namorado das amigas”. Desse 

modo, ter medo de assalto (roubo) e roubar o namorado das amigas demonstram uma 

contrariedade, quem age como ladrão (ainda que metaforicamente) não deveria ter medo de 

assalto. logo você, representa, portanto, a manifestação da focalização do contraste entre o que 

é questionado anteriormente e a justificativa do segundo segmento. A desigualdade percebida 

entre os segmentos tem a sua marca registrada no logo você, como um focalizador contrastivo 

que chama a atenção da negação resultante da desigualdade entre os segmentos. 

 

4.3 Grupo 3: Focalizador de Contraste Temporal/Espacial 

 

O grupo 3, com slots preenchidos por advérbio de tempo/lugar, retoma o valor semântico 

original de logo e pode demonstrar a trajetória sincrônica da construção, em que a focalização 

está presente e também a significação temporal/espacial. Como afirmado anteriormente, neste 

grupo, o replicador salienta o momento/lugar e não mais a relação replicador e antagonista, 

assim o replicador resume o espaço/tempo mais inapropriado que o esperado por ele ou pelo 

outro para a realização de uma ação. Tal questão justifica com clareza o contexto comunicativo 

necessário para análise de dados da língua em uso. 

A seguir um exemplo da construção focalizadora temporal: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redes Sociais 

 

A figura 25 é um exemplo do pareamento forma/função da construção LOGO [ADV]. 

Há um primeiro segmento com interjeição. logo hoje seguido da oração relativa apositiva. 

LOGO salienta o hoje e a oração relativa apositiva especifica porque hoje não é o dia 

apropriado para chover. A linguagem não verbal contribui para tal entendido. 

No que se refere à função, temos insatisfação/decepção expressa no primeiro segmento 

pela interjeição “droga”, que é reforçado pelos recursos visuais ao demonstrar a chuva, seguida 

de uma justificativa no segundo segmento: “que eu ia correr”. 

A justificativa especifica o motivo para não ser o momento apropriado para chover. Tal 

justificativa é pautada em uma ironia também a partir de recursos visuais, uma vez que uma 

tartaruga é conhecida por sua vagareza. A construção logo hoje chama a atenção entre a 

constatação feita no primeiro segmento expresso pela interjeição e o segundo segmento 

expresso com a justificativa. Logo hoje representa, portanto, a manifestação da focalização 

entre o que é constatado anteriormente e a justificativa do segundo segmento. Há quebra de 

expectativa presente em todo enunciado percebida entre os segmentos, porque o contraste se 

faz também com a imagem. Desse modo, logo hoje se comporta como um focalizador, mas só 

assume o valor semântico contrastivo se considerarmos também a imagem. 

 

 

 

Figura 25 - Dados logo hoje 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo, elaboramos uma proposta de rede construcional da construção 

gramatical com LOGO X e suas relações construcionais, a saber: 

 

 

Figura 26 - Rede construcional da construção com LOGO X 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 



 
 

Isso posto, consideramos que o padrão construção de tempo/contraste são mais 

esquemáticas e estão no mesmo nível de esquematicidade na rede construcional e que são 

inter-relacionadas também quanto à forma no que tange ao trajeto advérbio-conector. Dessa 

maneira, com LOGO X conecta com o “nó” dos advérbios focalizadores e que esta construção 

emerge a partir do uso prototípico da construção de contraste MAS. A construção em estudo, 

como afirmado anteriormente, apresenta apenas contraste por oposição. Dessa forma, LOGO X 

está mais na periferia e outras construções não prototípicas de contraste estão mais próximas da 

conjunção prototípica MAS na rede construcional. 

Embora tenhamos nos dedicado veemente ao estudo da construção com LOGO X e 

concretizado a hipótese de que a construção em estudo apresenta um novo significado de 

contraste com função pragmática focalizadora, bem como as possíveis motivações para esse 

novo uso, sabe-se que muito ainda precisa ser estudado sobre a motivação para o surgimento 

de uma nova construção, principalmente ao se tratar da relação de tempo que se torna 

contraste. Dessa maneira, estas podem ser linhas iniciais de um trabalho futuro em que a 

projeção de futuridade da construção com LOGO X seja mais explorada. 
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Dados coletados através de pesquisa no endereço google.com/imagens e através de redes 

sociais (Facebook, Instagram e Twitter). 

  

08 Paty Vi. A da Faetec eu acertei 

09  umas, acho que vinte e seis 

  questões. 

10 Karol De quantas? 

11 Paty De... quarenta, trinta e 

12 Karol pouco, sei lá. 

13 Paty [Ham... E a do Pedro II?] 

14  E a do Pedro II eu acertei, 

  acho que nove. 

15 Karol De quantas? 

16 Paty De vinte e poucas, sei lá. 

17 Karol Zerou alguma? 



 
 

pensei que ela... E ela tá estudando aonde 

Esthefane? 

 

pensei que ela... E ela tá estudando aonde 

Esthefane? 

 

pensei que ela... E ela tá estudando aonde 

Esthefane? 

 

pensei que ela... E ela tá estudando aonde 

Esthefane? 

18 Paty Hum... não sei. 

19 Karol Não, são só- são só (inint.) 

20 Paty português e matemática? 

  [não (inint.) não] 

21 Karol E, Esthefane zerou, não foi? 

22 Paty Não, quem zerou foi... 

23 Karol Ou só acertou uma, sei lá? 

24 Paty De matemática, não foi uma 

25 Karol coisa assim? 

26  [Foi, foi isso mermo.] 

27  Gente! Logo Esthefane que 

28  é meio inteligentezinha, eu 

29  pensei que ela – tipo assim, 

30  tudo bem que Pedro II é 

31  super difícil mas- 

ze-maszerá assim, entendeu? E ela sempre foi inteligente, 
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