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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo descrever as propriedades da forma e do significado da 

construção conectora [com isso] em seus variados contextos de uso no português 

contemporâneo. A pesquisa é feita com base em uma abordagem sincrônica, qualitativa e 

quantitativa, fundamentada nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, doravante LFCU (CROFT, 2001; GOLDBERG, 1995, 2006; TRAUGOTT e 

TROUSDALE, 2021; ROSÁRIO e OLIVEIRA, 2016; LOPES, 2021), em diálogo com os 

estudos da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004), da Pragmática (SWEETSER, 

1990) e da Linguística de Texto (cf. KOCH, 2004; FÁVERO, 2004). As hipóteses de 

investigação são as seguintes: [com isso] promove uma coesão do tipo híbrido, isto é, tanto 

referencial quanto sequencial e pode estabelecer relação de conexão ampla, ligando não 

somente orações de um mesmo período como também porções maiores do texto (períodos e 

parágrafos). Além disso, a construção articula valores semânticos diversos (polissemia) e pode 

exercer a função de sequenciador ou de conector (polifuncionalidade). A análise das 

ocorrências visa a identificar tais valores e observar o tipo de relação e efeitos de sentido que a 

posição do conector estabelece com a função coesiva desempenhada.  O banco de dados é 

composto das duzentas primeiras ocorrências extraídas do Corpus Now, do site Corpus do 

Português (www.corpusdoportuguês.org).  Os resultados apontam que [com isso] articula os 

valores semânticos de tempo, consequência, conclusão e elaboração (o primeiro, atuando como 

sequenciador, os três últimos, como conector).  Paralelamente, evidenciam que a construção 

conectora [com isso] promove uma coesão do tipo híbrido, tanto referencial quanto sequencial. 

O conector pode se posicionar dentro do período, entre períodos ou entre parágrafos, sendo as 

conexões interperíodo e interparágrafo associadas à remissão de porções maiores do texto. 

 

 

 

Palavras-chave: Construção conectora [com isso]; relações coesivas; LFCU. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to describe the properties of form and meaning of the connecting 

construction [com isso] in its varied contexts of use in contemporary Portuguese. The research 

is based on a synchronous, qualitative and quantitative approach, based on the theoretical 

assumptions of Usage-Based Linguistics, (CROFT, 2001; GOLDBERG, 1995, 2006; 

TRAUGOTT e TROUSDALE, 2021; ROSÁRIO e OLIVEIRA, 2016; LOPES, 2021), in 

dialogue with the studies of Systemic-Functional Linguistics (HALLIDAY, 2004), of 

Pragmatics (SWEETSER, 1990) and of Text Linguistics (cf. KOCH, 2004; FÁVERO, 2004). 

The research hypotheses are as follows: [com isso] it promotes a hybrid type cohesion, that is, 

both referential and sequential and can establish a broad connection relationship, linking not 

only sentences from the same period but also larger portions of the text (periods and 

paragraphs). Furthermore, the construction articulates different semantic values (polysemy) and 

can act as a sequencer or connector (polyfuncionality). The analysis of occurrences aims to 

identify such values and observe the type of relationship and meaning effects that the connector 

position establishes with the cohesive function performed. The database is composed of the first 

two hundred occurrences extracted from Corpus Now, from the website Corpus do Português 

(www.corpusdoportuguês.org). The results show that [com isso] it articulates the semantic 

values of time, consequence, conclusion, and elaboration (the first, acting as a sequencer, the 

three as a connector). Besides, there is a great evidence that the connecting construction [com 

isso] promotes a hybrid-type cohesion, both referential and sequential. The connector can be 

positioned within the period, between periods or between paragraphs, with the interperiod and 

interparagraph connections being associated with the cross-reference of larger portions of the 

text. 

 

Keywords: Connecting construction [com isso]; cohesive relationships; LFCU. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre a construção conectora [com isso], a qual integra um 

projeto de pesquisa mais amplo intitulado Relações coesivas e semânticas das construções 

conectoras [PREP isso]conect à luz da Linguística Funcional Centrada no Uso (Lopes, 2019b) 

– UFF. Por atuar no âmbito da conexão, está em conformidade com a agenda de estudos do 

grupo de pesquisa Conectivos e Conexão de Orações (CCO-UFF) e, por se tratar de uma 

proposta que investiga padrões de uso em contextos específicos, está em consonância com as 

pesquisas de interesse do grupo Discurso & Gramática - UFF. O objeto sob análise estabelece 

diversas relações semânticas – atuando como sequenciador, articula valor de tempo; como 

conector, valores de consequência, conclusão e elaboração. Desse modo, trata-se de uma 

construção polissêmica (sentidos diversos) e polifuncional (função de sequenciador ou de 

conector). A construção conectora [com isso] tem uso recorrente na Língua Portuguesa, porém 

ainda é pouco explorada na literatura linguística, fato esse que justifica o estudo aqui proposto. 

As gramáticas normativas atentam para a existência de construções fixas formadas com o 

pronome demonstrativo isso, mas não contemplam a descrição dessas construções e não 

mencionam [com isso] em suas abordagens. Em geral, encontra-se a descrição das subpartes 

separadamente, ou seja, definições e valores assumidos pela preposição com e pelo pronome 

demonstrativo isso de forma isolada, não como uma unidade de sentido. 

Com base nesse fator, a pesquisa aqui desenvolvida tem como objetivo geral descrever 

aspectos da forma e do significado da construção [com isso] ancorando-se nos pressupostos da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (CROFT, 2001; GOLDBERG, 1995, 2006) em diálogo 

com os estudos da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004), da Pragmática 

(SWEETSER, 1990) e da Linguística de Texto (cf. KOCH, 2004; FÁVERO, 2004). 

Vejamos um exemplo da construção [com isso] em contexto de uso: 

 

1) Jimmy Butler vai para o Miami Heat! O time da Flórida receberá o ala-armador 

em uma chamada sign-and-trade com o Philadelphia 76ers, segundo Adrian 
Wojnarowski, da ESPN americana. Com isso, Philly receberá em troca Josh 

Richardson. O valor da extensão será de US$ 142 milhões por quatro anos. 

(Disponível em: https://www.theplayoffs.com.br/nba/jimmy-butler-acerta-contrato-
com-miami-heat/. Acesso em: 05 out. 2020). 

 

A ocorrência acima foi extraída de um trecho expositivo em que a construção com isso 

articula valor de consequência – o time da Flórida receberá o ala-armador em uma chamada 

https://www.theplayoffs.com.br/nba/jimmy-butler-acerta-contrato-com-miami-heat/
https://www.theplayoffs.com.br/nba/jimmy-butler-acerta-contrato-com-miami-heat/
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sign-and trade com o Philadelphia, em decorrência disso, Phily receberá em troca Josh 

Richardson. A construção se posiciona entre períodos e o elemento “isso”, um termo 

encapsulador1, remete às informações dos períodos anteriores do mesmo parágrafo. Logo, 

podemos observar que com isso, nessa ocorrência, é um mecanismo que atua tanto para a coesão 

sequencial quanto para a referencial. Cumpre informar que, nesta pesquisa, adota-se a notação 

[com isso] para se fazer referência genérica à construção e com isso para se referir a um dado 

específico do uso linguístico a exemplo da ocorrência apreciada. 

As hipóteses que norteiam a análise de [com isso] são: a) a construção desempenha 

coesão do tipo híbrido, ou seja, tanto referencial quanto sequencial; b) articula valores 

semânticos diversos (além da relação de consequência, apresentada acima, encontramos valores 

semânticos de conclusão, elaboração e tempo); c) é polifuncional, isto é, [com isso] pode atuar 

como sequenciador ou como conector; d) conecta porções do texto de extensões variadas. 

Diante do exposto, com a análise dos dados, pretende-se: 

 investigar as relações coesivas promovidas pelo conector;  

 verificar o tipo de relação estabelecida (sequencial e/ou referencial);  

 observar o escopo remissivo, isto é, a que porções do texto [com isso] se refere; 

 identificar os valores semânticos veiculados, descrevendo, assim, a gradiência 

semântica (polissemia) dessa construção;  

 observar a polifuncionalidade do objeto sob análise, ou seja, se atua como 

sequenciador ou conector; 

 verificar se há uma relação entre: posição do conector, seu valor semântico e 

função2 coesiva desempenhada (conector de orações, de períodos ou 

parágrafos).  

Sobre os pressupostos teóricos apontados anteriormente, convém dizer que a LFCU é 

resultado da união da Linguística Funcional de vertente norte-americana e da Linguística 

Cognitiva. A primeira analisa a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação 

extralinguística e propõe que o estudo da gramática e do discurso seja simultâneo a fim de 

compreender como a língua se configura. A segunda concebe o comportamento linguístico 

                                                             
1 Denomina-se encapsulador o elemento coesivo que sintetiza informações contidas em segmentos precedentes do 

texto, nominalizando-as e transformando-as em objeto do discurso (KOCH, 2020).  
2 Neste trabalho utiliza-se a palavra função em acepções diferentes em acordo com a literatura linguística, ora 

referindo-se ao sentido croftiano (um dos polos do pareamento forma-função, relacionado a significado e sentido) 

como abonado na abordagem construcional da gramática, ora referindo-se ao papel morfológico ou função 

sintática.de um elemento. A polifuncionalidade da construção [com isso], por exemplo, diz respeito ao papel 

morfológico que a construção exerce, isto é, função sequenciadora ou conectora. 
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como reflexo de capacidades cognitivas e considera os aspectos culturais e sociointeracionais 

no processamento da linguagem (FURTADO DA CUNHA, BISPO; SILVA, 2013).  

Pressupõe-se, nessa perspectiva, que a língua é constituída de pareamentos forma-

significado, as chamadas construções, organizadas em rede hierarquizada, cujos nós são 

interconectados por elos. Construções são as unidades básicas da língua, que apresentam, no 

plano da forma, propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas e, no plano do significado, 

propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais (GOLDBERG, 2006; 

FURTADO DA CUNHA E LACERDA, 2017). 

A interlocução entre a LFCU e a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004) 

ocorre, no presente trabalho, devido ao nível de articulação em que [com isso] atua, isto é, 

articulação paratática de orações, articulação de períodos e de parágrafos. A Linguística Textual 

(KOCH, 2004; FÁVERO, 2004) é relevante para esta pesquisa por abordar temas como a 

coesão textual, sequenciação e referenciação, caros ao estudo da construção conectora [com 

isso]. A Pragmática, por sua vez, contribui por meio do postulado de Sweetser (1990) sobre as 

relações de causalidade. De acordo com a autora, a noção de causalidade se estabelece em três 

domínios, a saber: a) conteúdo – trata-se de uma relação de natureza consecutiva lógica, um 

conhecimento prévio do enunciador, algo que independe da perspectiva dele sobre o ocorrido, 

diz respeito à causalidade do mundo real; b) epistêmico – natureza inferencial, parte da 

observação /dedução do falante sobre um dado observado no mundo; c) atos de fala – a 

causalidade apresenta-se na declaração, que é, na verdade, uma justificativa dada para 

asseveração feita anteriormente. Os domínios mencionados estão em consonância com as 

relações lógicas articuladas pela construção sob análise. O sentido de consequência corresponde 

ao domínio de conteúdo por sua natureza consecutiva lógica; o domínio epistêmico, às relações 

conclusivas por sua natureza inferencial; e o sentido de elaboração, ao domínio de atos de fala, 

por se tratar de uma justificativa para a asserção feita. 

Cabe enfatizar que os valores articulados pela construção conectora [com isso] se 

estabelecem textualmente. Em outras palavras, os sentidos não são próprios da construção, mas 

articulados com base no contexto em que é utilizada. Desse modo, é necessário analisar a 

superfície do texto, cotejar os outros elementos linguísticos para se identificar o valor 

semântico.  

Para realização desse estudo foram selecionadas do Corpus Now, do site Corpus do 

Português (www.corpusdoportuguês.org), as 200 primeiras ocorrências da construção [com 

isso]. O tratamento dos dados se faz por análise qualitativa e quantitativa, levando em 

consideração os aspectos semânticos, discursivos, as relações coesivas desempenhadas pela 

http://www.corpusdoportuguês.org/
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construção investigada, bem como a produtividade de cada tipo semântico analisado. Trata-se 

de uma pesquisa sincrônica, centrada na investigação da construção conectora [com isso] no 

português brasileiro contemporâneo. 

O presente trabalho divide-se em sete seções, sendo a primeira delas esta introdução. A 

segunda refere-se a uma revisão da literatura com temas caros ao assunto tratado, a saber: a 

abordagem da conexão na literatura linguística, processos e mecanismos da conexão na 

Linguística de Texto, definições de sequenciador e conector (lógico-semântico e discursivo-

argumentativo), a semântica da conclusão, consequência e elaboração, e o tratamento das 

subpartes da construção [com isso]. Todos os assuntos estão organizados em sete subseções. 

A terceira seção explicita a fundamentação teórica em que se pauta a pesquisa em foco, 

onde se apresentam perspectivas teóricas e conceitos relevantes. Os temas são tratados em três 

subseções: 1ª) Linguística Funcional Centrada no Uso; 2ª) A Pragmática e os domínios 

conceptuais da causalidade; e 3ª) Sequências tipológicas. Tanto a primeira quanto a segunda 

subseção dividem-se em tópicos. Os tópicos que se referem à LFCU abordam conceitos como 

construção, esquematicidade, produtividade, composicionalidade, polissemia, 

polifuncionalidade, inferência pragmática, subjetividade, frequência de uso, prototipicidade, 

fixação na memória, factualidade, contra-factualidade e eventualidade. Os que dizem respeito 

à Pragmática explicam os domínios postulados por Sweetser (1990) e tratam da relação entre 

eles e o uso da construção [com isso]. 

 A quarta expõe os procedimentos metodológicos que possibilitaram a realização da 

pesquisa, assim ordenados: Corpus e procedimentos adotados para a seleção dos dados; Fatores 

de análise; Notação construcional; Dados ambíguos; Dados descartados. A seção seguinte, isto 

é, a quinta, propõe-se a apresentar a análise dos dados. Para isso, a seção se organiza do seguinte 

modo: A função de sequenciador; A função de conector consecutivo; A função de conector 

conclusivo; A função de conector de elaboração; Produtividade e propriedades da construção 

[com isso] por função; A promoção de uma coesão híbrida; Relação entre o pronome 

demonstrativo e a porção textual encapsulada; Propriedades construcionais de [com isso]; [com 

isso] e a rede construcional [PREP isso] do português. Na sexta seção, temos as considerações 

finais do trabalho e, por fim, na sétima, apresentam-se as referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção trata de temas caros à pesquisa aqui desenvolvida, a saber: 2.1 A conexão 

oracional na literatura linguística; 2.2 A conexão na Linguística de Texto: processos e 

mecanismos; 2.3 Sequenciador, conector lógico-semântico e conector discursivo-

argumentativo; 2.4 A semântica da conclusão, da consequência e da elaboração; 2.5 Os itens 

componentes da construção: estudos sobre a preposição “com” e o pronome demonstrativo 

“isso”; 2.5.1 A preposição “com” nas relações circunstanciadoras sob olhar pancrônico; 2.5.2 

O pronome demonstrativo “isso”. 

 

2.1 A conexão oracional na literatura linguística 

 

 As gramáticas tradicionais e escolares, em geral, propõem regras e classificações 

discretas, de base aristotélica, utilizando frases soltas e/ou feitas com a finalidade de 

exemplificar o que foi ensinado. No que diz respeito à conexão de orações, alguns gramáticos 

basicamente apresentam o critério de dependência para orações subordinadas e independência 

para as coordenadas (podendo apresentar ou não um conector), enquanto outros abordam de 

forma mais ampla tais conceitos. Vejamos a seguir a abordagem de alguns autores sobre as 

relações de coordenação e subordinação. 

 Bechara (2009b, p. 476) ressalta que “orações coordenadas são orações sintaticamente 

independentes entre si e que se podem combinar para formar grupos oracionais ou períodos 

compostos”. Segundo o autor (2009b, p. 477), tais orações “estão ligadas por conectores 

denominados conjunções coordenativas”, que apenas marcam o tipo de relação semântica 

(aditiva, adversativa ou alternativa) que os falantes manifestam entre os conteúdos de 

pensamento designados nessas orações. 

 Ainda de acordo com o gramático (2009b), subordinada é a oração que, anteriormente 

independente do ponto de vista sintático, passa a uma camada inferior, funcionando como 

membro sintático de outra unidade. Em outras palavras, passa a exercer função sintática dentro 

da oração principal. 

 Cunha e Cintra (2001, p. 593) salientam que as orações coordenadas são estruturas da 

mesma natureza, “autônomas, independentes, isto é, cada uma tem sentido próprio”. Definem 

as orações subordinadas como sendo aquelas que “funcionam sempre como termos essenciais, 

integrantes ou acessórios de outra oração” (2001, p. 598). Ainda de acordo com os estudiosos 

(2001, p. 600), tais orações classificam-se em: substantivas, adjetivas e adverbiais. 
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Aparentemente não há problemas quanto à abordagem tradicional, não fosse tão discreta 

e de pouca aplicabilidade em dados reais de uso. A (in)dependência das orações como algo 

determinante para a distinção entre coordenada e subordinada nem sempre contribui para a 

classificação da oração, ou seja, algumas vezes, o dado analisado não evidencia se o sentido da 

frase é completo ou se depende de outra oração. Como dizer, por exemplo, que uma oração 

adversativa tem sentido independente se a sua semântica implica se opor a algo explicitado ou 

inferido em um enunciado anterior? 

Sendo os conectores frequentemente utilizados na coordenação ou subordinação de 

orações e fundamentais para a compreensão e coesão do texto, seria de grande contribuição 

para a produção e entendimento textual que o estudo de tais elementos fosse aprofundado.  

Considerar os conectores de estatuto menos gramatical, como a construção [com isso]3, as 

relações coesivas que alguns conectores estabelecem com porções de qualquer extensão 

(orações, períodos, parágrafos), entre outros procedimentos, são formas de realizar uma análise 

mais ampla e detalhada sobre a conexão estabelecida. Rodríguez (1996), ao falar da dicotomia 

subordinação/coordenação, salienta: 

 

Mas, na análise desses conectores, a dicotomia subordinação-coordenação geralmente 

não é falada corretamente, porque essa perspectiva de análise é enquadrada pela frase. 

Falar de subordinação / coordenação significa estabelecer uma relação de dependência 

/ não dependência, de integração na estrutura da frase. Mas esses conectores abrangem 

unidades superiores de fala. Portanto, é necessário um critério mais amplo de 

relacionamento supraoracional ou discursivo. (RODRÍGUEZ, 1996, p. 15).4 

 

Antunes (2005, p. 142) comenta que, nas gramáticas e nos livros didáticos, “o estudo 

dos conectores geralmente não ultrapassa muito um olhar predominantemente classificatório”, 

ou seja, não vai muito além da classificação dos conectores ou das orações em que eles estão 

inseridos. Em se tratando da conexão oracional, segue, como ilustração, a abordagem de dois 

livros didáticos sobre coordenação e subordinação: para o SAS (SILVA; MARINHO, 2016, p. 

14), do Ensino Fundamental 2 (oitavo ano), o período composto por coordenação é “formado 

por orações de sentido completo, dentro de um contexto determinado, sintaticamente 

independentes”. “A oração subordinada funciona como termo da oração principal e depende 

                                                             
3  [com isso] pode ser considerado um conector menos gramatical em virtude de seus aspectos adverbiais, tais 

como: a) possibilidade de ser coordenado a uma conjunção – por ex.: e, com isso -; b) ter mobilidade posicional. 

Tais aspectos são explorados na páginas 18 desta seção. 

4 Cf.: “Pero en el análisis de estos conectores no suele hablarse propriamente de la dicotomia subordinación-

coordinación, porque esta perspectiva de análisis tiene como marco la orácion. Hablar de subordinacón 

/coordinación significa estabelecer uma relación de dependência / no dependência, de integración dentro de la 

estrutura de la oración. Pero estos conectores enlazan unidades superiores de discurso. Se necessita, pues, um 

critério más amplio de relación supraoracional o discursiva.” 
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dela para ter sentido completo e ser compreendida.” Correa e Luft (2000) definem: a) orações 

coordenadas – são independentes sintaticamente, podendo ser assindéticas (não são ligadas por 

conjunção) ou sindéticas (ligada à outra oração por meio de conjunção); b) orações 

subordinadas – dependem de outra sintaticamente. 

Segundo Antunes (2005), esses manuais, com algumas exceções, apresentam o quadro 

das conjunções e de suas subdivisões, para depois propor o reconhecimento do tipo de 

conjunções empregadas em exercícios que não abarcam a atividade verbal do cotidiano. A 

função dos conectores no estabelecimento da coesão (conexão entre orações, períodos ou até 

parágrafos) é pouco explorada, bem como o papel das conjunções para a coerência, nos usos 

reais da língua ou em sua função na organização dos textos e na condução da orientação 

argumentativa.  

Falta, portanto, na concepção da estudiosa, a perspectiva da textualidade no estudo 

desses elementos. Com o intuito de estimular novos prismas para o estudo, Antunes destaca 

ainda que o fundamental é: 

 

 entender a função dos conectores como elementos de ligação de subpartes do 

texto (sejam essas partes termos, orações, períodos, parágrafos ou blocos 

maiores do texto); 

 e entender esses conectores como elementos indicadores de sentido e de 

orientações argumentativas pensadas para o texto. (ANTUNES, 2005, p. 
144). 

 

 

Como enunciado anteriormente, alguns conectores estabelecem relação com porções 

maiores do texto, a exemplo da construção aqui investigada. A seguir, apresenta-se a construção 

[com isso] em contexto de uso para que se verifique a extensão da relação coesiva estabelecida 

e também o valor semântico assumido: 

 

2) Enquanto cidade-quartel fronteiriça, o centro histórico de Elvas e as suas 

muralhas foram classificados como Património Mundial pela UNESCO em 2012.  

“Há já alguns anos que nos dedicamos a reabilitar imóveis históricos que 
estavam degradados, dando-lhes uma nova utilização e uma nova vida. Com isso, 

queremos contribuir para manter a nossa história e valorizar o nosso património, 

porque o futuro do turismo e do país dependem disso, do que nos diferencia. 
(Disponível em https://www.oturismo.pt/hoteis/40734-vila-gale-abre-mais-um-

collection-hotel-em-elvas.html. Acesso em: 13 out. 2020) 

 

 O conector com isso, refere-se às ideias do período anterior. Revela valor semântico de 

elaboração uma vez que introduz um esclarecimento sobre asseveração feita, isto é, o período 

iniciado por com isso justifica a ação de reabilitar imóveis históricos.  

https://www.oturismo.pt/hoteis/40734-vila-gale-abre-mais-um-collection-hotel-em-elvas.html
https://www.oturismo.pt/hoteis/40734-vila-gale-abre-mais-um-collection-hotel-em-elvas.html
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 Antunes (2005, p. 142) salienta que “as gramáticas costumam atribuir aos conectores, 

particularmente às conjunções, um sentido, a partir do qual se pode reconhecer o tipo de relação 

estabelecida”. No entanto, os estudos linguísticos têm mostrado que há elementos variados que 

estabelecem conexão entre unidades discursivas, como orações, períodos e parágrafos, que não 

figuram como conjunções propriamente ditas. Esse é o caso de [com isso], que pode ser 

considerado um conector, mas não uma conjunção. Segundo Castilho (2014), tal ocorre porque 

a conjunção não se justapõe a uma outra conjunção como evidenciado no exemplo a seguir. 

 

 *Saí de casa em cima da hora, e mas cheguei a tempo. (autoria própria - ad hoc - uso 

incorreto do ponto de vista gramatical) 

 Por sua vez, [com isso] pode vir justaposto a uma conjunção sem prejuízo de sentido ou 

incorreção gramatical, conforme ocorrência abaixo. 

3) Na tarde deste domingo, 30, Taylor Swift descobriu que o empresário Scooter 

Braun comprou a Big Machine Records, sua antiga gravadora, e com isso ele passou 

a ser proprietário das gravações originais (“masters”) da popstar. (Disponível em: 

https://febreteen.com.br/2019/06/justin-bieber-responde-acusacoes-de-taylor-swift-

na-escandalo-envolvendo-scooter-braun/. Acesso em: 27 nov. 2020) 

  

 Além do fator explicitado, as conjunções apresentam maior rigidez posicional, enquanto 

a construção conectora [com isso], tal qual o advérbio, apresenta maior liberdade posicional 

(Castilho, 2014). Na ocorrência (3), por exemplo, o conector apresenta-se dentro da oração, já 

na ocorrência a seguir, posiciona-se entre períodos, demonstrando, desse modo, sua liberdade 

quanto à posição.   

 

4) Evelina decidiu se mudar para a casa da filha, em São Paulo, após a morte do 

marido. Com isso, aproxima-se de Antero, que ajudou a boleira a construir seu 

império. O triângulo amoroso entre ela, o advogado e Marlene poderá render boas 
risadas, mas há a intenção de desmistificar o amor na terceira idade. “Antero é bom 

caráter, um advogado sério, que tem um convívio com todos ali. (Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/tv/2019/06/30/interna_tv,1065871/triangulo-
amoroso-na-terceira-idade.shtml. Acesso em: 04 out. 2020). 

   

Constata-se, até o momento, que as relações de coordenação e subordinação são tratadas 

com um tipo de categorização discreta, sem abarcar, por vezes, a realidade da linguagem 

utilizada no cotidiano.  Observa-se também que determinados conectores não são amplamente 

descritos embora frequentes na comunicação diária, a exemplo do objeto de estudo desta 

pesquisa. Paralelamente, percebe-se que o elemento “isso”, uma das subpartes da construção, 

https://febreteen.com.br/2019/06/justin-bieber-responde-acusacoes-de-taylor-swift-apos-escandalo-envolvendo-scooter-braun/
https://febreteen.com.br/2019/06/justin-bieber-responde-acusacoes-de-taylor-swift-apos-escandalo-envolvendo-scooter-braun/
https://www.em.com.br/app/noticia/tv/2019/06/30/interna_tv,1065871/triangulo-amoroso-na-terceira-idade.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/tv/2019/06/30/interna_tv,1065871/triangulo-amoroso-na-terceira-idade.shtml
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possui escopo remissivo variado, podendo encapsular extensões diferentes de informação 

precedente, fenômeno que não é comumente explorado nos estudos de conexão. A fim de 

abarcar os usos em situações reais de comunicação, faz-se necessária uma ampliação na 

abordagem da conexão para além das orações, de modo a contemplar sua relevância na 

produção e compreensão de relações de sentido e orientações argumentativas de um texto. 

Autores como Azeredo (2010), Neves (2011), Hopper e Traugott (2003) e Halliday 

(2004) apresentam novas perspectivas acerca da coordenação e da subordinação. Verificam-se, 

nas próximas linhas, critérios postulados por esses autores para o estudo da conexão de orações. 

 Azeredo (2010, p.155) explicita que “palavras, sintagmas, orações se conectam no 

discurso em virtude de variadas relações semânticas”. Essas conexões podem se estabelecer 

tanto no interior do período (conexões sintáticas – se classificam em três tipos fundamentais: 

justaposição, subordinação e coordenação), como no interior do texto (conexões textuais). “As 

palavras gramaticais que servem de instrumento a estes processos são os conectivos.” Sobre 

conectivos o autor declara: 

 

Os conectivos são, portanto, de duas espécies: conectivos de coordenação e conectivos 

de subordinação. Os conectivos de coordenação, chamados conjunções coordenativas 

ou simplesmente coordenantes, servem para ligar duas ou mais unidades — palavras, 

sintagmas, orações — que tenham a mesma natureza gramatical ou a mesma função 

sintática. Os conectivos de subordinação, isto é, preposições, conjunções 
subordinativas e pronomes relativos, servem para criar estruturas sintaticamente 

distintas das unidades ou construções que introduzem. (AZEREDO, 2010, p. 155-

156). 

 

 

 O autor (2010) destaca ainda que os conectivos de coordenação não se posicionam no 

início do período, sendo o lugar deles necessariamente entre as unidades coordenadas. Os 

conectores de subordinação, por sua vez, pertencem à unidade ou construção que iniciam, deste 

modo, se a unidade ou construção é deslocada, o conectivo de subordinação a acompanha 

obrigatoriamente. 

 Neves (2011) dedica boa parte da sua obra à descrição das conjunções coordenativas e 

subordinativas. A autora descreve as conjunções de forma detalhada, utilizando uma série de 

exemplos extraídos de jornais, revistas, crônicas, enfim, diversos gêneros textuais. Ao discorrer 

sobre a conjunção coordenativa e, cita o valor semântico, o modo de construção, a natureza da 

relação, a questão da ordem em que se apresenta etc. Percebe-se, então, que o tratamento dado 

ao assunto é abrangente, profundo e não simplesmente classificatório, visto que é exemplificado 

de variadas formas, inclusive em dados reais de uso, não se tratando de um conteúdo elaborado 

com o propósito de retratar o que foi ensinado. 
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 Em outra obra de sua autoria, Neves (2018) também descreve de forma ampla e 

detalhada a coordenação, conjunções coordenativas, subordinação e orações subordinativas. A 

autora propõe o estudo da gramática com base na reflexão a partir de textos, não utilizando o 

texto como pretexto para classificações. As prescrições da gramática normativa são explicitadas 

para que o leitor tenha informações sobre os padrões da linguagem, porém a proposta da autora 

é a observação de dados variados. 

 Para Hopper e Traugott (2003), as articulações de orações podem ser representadas a 

partir de graus de dependência e encaixamento. Assim sendo, partem de três pontos essenciais: 

parataxe, hipotaxe e subordinação (ou encaixamento). A seguir, apresenta-se o quadro em que 

os autores retratam os níveis de dependência entre as orações: 

 

Figura 1 – Graus de dependência e encaixamento 

 

Fonte: Hopper e Traugott (2003, p. 170). 

 

Cabe ressaltar que, para Bechara (2009b, p. 47-48), assim como para outros gramáticos 

normativos, os termos parataxe e hipotaxe são sinônimos de coordenação e subordinação, 

respectivamente. Para os funcionalistas, porém, parataxe diz respeito à relativa independência 

e encaixamento, sendo a integração mais marcada em termos semântico-pragmáticos; a 

hipotaxe indica relativa dependência e menos encaixamento, há um núcleo e outras orações que 

dependem relativamente do núcleo, que se sustentam sozinhas no contexto; subordinação indica 

total dependência e encaixamento, a oração encaixada se insere como um constituinte da oração 

matriz (HOPPER E TRAUGOTT, 2003). Os autores apresentam, desse modo, uma abordagem 

menos rígida no que diz respeito à categorização oracional. Para eles o menor ou maior grau de 

integração entre orações está relacionado ao grau de relação sintática e semântica. 

A presente pesquisa se coaduna com a tripartição das orações complexas proposta por 

Hopper e Traugott (2003), tendo em vista que tal perspectiva é mais ampla e contempla a 
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flexibilidade e a dinamicidade da língua. A análise de dados reais de uso do Português Brasileiro 

contemporâneo permite a percepção de que as categorias oracionais são difusas, logo se faz 

necessária uma abordagem menos rígida. 

De acordo com Halliday (2004, p. 374-394), hipotaxe diz respeito à relação entre um 

elemento dependente e seu dominante, o elemento do qual é dependente. Parataxe refere-se à 

relação entre dois elementos de status igual, um iniciando e outro continuando, nesse caso, tanto 

o elemento inicial quanto o elemento contínuo são livres, no sentido de que cada um pode 

permanecer como um todo em funcionamento.  

O estudioso destaca ainda que parataxe e hipotaxe são relações gerais que não se 

restringem à classificação da cláusula, mas definem complexos em qualquer posição: complexo 

de oração, complexo de grupo ou frase, complexo de palavras. Como características de cada 

tipo de conexão, Halliday (2004) apresenta:  

 

 Parataxe – ligação de elementos de status igual; logicamente simétrica e transitiva, não 

há dependência de nenhum elemento do outro. 

 Hipotaxe – logicamente não simétrica e não transitiva; pode ser finita ou não finita. 

Tal padrão básico pode ser modificado pela natureza do relacionamento lógico-

semântico. 

O autor ressalta que orações com conexões paratáticas que estão encadeadas com 

dependência são dependentes para esta finalidade. Encerrando a exposição sobre a abordagem 

de Halliday, apresenta-se mais uma consideração sobre os dois tipos de conexão: 

 

Parataxe e hipotaxe são as duas formas básicas encontradas pelas relações lógicas em 

uma língua natural. Os termos, em relações lógico-semânticas são ordenados por eles 

como igual (paratático) ou desigual (hipotático). (...) É importante interpretar essas 

relações “lógicas” em seus próprios termos como parte da semântica de uma língua, 

e não esperar que eles se encaixem exatamente em categorias lógicas formais – 

embora o último seja derivado de uma língua natural, em primeiro lugar, haverá, 

obviamente, uma ligação bem próxima entre os dois. (HALLIDAY, 2004, p. 392)5. 

 

                                                             
5 Cf.: Parataxis and hypotaxis are the two basic forms taken by logical relations in natural language. The terms in 

a logico-semantic relations are ordered by them as either equal (paratatic) or unequal (hypotactic).(...)  

It is importante to interpret these “logical” relationships in their own terms as part of semantics of a language, and 

not to expect them to fit exactly into formal logical categories – although since the latter were derived from natural 

language in the first place there will obviously be a close relationship between the two. 
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2.2 A conexão na Linguística de Texto: processos e mecanismos 

 

 A Linguística Textual teve seu início na Europa, na década de 1960, porém somente em 

70 ganhou projeção. Na época do seu surgimento se ocupava em descrever fenômenos sintático-

semânticos entre enunciados ou sequência de enunciados (KOCH, 2004). Conforme destaca 

Koch (2020, p. 12), em função do conceito de texto até então predominante (frase complexa ou 

signo linguístico hierarquicamente mais elevado), “a maioria dos estudiosos estava debruçada 

sobre a análise transfrástica e/ou a construção de gramáticas do texto”. Não se fazia, neste 

momento, distinção clara entre fenômenos ligados à coesão e à coerência, uma vez que ambas 

eram vistas como qualidades ou propriedades do texto.  

As pesquisas mostraram ao longo do tempo que o texto é mais que a soma de palavras 

e frases que o constituem. Beaugrande, Dressler, Gívon e Van Djk são alguns dos nomes 

mencionados por Koch (2004) como representantes das diversas vertentes da Linguística 

Textual. O objeto de investigação dessa perspectiva teórica passa a ser, então, o texto 

“considerado a unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica 

por meio de textos e que existem fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no 

interior do texto” nos termos de Koch (2004, p. 11), e não mais a palavra ou a frase isolada.  Os 

estudos na área buscam identificar os fatores ou elementos responsáveis pela textualidade, tais 

como: coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade 

e aceitabilidade. Devido à percepção de que a construção complexa [com isso] contribui para 

os estudos de coesão textual, esta pesquisa se restringe ao estudo desse fator. 

Entende-se por coesão textual “todos os processos de sequencialização que asseguram 

(ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem 

na superfície textual” (KOCH, 2004, p.18). 

Em Lutar com Palavras, Antunes (2005, p. 47) define coesão como sendo a 

“propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto 

unidade de sentido ou unidade temática”. A autora (2005, p. 48) salienta que a função da coesão 

é “promover a continuidade do texto” e que se torna possível por meio da: a) retomada de 

segmentos prévios do texto, ou pelas antecipações de segmentos seguintes (reiteração); b) 

contiguidade semântica entre as palavras (associação); c) ligação sintático-semântica entre 

termos, orações, períodos e parágrafos (conexão). A linguista (2005, p. 140) define conexão 

como sendo “o recurso coesivo que se opera pelo uso dos conectores, o qual desempenha a 

função de promover a sequencialização de diferentes porções do texto”. Cabe ressaltar, a 

exemplo das instâncias de uso da construção [com isso], que a conexão pode ser ampla, ou seja, 
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não somente estabelecer ligação entre orações, como também entre porções maiores do texto 

(períodos, parágrafos). 

Em geral, os estudiosos abordam dois tipos de coesão: referencial e sequencial. Fávero 

(2004) cita, além desses tipos, a coesão recorrencial, a qual se dá por meio de recorrência de 

termos, paralelismo, paráfrase e recursos fonológicos segmentais e supra-segmentais. 

Considerando as relações coesivas promovidas pela construção aqui pesquisada, o estudo se 

limitará aos dois primeiros tipos de coesão mencionados. 

 

Coesão referencial 

A coesão é referencial quando “um componente da superfície do texto faz remissão a 

outro(s) elemento(s) nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual” (KOCH, 2004, p. 

31). Atuam como mecanismos de remissão: pronomes, elipses, sintagmas nominais etc.  

Segundo Fávero (2004, p. 18), certos itens na língua “não são interpretados 

semanticamente no seu sentido próprio, mas fazem referência a alguma coisa necessária a sua 

interpretação”. A autora salienta que a coesão referencial pode ser obtida por meio de 

substituição – um componente é retomado (anáfora) ou precedido (catáfora) por um elemento 

gramatical representante de uma categoria de baixa densidade semântica – e por meio de 

reiteração – “repetição de expressões do texto” (FÁVERO, 2004, p. 23). 

A repetição inclui os seguintes recursos: paráfrase, paralelismo, repetição propriamente 

dita. Já no caso da substituição, coloca-se um pronome, advérbio, sinônimo, nome genérico ou 

uma descrição que contextualmente pareça relevante (Antunes, 2005). Importante dizer que é 

possível colocar uma construção conectora, tal qual a construção aqui investigada para 

substituir/retomar informações precedentes do texto, conforme atestam os dados. 

 

Coesão sequencial 

Coesão sequencial diz respeito aos mecanismos que têm por função “fazer o texto 

progredir, fazer caminhar o fluxo informacional” (FÁVERO, 2004, p. 33). Diferentes 

categorias gramaticais promovem a sequenciação de um texto, a saber: preposições, 

conjunções, advérbios e respectivas locuções. As conjunções, por exemplo, estabelecem a 

coesão do texto expressando relações de causalidade, temporalidade, condicionalidade, 

finalidade, alternância, adição etc.   

De acordo com a definição de Koch: 
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A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais 

se estabelecem, entre segmentos do texto (enunciados, parte dos enunciados, 

parágrafos e sequências textuais), diversos tipos de relações semânticas e/ou 

pragmáticas, à medida que faz o texto progredir. (KOCH, 2004, p. 53). 

 

Os mecanismos de coesão sequencial, segundo Fávero (2004), podem ocorrer por a) 

sequenciação temporal: indicam o tempo do “mundo real” por meio de ordenação linear dos 

elementos, expressões que assinalam a ordenação e continuação das sequências temporais, 

partículas temporais e correlação dos tempos verbais; b) sequenciação por conexão: diz respeito 

“à interdependência semântica e/ou pragmática expressa por operadores do tipo lógico-

semântico, operadores discursivos e pausas” (Fávero, 2004, p. 35).  

Embora na literatura linguística, de modo geral, os elementos sejam vistos como 

pertencentes a uma ou outra categoria6, postula-se que a construção aqui pesquisada estabelece 

relação coesiva tanto referencial quanto sequencial, uma vez que a preposição com possibilita 

a progressão textual ao promover a relação entre orações do mesmo período, entre períodos 

distintos e até mesmo entre parágrafos, e o pronome demonstrativo isso encapsula conteúdo 

referencial evidenciado em porções anteriores do texto. Assim sendo, esta pesquisa pode 

contribuir com os estudos de coesão textual sob uma nova perspectiva, reconhecendo que 

determinadas construções podem estabelecer coesão do tipo híbrido.  

Segundo Lopes e Moura (2021), o termo híbrido foi adotado para designar a interseção 

entre a coesão sequencial e a referencial, uma vez que existem construções complexas que 

apresentam propriedades dos dois processos coesivos, isto é, elementos que promovem um 

encadeamento lógico, como, por exemplo, a preposição com, e termos encapsuladores, como o 

pronome demonstrativo isso. 

O vocábulo encapsulamento refere-se à sumarização de “informações-suporte contidas 

em segmentos precedentes do texto, encapsulando-as sob a forma de uma expressão nominal e 

transformando-as em objetos de discurso” (Koch, 2020, p. 75-76). O encapsulador é constituído 

por um nome-núcleo inespecífico, como, por exemplo, o pronome demonstrativo isso, que 

funciona como uma sintetização de informações anteriormente expressas e promove a 

transformação de porções textuais de qualquer extensão em referência. Vejamos a seguir 

                                                             
6 Na visão funcionalista trabalha-se com a noção de prototipicidade, “ao invés de serem definidas, em termos 

binários e discretos, as coisas percebidas distribuem-se num continuum categorial, em que alguns elementos 

localizam-se mais nos polos da escala, com propriedades conceituais mais ou menos bem definidas, e outros se 

situam em instâncias intermediárias, por compartilharem características de uma e outra categoria” (Furtado da 

Cunha; Bispo, 2013, p. 68). 
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exemplos da construção [com isso] posicionada dentro do período, entre períodos e entre 

parágrafos, respectivamente, conectando diferentes porções do texto: 

 

5) O sucesso do filme havia marcado as cartas e uma continuação era inevitável, mas 

o diretor e co-roteirista do original estava indisponível na época e os De Laurentiis 

e a Universal elegeram produzir uma obra que pudesse atrair público ainda maior, 

sacrificando, com isso, o grau de violência explícita. (Disponível em: 

https://www.planocritico.com/critica-conan-o-destruidor/. Acesso em: 05 out. 

2020). 

 

 
6)     “ O anúncio da fábrica do Grupo Petrópolis em Minas Gerais foi tão bem aceito 

no estado, superando as nossas expectativas, que já eram bastante 
otimistas. Com isso, passamos para um investimento de R$ 1 bilhão”, comentou 

Marcelo de Sá, diretor de Controladoria do Grupo Petrópolis. (Disponível em: 

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/concursos-e 

emprego/noticia/2019/06/29/com-investimento-de-mais-de-r-1-bilhao-fabrica-de-
cerveja-anuncia-ampliacao-de-capacidade-produtiva-em-uberaba.ghtml. Acesso 

em: 25 out. 2020). 

 
 

7)  A greve de 02 e 03 de julho foi decretada, respetiva e concertadamente, pelo 

Sindicato Independente dos Médicos e pela Federação Nacional dos Médicos. 
Os sindicatos argumentam que, cinco anos após a saída de a ‘troika’, “o 

Governo mantém para o SNS e para os médicos a austeridade que disse ser 

temporária”.  

“ Com isso, os médicos trabalham mais horas na urgência e têm listas de utentes 
maiores. Os serviços estão à beira da rotura devido à falta de profissionais e de 

equipamento. Os doentes esperam meses ou anos por consultas e cirurgias “, refere 

a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) em uma “carta aos utentes”. 
(Disponível em: https://www.noticiasdecoimbra.pt/bastonario-entende-que-

medicos-tem-varios-motivos-para-aderir-a-greve/. Acesso em: 04 nov. 2020). 

 

Em (5) a conexão é intraperíodo, o escopo remissivo são orações anteriores do mesmo 

período, estabelecendo valor de consequência (o fato de os produtores desejarem atrair um 

público ainda maior implicou a diminuição do grau de violência do filme).  Em (6) o conector 

está localizado entre períodos e o pronome demonstrativo “isso” encapsula informação do 

período precedente veiculando, assim como no exemplo anterior, valor de consequência (o 

anúncio da fábrica do Grupo Petrópolis superou as expectativas, em decorrência disso, o grupo 

passou para um investimento de R$ 1 bilhão). Em (7) também se observa relação de causa e 

consequência. O fato de os médicos trabalharem mais horas na urgência e terem listas de utentes 

maiores decorre da manutenção da austeridade, dita temporária, por parte do Governo. O 

conector se encontra entre parágrafos, e o elemento “isso” encapsula conteúdo do parágrafo 

anterior.  

https://www.planocritico.com/critica-conan-o-destruidor/
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/concursos-eemprego/noticia/2019/06/29/com-investimento-de-mais-de-r-1-bilhao-fabrica-de-cerveja-anuncia-ampliacao-de-capacidade-produtiva-em-uberaba.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/concursos-eemprego/noticia/2019/06/29/com-investimento-de-mais-de-r-1-bilhao-fabrica-de-cerveja-anuncia-ampliacao-de-capacidade-produtiva-em-uberaba.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/concursos-eemprego/noticia/2019/06/29/com-investimento-de-mais-de-r-1-bilhao-fabrica-de-cerveja-anuncia-ampliacao-de-capacidade-produtiva-em-uberaba.ghtml
https://www.noticiasdecoimbra.pt/bastonario-entende-que-medicos-tem-varios-motivos-para-aderir-a-greve/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/bastonario-entende-que-medicos-tem-varios-motivos-para-aderir-a-greve/
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2.3 Sequenciador, conector lógico-semântico e conector discursivo-argumentativo 

 

 A construção [com isso] é polifuncional, ou seja, pode exercer a função de sequenciador 

ou de conector. Como sequenciador, promove a progressão temporal dos fatos; como conector, 

estabelece entre porções do texto relações lógico-semânticas (consequência) ou discursivo-

argumentativas (conclusão / elaboração). Esta seção dedica-se, portanto, à apresentação de tais 

conceitos e considerações sobre a conexão lógico-semântica e discursivo-argumentativa. 

 De acordo com Fávero (2004), os mecanismos de coesão sequencial têm por função 

fazer o texto progredir. A autora sinaliza ainda que toda coesão é de certa forma sequencial e 

propõe uma distinção entre sequenciação temporal e sequenciação por conexão, conforme 

explicitado na seção anterior. Sobre sequenciação, Santos e Freitag (2011, p. 2), asseveram: 

Entende-se por sequenciação os itens gramaticais cujo papel reside na interligação 

entre duas orações ou dois seguimentos mais amplos do discurso em relação de 

continuidade e consonância. São os articuladores textuais que unem uma oração a 

outra demonstrando que a informação que se segue tem relação com a anterior. 

  

 Nesta pesquisa categoriza-se [com isso] como sequenciador quando a construção 

estabelece apenas uma relação temporal entre porções do texto (orações, períodos ou 

parágrafos). A escolha do termo se justifica no postulado de Heine, Claudi e Hünnemeyer 

(1991), os quais, amparados em estudos diacrônicos em gramaticalização, constatam uma 

trajetória unidirecional da mudança, o cline espaço  tempo  texto, que prevê que elementos 

temporais: a) surgem da reconfiguração de termos anteriormente pertencentes ao domínio 

espacial; b) originam, a partir de sua abstratização, relações textuais tais como causa, 

consequência, conclusão, entre outras. Sendo a sequenciação relacionada ao tempo, que é a 

noção básica a partir da qual as demais se expandem, conforme evidenciado pelos autores, 

pode-se dizer que em todos os usos há algum tipo de sequenciação. 

 Cabe ressaltar que a presente pesquisa reconhece o sequenciador como um tipo de 

conector, uma vez que há um encadeamento entre unidades discursivas como ocorre nas outras 

relações textuais, porém reserva o termo “conector” a relações textuais mais abstratas, como as 

lógico-semânticas e as discursivo-argumentativas.  

Segundo Antunes (2005), os conectores são uma espécie de marca, sinal que orienta o 

interlocutor a respeito da orientação pretendida, sinalizando a relação semântica criada, a qual 

é fundamental para produção e compreensão de um texto.  
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Rodríguez (2009) destaca que os conectores atuam como elos entre as frases  e ainda de 

acordo com a autora (1996), podem: a) apresentar função argumentativa na construção da 

informação textual (por argumentação, entende-se o processo pelo qual o que o falante disse 

tem como objetivo fazer o ouvinte chegar a uma determinada conclusão); b) apontar um 

conteúdo semântico à conexão e esclarecer qual é a estruturação que o falante faz das 

informações oferecidas, bem como a intenção comunicativa que possui ao construir seu 

discurso ou c) organizar a informação do ponto de vista textual.  

Evidencia-se, neste trabalho, a função conectora da construção [com isso], a qual atua 

como um elo entre segmentos de qualquer extensão do texto (orações, períodos, parágrafos). 

Os conectores podem, além da conexão, orientar o leitor/ouvinte a respeito da orientação 

argumentativa pretendida, ou seja, especificar, sinalizar a relação semântica estabelecida, 

exercendo desse modo, a função de operador argumentativo, conforme explicita Antunes na 

declaração que segue: 

 

O recurso da conexão sobressai mais significativo ainda quando se considera que os 

conectores não servem apenas para ‘ligar’, ou para ‘articular’ segmentos. O mais 

relevante é reconhecer que esses elementos também cumprem a função de indicar a 
orientação discursiva-argumentativa que o autor pretende emprestar ao seu texto. 

(ANTUNES, 2005, p. 143-144). 

 

 

 Fundamentada nas pesquisas de Ducrot (1980), Koch (2000, 2004) discorre sobre a 

divisão dos conectores em lógico-semânticos e discursivo-argumentativos. Segundo a autora, 

as relações lógico-semânticas são estabelecidas por conectores de tipo lógico, enquanto as 

relações discursivo-argumentativas são estabelecidas por encadeadores de tipo discursivo. 

Os operadores do tipo lógico (diferente dos operadores lógicos propriamente ditos 

porque a língua natural difere da lógica formal) são responsáveis pelo tipo de relação lógica 

que o enunciador estabelece entre duas proposições, podendo veicular relações de disjunção, 

condicionalidade, causalidade, mediação, entre outros. Já os operadores discursivos são 

responsáveis por estruturar, por meio de encadeamentos, os enunciados em textos, orientando 

seu sentido em determinada direção (FÁVERO, 2004). As relações de conjunção, disjunção 

argumentativa, contrajunção, explicação ou justificativa, conclusão, entre outras, são relações 

discursivo-argumentativas segundo Koch (2004). Segue declaração da autora sobre operadores 

discursivos: 

Os encadeadores do tipo discursivo são responsáveis pela estruturação de enunciados 

em textos, por meio de encadeamentos sucessivos, sendo cada enunciado resultante 

de um ato de fala distinto. Neste caso, o que se assevera não é, como nas relações de 
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tipo lógico, uma relação entre o conteúdo de duas orações, mas produzem-se dois (ou 

mais) enunciados distintos, encadeando-se o segundo sobre o primeiro, que é tomado 

como tema. Prova de que se trata de enunciados diferentes, resultantes cada um de um 

ato de fala particular, é que eles poderiam ser apresentados sob forma de dois períodos 

ou até proferidos por locutores diferentes. Assim, tais encadeamentos podem ocorrer 

entre orações de um mesmo período, entre dois ou mais períodos e, também entre 

parágrafos de um texto: daí a denominação dada aos conectores por ele responsáveis 

de operadores ou encadeadores de discurso. Ademais, esses conectores, ao 

introduzirem um enunciado, determinam-lhe a orientação argumentativa. Por esta 

razão, são também chamados operadores argumentativos e as relações que 
estabelecem, relações pragmáticas, discursivas ou argumentativas. (KOCH, 2004, p. 

71-72). 

 

 

 Como se pode verificar na citação, a distinção entre as relações do tipo lógico-semântica 

e discursivo-argumentativa consiste no fato de a última encadear atos de fala e ter o objetivo de 

orientar a interpretação do ouvinte/leitor para determinadas conclusões, de acordo com a 

intenção comunicativa do falante/escritor. 

 A partir do entendimento sobre a função de sequenciador, conector lógico-semântico e 

conector discursivo-argumentativo, observa-se que [com isso] atua como sequenciador, uma 

vez que em determinadas ocorrências apenas sequencia fatos temporalmente encadeados e, nos 

dois tipos de conexão, o valor consecutivo pode ser considerado uma função lógico-semântica 

por sua natureza factual e por estabelecer relação entre duas proposições, já o valor conclusivo, 

que é de natureza inferencial, não-factual, pode ser classificado como discursivo-

argumentativa, assim como o valor de elaboração, por pertencer ao domínio do ato de fala. 

Como ilustração seguem dados em que se apresenta [com isso] nas funções de sequenciador, 

conector lógico e conector discursivo-argumentativo, respectivamente. 

 

8) Venceu o prazo que foi dado para a administração anterior. Com isso, o prefeito 

e eu nos reunimos com o Juiz do Trabalho para tratarmos desse assunto. Estamos em 

um período de transição política. Disponível em: 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/prazo-dado-pela-justica-vence-e-

fiacao-eletrica-de-hospital-na-recebe-reparos.html. Acesso em: 25 nov. 2020). 

 

 Constata-se que com isso se posiciona entre períodos conectando-se às ideias do período 

precedente. A construção, nesse caso, sequencia os fatos temporalmente encadeados, atuando 

na progressão temporal (venceu o prazo, depois disso, houve reunião para tratar do assunto).

  

9)      O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) português concedeu, no ano 

passado, 28 mil novos títulos de residência a cidadãos brasileiros, segundo o relatório 

anual sobre imigração. Com isso, o total de brasileiros residindo legalmente em 
terras lusitanas ultrapassou a marca dos cem mil. (Disponível em: 

https://www.otempo.com.br/brasil/portugal-aceita-em-m%C3%A9dia-seis-

brasileiros-por-hora-1.2202690. Acesso em: 25 nov. 2020). 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/prazo-dado-pela-justica-vence-e-fiacao-eletrica-de-hospital-nao-recebe-reparos.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/prazo-dado-pela-justica-vence-e-fiacao-eletrica-de-hospital-nao-recebe-reparos.html
https://www.otempo.com.br/brasil/portugal-aceita-em-m%C3%A9dia-seis-brasileiros-por-hora-1.2202690
https://www.otempo.com.br/brasil/portugal-aceita-em-m%C3%A9dia-seis-brasileiros-por-hora-1.2202690
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 Na ocorrência acima com isso exerce a função de conector do tipo lógico, visto que 

estabelece um elo entre o período encabeçado pela construção e o período anterior. Nesse caso, 

indica a relação de causa e consequência (com a concessão de 28 mil novos títulos de residência 

a cidadãos brasileiros por parte do SEF, o total de brasileiros residindo legalmente em terras 

lusitanas ultrapassou a marca dos cem mil). 

 

10)  Considerando o potencial impacto no funcionamento do setor parece ser 
prudente adiar o início da vigência do preço horário. Esse tempo adicional não 

causaria prejuízos ao funcionamento do mercado e garantiria a preparação necessária 

para essa mudança. Com isso, o MME evitaria a repetição do ocorrido quando da 
MP 579, de triste memória, cujos efeitos negativos ainda são observados 

particularmente para os consumidores de energia do País. (Disponível em: 

https://www.terra.com.br/economia/e-hora-do-preco-horario-no-setor-
eletrico,b5197c609690590e6e0e9e64d8206643ve3tc4n2.html. Acesso em: 20 nov. 

2020). 

 

 Em (10) com isso funciona como conector discursivo-argumentativo. Isso ocorre porque 

além de ‘ligar’ o período encabeçado pela construção a períodos anteriores, orienta quanto ao 

valor conclusivo estabelecido. A semântica é evidenciada na medida em que há duas premissas, 

uma explícita (Considerando o potencial impacto no funcionamento do setor parece ser 

prudente adiar o início da vigência do preço horário. Esse tempo adicional não causaria 

prejuízos ao funcionamento do mercado e garantiria a preparação necessária para essa 

mudança.), outra implícita (para reaver preços ou mesmo mantê-los por determinado período é 

necessário avaliar a possibilidade de prejuízos ou de impactos negativos) e uma conclusão 

(Com isso, o MME evitaria a repetição do ocorrido quando da MP 579, de triste memória, cujos 

efeitos negativos ainda são observados particularmente para os consumidores de energia do 

País.). 

 

2.4 A semântica da conclusão, da consequência e da elaboração 

 

Os dados observados nesta pesquisa indicam que a construção [com isso] veicula a 

semântica de conclusão, consequência e elaboração, podendo ainda apenas sequenciar fatos 

temporalmente encadeados. Esta subseção, porém, se dedica à exposição dos três primeiros 

valores mencionados.  

Marques e Pezatti (2015) postulam que a relação conclusiva na Língua Portuguesa pode 

apresentar as funções de conclusão, consequência e resumo. Na função resumo há o propósito 

https://www.terra.com.br/economia/e-hora-do-preco-horario-no-setor-eletrico,b5197c609690590e6e0e9e64d8206643ve3tc4n2.html
https://www.terra.com.br/economia/e-hora-do-preco-horario-no-setor-eletrico,b5197c609690590e6e0e9e64d8206643ve3tc4n2.html
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comunicativo de apresentar uma síntese do Movimento anteriormente enunciado, seja pelo 

próprio Falante/Participante A, seja pelo Ouvinte/Participante B. Na função conclusão “há pelo 

menos três elementos em sequenciação definida: uma premissa explícita, uma implícita e a 

conclusão” (MARQUES E PEZATTI, 2015, p. 67). Em outras palavras, há um raciocínio 

inferencial lógico (P portanto Q) em que P é uma premissa e Q uma conclusão. Na função 

consequência, descreve-se o mundo extralinguístico, isto é, relacionam-se dois conteúdos 

proposicionais, em que o segundo explicita uma informação óbvia resultante da primeira 

informação. As ocorrências a seguir apresentam, respectivamente, as funções de conclusão e 

consequência; a função de resumo, mencionada pelas autoras, não foi identificada nos dados. 

 
11) O aplicativo da Apple TV pode ser instalado na QLED Q80. Ele está disponível 
para todos os modelos de 2018 e 2019. O que ele faz é dar acesso ao ecossistema de 

entretenimento da Apple. Você poderá ver os filmes e ouvir as músicas que comprou 

no iTunes, a loja virtual da Apple. Com isso, você não precisará comprar uma Apple 

TV, que pode custar até 1. 400 reais. (Disponível em: 
https://exame.abril.com.br/tecnologia/review-qled-tv-q80-reune-melhores-

recursos-de-imagem-e-tem-app-da-apple/. Acesso em: 20 jul. 2020). 

 
 

12) De reservas a titulares incontestáveis, Everton ‘Cebolinha’ e Lautaro Martínez 

mostram talento e chegam à semifinal da Copa América como destaques de Brasil e 

Argentina, respectivamente.  A Seleção Brasileira apostava na ousadia e liderança 
de Neymar, que por lesão no ligamento lateral externo do tornozelo direito, acabou 

sendo cortado da competição. Do outro lado, a Albiceleste ainda espera o brilho e a 

genialidade de Lionel Messi aparecerem.  
Com isso, sem pedir licença, os jogadores do Grêmio e da Inter de Milão (ITA) 

estão ganhando os holofotes na busca por uma vaga na final. Ambos já marcaram 

dois gols na competição e o número pode crescer até o fim. (Disponível em: 
 https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2019/06/30/everton-

e-lautaro-martinez-se-destacam-em-meio-as-estrelas-de-brasil-e-argentina.htm. 

Acesso em: 05 jul. 2020). 

 

Em (11) temos um texto de natureza argumentativa cujo objetivo é apresentar as 

vantagens do aplicativo da Apple TV. O enunciador procura fazer com que o interlocutor 

acredite na qualidade do aplicativo em questão. O conector com isso estabelece uma relação de 

conclusão, uma vez que apresenta duas premissas, uma explícita e outra implícita: 

 

Premissa 

explícita 

O que ele faz é dar acesso ao ecossistema de entretenimento da Apple. Você 

poderá ver os filmes e ouvir as músicas que comprou no iTunes, a loja virtual 

da Apple. 

Premissa 

implícita 

O consumidor busca programação de qualidade e de baixo custo. 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/review-qled-tv-q80-reune-melhores-recursos-de-imagem-e-tem-app-da-apple/
https://exame.abril.com.br/tecnologia/review-qled-tv-q80-reune-melhores-recursos-de-imagem-e-tem-app-da-apple/
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2019/06/30/everton-e-lautaro-martinez-se-destacam-em-meio-as-estrelas-de-brasil-e-argentina.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2019/06/30/everton-e-lautaro-martinez-se-destacam-em-meio-as-estrelas-de-brasil-e-argentina.htm
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Conclusão Você não precisará comprar uma Apple TV, que pode custar até 1. 400 reais. 

 

 

 

Em (12) temos o predomínio de sequências expositivas. O trecho inicia mencionando o 

sucesso dos jogadores Everton Cebolinha e Lautaro Martinez, os quais passaram de reserva a 

titulares, em seguida fala do fracasso de Neymar e Messi (causa), para então retomar o tema do 

sucesso dos outros dois jogadores que estão ganhando holofotes (consequência). Há, nesse caso, 

o que Pezatti (2001) denomina circularidade de raciocínio argumentativo, pois o enunciador 

evidencia primeiramente a consequência, apresenta a causa e depois retorna à consequência.  

Halliday (2004, p. 413-414) menciona o valor de consequência ao tratar da combinação 

de realce com parataxe. Segundo o autor, tal combinação “produz o que é também uma espécie 

de coordenação, mas com uma característica circunstancial incorporada a ela; os subtipos mais 

frequentemente comuns são os de tempo e causa” 7. Dentre as relações circunstanciais elencadas 

pelo estudioso está a relação de causa (razão/motivo)8, assim exemplificada: 

a ) causa ^ efeito: ||| A alfabetização está se espalhando, || então a leitura é obviamente algo 

[[que tem acontecido || e vai crescer]]. ||| 

b ) efeito ^ causa: ||| É incrível [[como é eficaz esse sistema]] ||, para a torre ficar tão dura, 

mesmo nas condições mais tempestuosas. ||| 

Ao discorrer sobre conjunções, Halliday (2004, p. 540) utiliza, entre outros exemplos: 

“||| Não acredito || que [[endossar a iniciativa Nuclear Freeze]] é o passo certo para o CC da 

Califórnia. ||| Portanto, peço a você || para votar contra o endosso do CCC ao congelamento 

nuclear iniciativa . |||” De acordo com o autor, conjunções como “portanto” frequentemente 

relacionam passagens bastante extensas do discurso. Em análise sobre o exemplo, o estudioso 

revela que a conjunção marca a relação causal entre o período que encabeça e todo o conteúdo 

que a antecede. Diz ainda se tratar de um texto persuasivo em que o enunciador primeiro 

apresenta argumentos e depois apela aos leitores para que votem contra o endosso, apresentando 

                                                             
7 Cf.: The combination of enhancement with parataxis yields what is also a kind of co-ordination but with a 

circumstantial feature incorporated into it; the most frequently occurring subtypes are those of time and cause. 
8 Cf.: cause: reason/purpose  

 (a) cause ^ effect 

||| In her books, Tove Jansson spoke initially to children, || so the hero is himself quite young. |||  

||| Literacy is spreading, || it’s not contracting, in Africa, || and so reading is obviously something [[which has come 

in || and is going to grow]]. |||  

(b) effect ^ cause 

||| It is amazing [[ how effective this system is]], || for the tower stays as stiff as a ram-rod even in the most blustery 

conditions. ||| 
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tal apelo como uma conclusão, ligando as etapas na organização interna do discurso. Tais 

afirmações da análise apresentada por Halliday para um conector conclusivo (liga porções 

extensas do texto, presente em textos argumentativos etc.) estão em consonância com o que se 

observa no objeto aqui investigado. 

Por fim, o valor semântico de elaboração é assim denominado devido à compreensão de 

que o conector sob análise corresponde ao nível de articulação a que Halliday (2004) chama de 

parataxe de expansão por elaboração. Na elaboração, uma cláusula elabora o significado de 

outra, especificando-a ou descrevendo-a melhor (Halliday, 2004, p. 396). Trata-se de um tipo 

de expansão lógico-semântica das cláusulas. Embora possa se manifestar em estruturas 

paratáticas e hipotáticas, no caso de [com isso], a elaboração pertence à parataxe, em virtude da 

autonomia sintática entre as unidades discursivas.  

 Para Halliday, a elaboração por parataxe está relacionada a uma relação de igualdade, no 

plano do conteúdo, entre as duas unidades de informação, razão pela qual adota a notação 1=2 

em sua representação. Além disso, a elaboração é uma macrocategoria semântica que comporta 

outras três mais específicas: a) exposição – uma unidade discursiva secundária “reafirma a tese 

da primária com palavras diferentes, para apresentá-la a partir de outro ponto de vista, ou talvez 

apenas para reforçar a mensagem” (HALLIDAY, 2004, p. 397); b) exemplificação – uma 

unidade discursiva secundária desenvolve a tese da unidade discursiva principal, “tornando-a 

mais específica, muitas vezes citando um exemplo real” (ibidem, p. 398); c) esclarecimento – a 

unidade discursiva secundária esclarece a tese da primeira, “apoiando-se em alguma forma de 

explicação ou comentário explicativo” (ibidem, p. 398). 

  Nos dados analisados de [com isso], o sentido de elaboração associa-se à semântica da 

exposição, do esclarecimento e da exemplificação, os dois primeiros, evidenciados a seguir, o 

último, apresentado na seção de análise dos dados. 

 

13) Bohemian Rhapsody não é um filme e muito menos uma música; ele é um 

sentimento. "Mama, I don' t wanna die. I sometimes wish I' d never been born at all". 

O trecho que você acabou de ler, fala sobre uma pessoa que está arrependida de ter 

matado um homem, na qual revela seu medo de morrer. Só que também nunca pediu 

para nascer. Com isso, nasce um dos versos mais brilhantes compostos por Freddie 

Mercury, que mais tarde, serviria de inspiração para a cinebiografia de uma das 

bandas mais importantes e influentes de todos os tempos, Queen. (Disponível em: 

https://www.torredevigilancia.com/bohemian-rhapsody-e-um-poema-epico-

sobre-o-queen/ Acesso em: 05 dez 2020) 

 

https://www.torredevigilancia.com/bohemian-rhapsody-e-um-poema-epico-sobre-o-queen/
https://www.torredevigilancia.com/bohemian-rhapsody-e-um-poema-epico-sobre-o-queen/
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 A unidade informacional iniciada por com isso, nesse caso, é uma elaboração 

porque traz informações adicionais sobre a asseveração apresentada, isto é, não introduz um 

novo assunto e sim elabora o que foi dito anteriormente. Trata-se de um esclarecimento, tendo 

em vista que o período encabeçado pelo conector visa a apresentar um comentário explicativo 

sobre a unidade discursiva precedente, cujo tema é a música Bohemian Rhapsody. 

 

14) Se começarmos hoje a produzir uma série de pessoas ultraeducadas, é possível 
até que haja um aumento da desigualdade, porque essas pessoas serão muito 

melhores do que as outras e irão se destacar. Então, a educação como política urgente 

para reduzir a desigualdade social não é efetiva; ela serve como um grande 
planejamento para o que o país quer ser no futuro. Além disso, a educação gera 

ganhos de cidadania, conhecimento político e uma série de outras coisas que não se 

revertem apenas no mercado de trabalho.  
Com isso, não quero dizer que a educação não seja importante. Estou querendo 

dizer que 1) a educação como forma de investimento para redução das desigualdades 

só traz ganhos de muito longo prazo, e 2) ao focar demais na educação, acabamos 

deixando de lado causas muito mais urgentes e de curto prazo que podem ter afetado 
as tendências para enfrentar as desigualdades. Um exemplo disso é aquela análise 

que mencionei anteriormente sobre as causas do aumento da desigualdade durante o 

milagre econômico. (Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/sem-
categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-na-politicas-e-

na-educacionais/. Acesso em: 22 nov. 2020). 

 

Em texto expositivo, de conteúdo menos factual, o conector com isso apresenta uma 

paráfrase para todo o conteúdo do parágrafo anterior. O uso das expressões “não quero dizer 

que”, “estou querendo dizer que” evidenciam o reforço da mensagem primária com palavras 

diferentes. Desse modo, trata-se de uma elaboração paratática por exposição. Este exemplo será 

mais bem explicado na seção Análise de dados. 

 

2.5 Os itens componentes da construção: estudos sobre a preposição “com” e o pronome 

demonstrativo “isso” 

 

Os compêndios gramaticais atentam para a existência de construções fixas formadas 

com o pronome demonstrativo isso, mas não promovem a descrição dessas construções e, em 

geral, não mencionam “com isso” em suas abordagens. Os gramáticos descrevem as subpartes 

separadamente, ou seja, apresentam definições e valores assumidos pela preposição com e pelo 

pronome demonstrativo isso de forma isolada.  

O quadro a seguir apresenta a abordagem dos estudiosos Bechara (2009b), Cunha e 

Cintra (2001) – normativos – e Neves (2011) – funcionalista – sobre as subpartes da construção 

aqui investigada. 

https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-sao-politicas-e-nao-educacionais/
https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-sao-politicas-e-nao-educacionais/
https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-sao-politicas-e-nao-educacionais/
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Quadro 1 - Abordagem das subpartes da construção [com isso] 

 

 

 

Bechara 

(2009b) 

 

Preposição com – pode revelar as circunstâncias de companhia, 

ajuntamento, modo, simultaneidade, maneira, meio, instrumento, 

causa, oposição, concessão (principalmente seguida de infinitivo), 

além de iniciar o complemento de muitos verbos e nomes 

(complemento relativo e complemento nominal). (p. 311) 

Pronome demonstrativo isso – indica a posição dos seres em relação às 

três pessoas do discurso. (p. 167) 

A posição indicada pelo demonstrativo pode referir-se ao espaço, ao 

tempo (demonstrativos dêiticos espaciais e temporais) ou ao discurso 

(demonstrativo anafórico). (p. 187) 

 

 

 

 

Cunha e Cintra 

(2001) 

 

Preposição com – exprime, fundamentalmente, a ideia de associação, 

companhia. (p. 558) 

Situação = adição, associação, companhia, comunidade, 

simultaneidade. Em determinados contextos a preposição com pode 

exprimir as noções de modo, meio, causa e concessão. (p. 566) 

Pronome demonstrativo isso – designa o que está perto da pessoa a 

quem se fala. (p. 330) Também utilizado para aludirmos ao que por nós 

foi mencionado anteriormente. (p. 332) Servem para intensificar, 

conforme a entoação e o contexto, os sentimentos de sarcasmo, 

desprezo. (p. 337- 338) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neves 

 

Preposição com: (2011, p. 635-640) 

 há construções locativas em que o complemento iniciado pela 

preposição com completa nomes do tipo de esquina, 

cruzamento, sem que necessariamente esses nomes sejam 

expressos. 

  introduz complemento de advérbio 

(advérbio+COM+sintagma nominal);    
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(2011)  introduz sintagma em função predicativa 

(verbo+COM+sintagma nominal); 

 integra construções indicativas de circunstâncias, em casos de 

locuções prepositivas do tipo (COM+nome+preposição a), 

nesse caso, COM expressa as relações semânticas de: 

a) direção – A maior parte dos passageiros e da tripulação 

conseguiu escapar do avião, que devia partir de Los 

Angeles às nove horas e trinta e cinco minutos com destino 

a Phoenix. 

b) fim – Foram liberadas parcelas dos depósitos 

compulsórios de bancos comerciais, recolhidos ao Banco 

Central com vistas a aumentar a participação do setor 

privado.  

c) referência – Com relação à década anterior (1960-1970), 

verificou-se uma queda no ritmo de crescimento do setor 

indústria e do setor serviços. 

 Integra locuções prepositivas do tipo (preposição 

de+nome+com) assumindo valor de conformidade – A 

astrologia na Caldéia (Mesopotâmia), de acordo com o que 

sabemos hoje, não era como a grega. 

 Outros possíveis valores semânticos da preposição COM fora 

do sistema de transitividade na estrutura 

verbo+COM+sintagma nominal:  

Especificação – Quando o procuravam, contribuía com um 

cheque. 

Circunstanciação – de modo, instrumento, meio, companhia, 

causa, tempo, fim, conformidade, lugar, condição, 

consequência e concessão, associação e carga. 

 Estabelece relações semânticas no sintagma nominal (adjunto 

adnominal). Estrutura – sintagma nominal com nome concreto 

avalente+COM+sintagma nominal. 

Especificação: 
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a) de medida – O estudo do comportamento dos gases sugere 

um modelo para o átomo: esferas bastante elásticas, com 

diâmetro da ordem de 10 cm. 

b) de conteúdo – Cada um deles trouxe um saco com 

utensílios de cozinha. 

Caracterização ou tipificação – Defender uma política agrária 

com regularização fundiária.  

 Qualificação – Não estou vendo ninguém com pinta de trouxa. 

 Pronome demonstrativo isso – refere-se mais diretamente ao ouvinte. 

(2011, p. 500) 

Acentua a inclusão do ouvinte na situação de discurso – Ex. Deixe isso 

aí, mano. (2011, p. 500) 

Presente em expressões utilizadas muito comumente em referenciação 

anafórica. (2011, p. 496) 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Embora não haja a descrição da construção [com isso] como um todo, observa-se, com 

a análise dos dados, que o chunk9 “com isso” promove a continuidade do texto, sua sequência, 

sua coesão. Conecta orações, períodos ou parágrafos, indicando a relação semântica 

estabelecida entre os segmentos e auxiliando, dessa forma, na compreensão do texto como uma 

unidade de sentido.  

Nos tópicos subsequentes desta seção, apresentam-se, respectivamente, as relações 

circunstanciadoras da preposição com ao longo do tempo e abordagem sobre o pronome 

demonstrativo isso. 

 

2.5.1 A preposição “com” nas relações circunstanciadoras sob olhar pancrônico10 

 

                                                             
9 Chunk  –  agrupamento fixo de palavras que atuam como unidades pré-fabricadas, apresentando, em geral, 

alguma perda de composicionalidade semântica e sintática. (DIESSEL, 2019) 
10 A perspectiva pancrônica diz respeito à integração dos eixos diacrônico (evolução histórica) e sincrônico tal 

como propõe Coseriu (1967). 
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Em abordagem sobre as preposições no texto, Castilho (2014, p. 609) menciona com 

isso ao declarar que construções de tópico preposicionadas11 funcionam como conectivos 

textuais. O autor cita o exemplo: As chuvas chegaram com uma fúria incontrolável, as lavouras 

foram destruídas, perdeu-se a criação. Com isso (...) os prejuízos se avolumaram, e a miséria 

se abateu sobre a região. Referindo-se ao uso de com isso, salienta que conecta “as expressões 

à sua direita às expressões à esquerda, estabelecendo uma relação de causa e consequência”. 

Castilho (2006), em hipótese inicial, agrupa com entre as preposições que se comportam 

exclusivamente como tais, sendo considerada, desse modo, mais gramaticalizada. 

 Cunha (1989, p. 197 apud Barreto 1999, p. 274) ressalta que “a preposição com, 

proveniente da preposição latina cum, é empregada, no português, desde o séc. XIII”. As 

conjunções conquanto, contanto que e contudo procedem da justaposição da preposição com a 

pronomes indefinidos, segundo a autora. Citando diversos estudiosos da língua, Barreto 

apresenta os sentidos estabelecidos pela preposição com, conforme se pode verificar no quadro 

a seguir: 

 

Quadro 2 - Sentidos da preposição com 

Machado  

(1967, s.v. com) 

As formas cum e com no latim arcaico:  

 companhia (sentido próprio ou figurado) 

...habitatque cum Balbo “Mora com Balbo” (Faria, 1958, p. 255 apud 

Barreto 1999, p. 274) 

Gaffiot 

(1934, s.v. cum) 

Cum em latim: 

 companhia, sociedade - habitare cum aliquo  

“habitar com alguém” 

 acompanhamento no tempo - exit cum muntio  

 “sair com a notícia” 

 qualificação material - magno cum luctu et genitis totius civitates 

“no meio da desolação e dos gemidos da cidade inteira” 

 instrumento - cum lingua lingere  

“mexer com a língua” 

 consequência - Flaminius cecidit apud Trasumennun cum magno 

rei publicae vulnere  

                                                             
11 As construções de tópico preposicionadas são aquelas que criam a moldura em torno da qual girará o texto e 

“tomam por escopo toda sentença, e não apenas um de seus constituintes.” (Castilho, 2014, p. 608) 
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“Flamínio sucumbiu a Tresiméne com um golpe terrível à 

república” 

Ernout e Meillet 

(1951: s.v. cum) 

Cum: 

 sentido de “contrário” (além dos sentidos anteriores) 

agere cum “guerrear com” ou bellum gerere cum “lutar com” 

Borba (1971:83)  Além do sentido de companhia, com pode expressar: 

 ponto de junção – No cruzamento com a praia de Botafogo, o 

bonde teve que parar. 

 duração de tempo – Senhores passageiros, viagem direta com 19 

horas. 

 tempo futuro – Com mais dois anos, está o senhor batendo sola. 

 Idade – E uma pessoa pode ler com cinco anos. 

 instrumento / meio – matou com a faca 

Michäelis  

(org:1997, s.v. 

com) 

Acrescenta aos sentidos apresentados as noções de: 

 interação – conversar com alguém 

 combinação, adição – café com leite 

 modo – encarou-o com o sobrecenho carregado 

 causa – as plantas murcham com o calor 

 oposição – lutou com o ladrão 

 posse – rapaz com dinheiro 

 conteúdo – caixas com remédio 

Fonte: adaptação Barreto (1999, p. 274-275).  

 
Barreto (1999, p. 274) destaca que em latim cum expressava “o sentido temporal de 

‘imediatamente depois’ e sentidos nocionais de: companhia, qualificação material, instrumento, 

consequência e oposição”. No português, a preposição amplia seu campo semântico: a) no 

espaço passa a referir-se a ponto de junção; b) no tempo, à duração, tempo futuro, idade; c) no 

texto, a instrumento, interação, modo, causa, oposição, posse, conteúdo. 

 Segundo Poggio (2002, p. 115), para o estudo das preposições em latim e em português, 

a maioria dos autores tomam como base a teoria localista. “B. Pottier, C.J. Filmore, L. Rubio, 

S. Svorou, entre outros, assinalam que esses elementos possuem uma base espacial, a partir da 

qual desenvolvem noções de tempo bem como outras noções abstratas.” Nesse sentido, Borba 

(1971 apud Barreto, 1999) explica que o sentido espaço-temporal (localização no espaço ou no 



39 
 

tempo) é o primeiro comum a todas as preposições portuguesas, porém há preposições que só 

indicam espaço e outras que só indicam tempo. 

 Poggio (2002, p. 175) aponta os processos pelos quais a preposição com passou ao longo 

do tempo, dentre os quais estão: 

 

 durante a sua mudança, na língua latina, a forma casual cum, ao passar 

por um processo de enfraquecimento semântico, gramaticalizou-se, 

segundo alguns autores, como advérbio, e, na sua trajetória, cum foi 

posteriormente, recategorizada como preposição; (...) 

 ocorreu um processo de alargamento do campo semântico tanto no 

latim, como no português, havendo sempre um contínuo da acepção 

mais concreta para a mais abstrata; do sentido de ‘companhia’ em latim, 

cum foi empregada no sentido de ‘tempo’, ‘instrumento’, ‘modo’, 

´simultaneidade’, ‘oposição’, entre outros; em português, além da 

conservação dos sentidos latinos de cum, a preposição com assumiu 

novos valores, destacando-se entre eles o de “causa”; (...) (POGGIO, 

2002, p. 175). 

 

Entre os estudiosos citados no quadro 1 (subpartes de com isso) são comuns, na 

descrição da preposição com, as noções de companhia, meio, instrumento, causa, modo e 

concessão. 

Sobre a preposição com, Bechara (2009b) e Cunha e Cintra (2001) identificam as noções 

de simultaneidade e ajuntamento (comunidade). Bechara cita ainda o valor de oposição; Cunha 

e Cintra, os valores de adição e associação, este último também mencionado por Neves (2011), 

a qual aponta ainda os valores de conformidade, especificação, qualificação, medida, conteúdo, 

consequência, direção, fim, referência, carga, lugar, condição, caracterização ou tipificação. 

 No Minidicionário da Língua Portuguesa (2009a, p. 211), Bechara revela outros valores 

além dos já explicitados: estado (Acordou com dor de cabeça.); com relação a, com respeito a 

(É muito generosa com ele.); junto a, próximo (Encontrei-o na av. Presidente Vargas com a av. 

Rio Branco.) e emprego em exclamações ou em partícula de realce (Com efeito!). 

Conforme mencionado anteriormente, as gramáticas em geral não descrevem ou 

mencionam a construção [com isso], porém tanto Bechara (2009b) quanto Cunha e Cintra 

(2001) abordam a existência de construções fixas que nem sempre estão de acordo com o seu 

sentido básico, e entre os exemplos citam a construção por isso, a qual pertence ao mesmo 

esquema da construção aqui investigada. Neves (2011) também atenta para a existência de tais 

construções. 
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Bechara (2009b, p. 298) salienta que “na relação dos ‘significados’ das preposições, há 

sempre um significado unitário de língua, que se desdobra em sentidos contextuais a que se 

chega pelo contexto e pela situação”. 

Utilizando a expressão “dar com” como exemplo, Cunha e Cintra (2001, p. 560) 

apontam a forte associação da preposição a determinadas palavras, de modo que esses 

elementos passam a constituir um todo significativo.  

Para além do quadro 1, Azeredo (2010, p. 145) afirma que, assim como “as demais 

espécies de conectivos, as preposições contribuem de forma mais ou menos relevante para o 

significado das construções de que participam”. O autor declara ainda que em muitos casos a 

preposição é selecionada pela palavra que a precede e não pelo que significa. Azeredo (2010, 

p. 145) cita a preposição “com” em dois exemplos: Concordo com você e Viajou com a família, 

alegando que no primeiro “a preposição – enfraquecida ou mesmo esvaziada de sentido próprio 

– faz parte do núcleo verbal, e o sintagma nominal que se segue funciona como complemento 

(relativo ou nominal) desse núcleo”, no segundo, “forma com a unidade seguinte um sintagma 

preposicional de função adverbial ou adjetiva, além de se destacar, por ser uma escolha entre 

outras, pelo significado que acrescenta à construção”. 

Rocha Lima (2011, p. 231) declara que entre os termos que precedem a preposição e os 

posteriores (consequentes) há uma relação, “de tal modo que o sentido do primeiro é explicado 

ou completado pelo segundo”. Em seguida, ao abordar preposições essenciais e acidentais, 

aponta que a preposição com pertence ao primeiro grupo. 

O Minidicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS, 2010, p. 178) apresenta a 

seguinte definição:  

com prep. 1. expressa mais comumente os sentidos de: 1.1 companhia; união <café c. 

leite> 1.2 comparação <são muito parecidos c. a mãe> 1.3 modo de ser ou de agir 

<cozinhar c. prazer> 1.4 simultaneidade <acorda c. as galinhas> 1.5 objetivo; 

propósito <saiu c. a intenção de voltar logo> 1.6 meio ou instrumento <pegou a caneta 

c. um guardanapo> 

 

Como se verifica, as noções apresentadas pelos estudiosos contemporâneos são 

equivalentes às apresentadas no quadro 2, o qual aborda os sentidos desde a origem da 

preposição com. Em se tratando da construção [com isso], observa-se que veicula sentidos 

revelados pela preposição com, dentre os quais, pode-se mencionar a noção de tempo e o valor 

consecutivo. Finalizando a exposição da preposição com sob um olhar pancrônico, apresenta-

se sua trajetória na passagem do latim para o português e o processo metafórico que determinou 

a alteração semântica, conforme ilustração de Barreto (1999, p. 276): 
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Quadro 3 - Trajetória da preposição com – latim-português 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barreto (1999, p. 276) 

 

2.5.2 O pronome demonstrativo “isso” 

 

Bechara (2009b), Cunha e Cintra (2001) e Neves (2011) compartilham da noção de 

posicionamento dos seres em relação ao discurso para o pronome demonstrativo isso, além da 

compreensão de que se trata de um demonstrativo anafórico (Bechara, 2009b), utilizado “para 

aludirmos ao que por nós foi antes mencionado” (Cunha e Cintra, 2001, p. 332), presente em 

várias expressões usadas habitualmente em referenciação anafórica (Neves, 2011). Assim 

sendo, o elemento isso pode atuar na remissão textual encapsulando informações precedentes. 

Sobre os pronomes demonstrativos, Bechara (2009b, p.167) declara que nem sempre se 

usam com rigor gramatical; “muitas vezes interferem situações especiais que escapam à 

disciplina da gramática”. Neves (2011) salienta que tal classe gramatical sempre faz 

referenciação, seja ao contexto, seja à situação do discurso. A autora afirma ainda que o 

demonstrativo pode ser empregado como referenciador textual, fazendo alusão, por exemplo, 

“a uma pessoa ou coisa que já foi referida ou sugerida em qualquer porção precedente do texto” 

(2011, p. 495).  

 Segundo Azeredo (2010, p. 123), “os pronomes demonstrativos servem para localizar, 

no tempo e no espaço, em relação às pessoas do discurso, os objetos (seres, coisas e noções) 

que entram no conteúdo de nossos enunciados”. O pronome demonstrativo isso, por exemplo, 

pode situar os objetos no âmbito do interlocutor / leitor (a segunda pessoa), assevera o autor.   

 Evidenciando o exemplo “pegue isso aí do teu lado”, o Minidicionário Houaiss (2010, 

p. 453) salienta que isso indica algo próximo de quem ouve, e ainda atribui ao pronome 

demonstrativo em questão o sentido de mostrar aprovação – “Isso! Estude bastante!” 

                          ESPAÇO      >       TEMPO     >     TEXTO 

                                                                                                     

                          companhia             quando              instrumento 

                          interação                idade                 qualificação material 

                          adição                    duração             circunstâncias: causa, consequência 

                          junção                    futuro                oposição 

                          direção                                             posse 

                                                                                   conteúdo 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Esta seção tem por objetivo expor os pressupostos teóricos que norteiam a pesquisa. O 

capítulo se organiza da seguinte forma: 3.1 Linguística Funcional Centrada no Uso; 3.1.1 

Conceito de construção; 3.1.2 Fatores construcionais: esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade; 3.1.3 Polissemia e polifuncionalidade; 3.1.4 Inferência pragmática e 

subjetividade; 3.1.5 Frequência de uso; 3.1.6 Prototipicidade e fixação na memória; 3.1.7 

Factualidade/não factualidade e eventualidade; 3.2 A Pragmática e os domínios conceptuais da 

causalidade; 3.2.1 Unidade de conteúdo, entidades lógicas e atos de fala; 3.2.2 Relação entre os 

domínios conceptuais de conteúdo, epistêmico e atos de fala e usos de [com isso]; 3.3 

Sequências tipológicas. 

 

3.1 A Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

A presente pesquisa, conforme já enunciado, fundamenta-se na Linguística Funcional 

Centrada no uso (doravante LFCU). Tal aporte teórico representa uma nova versão da 

Linguística Funcional norte-americana, que agora passa a contar com contribuições da 

Linguística Cognitiva, sobretudo no que se refere à Gramática de Construções.  

A Linguística Funcional norte-americana analisa a língua do ponto de vista do contexto 

linguístico e da situação extralinguística e, com o intuito de compreender como a língua se 

configura, propõe que o estudo da gramática e do discurso seja simultâneo (FURTADO DA 

CUNHA, BISPO; SILVA, 2013). Sobre tal perspectiva teórica, Rosário e Oliveira declaram: 

 

Na contemporaneidade, o Funcionalismo de vertente norte-americana amplia seu 

espectro de observação e incorpora, de modo mais efetivo, a dimensão contextual. 

Nesse sentido, destaca-se a abordagem holística e contingencial dos usos linguísticos, 

na consideração de que itens não ocorrem ou produzem sentido isoladamente, de que 

é preciso considerar as relações contextuais. (ROSÁRIO, OLIVEIRA, 2016, p. 236). 

 

  Postula-se, nesta vertente, que há uma simbiose entre discurso e gramática, de modo que 

ambos interagem e se influenciam mutuamente, o que justifica a proposta de estudá-los de 

forma simultânea. No Funcionalismo, a gramática é sempre descrita e analisada a partir de 

dados de uso, visto que as línguas variam e mudam nas situações reais de comunicação. 

Defende-se que há indissociabilidade entre forma (fonologia e morfossintaxe) e função 

(semântica, pragmática e discurso). Desse modo, assume-se uma perspectiva mais abrangente 
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na investigação linguística, analisando não só a estrutura por si mesma, como também o gênero 

e a sequência tipológica, a modalidade, a situação de produção envolvida, os elementos 

presentes no contexto linguístico imediato, entre outros. 

A Linguística Cognitiva, por sua vez, vê o comportamento linguístico como reflexo de 

capacidades cognitivas. Os aspectos culturais e sociointeracionais são levados em consideração 

no processamento linguístico. Por cognição entende-se o conjunto de operações mentais 

atuantes no processo de construção do conhecimento, tendo como base a interação do indivíduo 

com o mundo em que vive, no ambiente físico e sociocultural (IBAÑES, 2001; 

MARTELOTTA; PALOMANES, 2008 apud FURTADO DA CUNHA, BISPO; SILVA, 

2013). 

Parte-se do pressuposto de que a língua é constituída de pareamentos forma-significado, 

as chamadas construções, organizadas em rede. Nessa vertente, não há separação rígida entre 

léxico e gramática, pois se compreende que adquirir conhecimento do léxico e das regras 

gramaticais somente não garante o entendimento de expressões cujo significado distancia-se do 

uso original, como ocorre na construção [com isso], em que o significado da construção não é 

o resultado da soma do sentido de suas partes componentes. 

De acordo com essa perspectiva, as novas construções emergem do uso da língua em 

contexto, envolvendo habilidades e estratégias cognitivas também utilizadas em tarefas não 

linguísticas (FURTADO DA CUNHA, BISPO; SILVA, 2013). A língua é, portanto, um tipo 

de conhecimento integrado a outros aspectos, tais como visão, afeto, fatores sensoriais etc.  

Sobre as duas linhas teóricas cuja união resultou na LFCU, apresenta-se a seguinte 

citação: 

 

Essas duas correntes compartilham vários pressupostos teórico-metodológicos, como 

a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica e da pragmática às 

análises, a não distinção estrita entre léxico e gramática, a relação estreita entre a 

estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de 

comunicação, o entendimento de que os dados para análise linguística são enunciados 
que ocorrem no discurso natural... (FURTADO DA CUNHA, BISPO; SILVA, 2013, 

p. 14). 

 

 

Observa-se que, a partir da junção das duas abordagens, a gramática passa a ser 

concebida como a representação cognitiva da experiência dos indivíduos com a língua. Desse 

modo, a estrutura da língua emerge à proporção de seu uso, e a gramática é compreendida como 

em constante mutação/adaptação em função do discurso, ou seja, a estrutura linguística reflete 

a experiência de uso, como afirma Furtado da Cunha: 

 



44 
 

Considerar a gramática como um organismo maleável, que se adapta às necessidades 

comunicativas e cognitivas dos falantes, implica reconhecer que a gramática de 

qualquer língua exibe padrões morfossintáticos estáveis, sistematizados pelo uso, ao 

lado de mecanismos de codificação emergentes. Em outras palavras, as regras da 

gramática são modificadas pelo uso (isto é, as línguas variam e mudam), e, portanto, 

é necessário observar a língua como ela é falada. (FURTADO DA CUNHA, 2018, p. 

164). 

 

 

Para a LFCU a instabilidade, assim como a aparente regularidade linguística, são 

modeladas e motivadas pelas práticas discursivas dos falantes no cotidiano. Assim sendo, busca 

descrever e explicar as funções semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas desempenhadas 

nos variados contextos de uso da língua, trabalhando essencialmente com dados reais de fala 

e/ou de escrita em situações reais de comunicação. A língua, nessa perspectiva, é um “objeto 

maleável” visto que está sujeita às pressões do uso e à atuação de processos cognitivos de 

domínio geral.  

Os falantes utilizam com criatividade expressões existentes, convencionalizam 

construções que geram novos sentidos a partir de palavras independentes para atenderem 

necessidades comunicativas, demonstrando, assim, que a língua é dinâmica e se modifica a 

partir do uso. No que tange ao aspecto abrangente da LFCU, Rosário e Oliveira destacam: 

 

Outro reflexo da consideração holística do uso linguístico que marca a versão 

contemporânea do funcionalismo reside no tratamento do binômio função x forma. 

Se, nas décadas iniciais, as análises se concentravam ora num ora noutro desses eixos 

(...) a tendência atual é o tratamento mais integrado de ambos, a partir do pressuposto 

de que propriedades funcionais e formais se implicam mutuamente. (ROSÁRIO, 

OLIVEIRA, 2016, p. 237). 

 

Sob essa perspectiva, há uma relação de interdependência entre forma e função [F  

S], de modo que uma função X motiva uma forma Y e vice-versa. No que tange ao objeto em 

estudo, por exemplo, [com isso] faz parte de uma rede formada por construções conectoras 

[PREP isso], que compartilham uma série de propriedades formais e funcionais. De um lado, 

estruturas semelhantes: preposição e pronome demonstrativo isso; de outro, funções de 

remissão textual voltadas para a coesão híbrida (sequencial e referencial), em que a posição do 

conector está associada ao escopo remissivo do pronome demonstrativo.  

Por ter visão holística, considerar o contexto, a interação social, a frequência de uso das 

expressões, a intenção comunicativa, entre outros pressupostos já explicitados, a LFCU 

possibilita uma descrição mais aprofundada dos fenômenos linguísticos, razão pela qual a 

pesquisa aqui desenvolvida está ancorada nessa corrente teórica.  
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Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 21), nas pesquisas realizadas sob a 

ótica da LFCU “importa descobrir como os aspectos interacionais que se manifestam na 

interação verbal se ritualizam em forma de construções gramaticais disponíveis para o usuário 

da língua”.  

Os preceitos previstos por essa abordagem harmonizam-se com o objetivo da 

investigação aqui proposta. Espera-se, portanto, desenvolver um estudo que contemple os 

diversos sentidos das instâncias de uso da construção [com isso] e descrever suas propriedades 

em situações reais de comunicação.   

 

3.1.1 Conceito de Construção 

 

Conforme mencionado no tópico anterior, a construção, objeto de estudo da Gramática 

de Construções (doravante GC), é entendida como pareamento de forma-significado. Mais 

especificamente, construções são as unidades básicas da língua, que apresentam, no plano da 

forma, propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas e, no plano do significado, 

propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais (CROFT, 2001; FURTADO DA 

CUNHA; LACERDA, 2017). Sobre o assunto, Barcelona e Valenzuela (2011) afirmam: 

 

Na Gramática de Construções, a unidade básica da língua é a “construção”. Em vez 

de uma regra sintática esquemática, a construção é um rico conglomerado de 
informação heterogênea. Em uma construção, diferentes parâmetros de forma (por 

exemplo, ordem sintática, informação morfológica, até mesmo restrições fonológicas 

ou de entonação) se tornam pares com diferentes parâmetros de significado, incluindo 

não apenas conteúdo semântico, mas também funções pragmáticas, etc. Nesse 

contexto, as construções são “unidades simbólicas” no senso saussureano, conectando 

a forma (o significante) com o sentido (o significado). (BARCELONA; 

VALENZUELA, 2011, p. 23).12 

 

 

Por unidade simbólica, entende-se, de acordo com a GC, qualquer estrutura gramatical, 

sejam morfemas simples, expressões idiomáticas, construções textuais etc., que se refere ao 

pareamento forma-função (GOLDBERG, 1995). Para melhor compreensão dos elementos que 

constituem forma e função, apresenta-se quadro proposto por Croft (2001): 

                                                             
12 Cf.: “In Construction Grammar, the basic unit of language is a “construction”. Rather than a schematic syntactic 

rule, a construction is a rich conglomerate of heterogeneous information. In a construction, different parameters 

of form (e.g. syntactic order, morphological information, even phonological or intonational constraints) become 

paired with different parameters of meaning, including not only semantic content but also pragmatic functions, 

etc. In this respect, constructions are “symbolic units” in the Saussurean sense, linking a form (or signifier) with a 

meaning (or signified).” 

 



46 
 

Figura 2 - Representação simbólica da construção  

 

Fonte: CROFT, 2001, p. 18. 

Discorrendo sobre a representação simbólica da construção elaborada por Croft (2001), 

Rosário e Oliveira (2016) destacam: 

(...) a construção se define como um feixe de propriedades correlacionadas em dois 

eixos centrais – o da forma e do sentido. Nesse modelo analítico, não há primazia de 

qualquer eixo, uma vez que o foco reside no próprio vínculo de correspondência 

simbólica que os marca. O mérito da proposta de Croft (2001) está também em 
permitir maior rigor à pesquisa nessa área, dado que se espera a detecção das seis 

propriedades referidas para a descrição interpretativa das construções que se integram 

em rede de unidades convencionalizadas, denominada genericamente de 

constructicon. (ROSÁRIO, OLIVEIRA, 2016, p. 240). 

 

Na perspectiva em questão, as construções são organizadas em rede hierarquizada, cujos 

nós são interconectados por elos (GOLDBERG, 2006). Parte-se do princípio de que “há uma 

construção mais central/básica, que funciona como motivadora” para que outras sejam criadas 

por meio de links de herança (FURTADO DA CUNHA; SILVA, 2018, p. 25). Desse modo, a 

rede em que as construções são organizadas é dinâmica, novos elos e novos nós são 

estabelecidos constantemente, podendo outros se tornarem obsolescentes. 

A essa rede de construções hierarquizada e interconectada de uma língua, dá-se o nome 

de constructicon (ROSÁRIO, OLIVEIRA, 2016). Em outras palavras, constructicon é o 

resultado da junção dos termos construction e lexicon, o que possibilita entender a língua como 

um grande léxico de construções (ROSÁRIO, no prelo). 

Conforme explicitado, links de herança motivam a criação de outras construções a partir 

de construções mais básicas. Esses links podem estabelecer relações de: a) polissemia – revela 

as relações semânticas entre uma construção e suas extensões de sentido; b) metáfora – se 
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estabelece pelo fato de algum(ns) elemento(s) de uma construção aparentada ter(em) seu(s) 

significado(s) abstratizado(s); c) subparte – ocorre quando uma construção apresenta uma 

configuração parcial de outra construção, existindo independentemente desta; d) instanciação 

– revela-se quando uma dada construção constitui-se num caso especial/particular de outra 

construção (FURTADO DA CUNHA; SILVA, 2018). 

Barcelona e Valenzuela (2011) ressaltam que, segundo a abordagem da GC, a sintaxe e 

o léxico formam um continuum, constituindo diferentes pontos em relação à hierarquia 

esquemática e específica. Assim, a GC invoca os mesmos mecanismos para explicar 

lexicalmente construções específicas, como as expressões idiomáticas (ex: chutar o balde), 

expressões formulaicas (ex: tudo bem?, bom ver você, etc), além de configurações 

maximamente abstratas, como “sujeito + sintagma verbal”. Nessa perspectiva, o significado 

deve ser atribuído à própria construção, a semântica das subpartes concorre para o sentido do 

todo, embora este não seja o sentido geral do pareamento. Além disso, as gramáticas de 

construções consideradas na ótica funcionalista baseiam-se no uso, pois compreendem que os 

padrões gramaticais não são inatos, “emergem” do uso, pela convencionalização dos padrões 

mais frequentemente utilizados. 

Traugott e Trousdale (2021) ressaltam que uma construção, em geral, pode ser 

caracterizada nas três dimensões: tamanho, especificidade e conceito. A seguir apresenta-se 

quadro dos autores mencionados adaptado por Rosário e Oliveira (2016, p. 240) em que 

constam tais dimensões: 

 

Quadro 4 - Dimensões da construção 

 

Tamanho 

 

 

Atômica 

café, -s (pl) 

 

Complexa 

sei lá, por isso 

 

Intermediária 

pós-graduação 

 

Especificidade 

Fonológica 

 

Substantiva 

café, -eiro 

 

Esquemática 

SV, Sprep 

 

Intermediária 

Adj -mente 

 

Conceito 

Lexical 

café, SV 

Procedural 

-s (pl), por isso 

Intermediária 

poder (modal) 

 
Fonte: Rosário e Oliveira (2016, p. 240).  Adaptado de T&T (2013, p. 13) para o português. 

 

 Em se tratando de tamanho, uma construção pode ser: atômica – monomorfêmica; 

complexa – sintagma ou palavra composta; ou intermediária – derivada por prefixação. Com 

relação à especificidade fonológica pode ser: substantiva – frases feitas e termos lexicais; 

esquemática –  SV e SPrep; ou intermediária – como adj-mente. Quanto ao conceito, temos as 
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seguintes possibilidades: lexical – nomes e verbos; procedural – categorias gramaticais (ex. 

desinências ou conectores); ou intermediária – como os sentidos de modalização ou 

eventualidade (ROSÁRIO E OLIVEIRA, 2016). A construção [com isso] é, portanto, complexa 

(formada por dois elementos), substantiva (totalmente especificada) e procedural 

(sequenciador/conector). 

No que se refere ao objetivo e aos modelos linguísticos em que se fundamenta a 

abordagem construcional, Furtado da Cunha e Lacerda revelam: 

 

A Gramática de Construções busca a(s) motivação(ões) para cada construção 

estudada. A motivação pode ser encontrada em aspectos da aquisição da língua, 

princípios de gramaticalização, demandas discursivas, princípios icônicos ou 

princípios gerais de categorização. 

Há diferentes modelos linguísticos que seguem a abordagem construcional. Eles se 
unem em torno dos seguintes princípios gerais, compartilhados por todos: a unidade 

básica da gramática é a construção; a estrutura semântica é projetada diretamente na 

estrutura sintática; a língua, como outros sistemas cognitivos, é uma rede de nós e elos 

entre os nós; as associações entre esses nós são representadas na forma de hierarquias 

de herança; a estrutura da língua é moldada pelo uso. (FURTADO DA CUNHA, 

LACERDA, 2017, p. 21). 

 

 

Por considerar aspectos da forma e da função baseada no uso, a abordagem 

construcional proporciona uma análise aprofundada das construções. Em se tratando da 

construção [com isso], objeto de estudo desta pesquisa, pode-se avaliar: 

 no âmbito da forma – posição do conector; escopo remissivo do pronome demonstrativo 

isso; se atua como sequenciador e/ou conector etc.; 

 no âmbito da função – valores semânticos, contexto linguístico, sequências tipológicas, 

tipo de coesão estabelecida, entre outros aspectos. 

Na abordagem construcional, três fatores são fundamentais: esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade. O próximo tópico dedica-se à apresentação desses 

conceitos. 

 

3.1.2 Esquematicidade, produtividade e composicionalidade 

 

 A construção apresenta como característica três propriedades fundamentais para a 

análise linguística: esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Sobre esses fatores, 

Rosário e Oliveira declaram: 
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“Esses conceitos vêm sendo utilizados por Langacker (2005) e podem ser alinhados 

da seguinte forma: esquematicidade diz respeito a escopo construcional (o grau de 

generalidade das propriedades formais e funcionais da construção); produtividade 

com vitalidade construcional (com que frequência novas instâncias podem ser 

geradas por um esquema construcional), e composicionalidade com alinhamento 

construcional (em que medida um esquema construcional é criado de maneira 

previsível ou não a partir de seus componentes)” (ROSÁRIO, OLIVEIRA, 2016, p. 

244). 

  

Traugott e Trousdale (2021) assumem a coocorrência e a gradiência de tais 

propriedades, as quais estariam envolvidas em vários estágios do processo de mudança 

(FURTADO DA CUNHA; LACERDA, 2017). Apresenta-se a seguir detalhamento desses 

parâmetros. 

 

Esquematicidade 

 

De acordo com essa propriedade, construções podem ser mais ou menos esquemáticas 

a depender dos níveis de generalidade ou especificidade apresentados. Para melhor 

compreensão desse parâmetro, é importante apresentar o conceito de esquema. Segundo 

Rosário e Oliveira (2016, p. 244), esquema trata-se de “uma generalização taxonômica que 

aponta para padrões de experiência rotinizados. São abstrações inconscientemente percebidas 

pelos falantes, já que delas se originam diversas construções da língua”.  

O esquema compõe o nível mais alto da rede na hierarquia construcional: em um nível 

intermediário, está o subesquema, que é parcialmente preenchido; e, no nível mais baixo da 

rede, a microconstrução, a qual é totalmente especificada e instanciada no uso por construtos, 

isto é, por “ocorrências empiricamente atestadas” (TRAUGOTT E TROUSDALE, 2021, p. 48).   

A construção [com isso] é, desse modo, uma microconstrução, uma vez que os slots, “estruturas 

complexas com diversas possibilidades de preenchimento” (FURTADO DA CUNHA E 

LACERDA, 2017, p. 34), estão preenchidos pela preposição com e pelo pronome 

demonstrativo isso. A construção aqui pesquisada faz parte do esquema [PREPOSIÇÃO + 

PRONOME] e do subesquema [PREPOSIÇÃO + ISSO], conforme demonstrado na figura 

abaixo: 
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Figura 3 – Representação esquemática da construção [com isso]  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As construções da língua podem variar quanto ao grau de esquematicidade 

(TRAUGOTT E TROUSDALE, 2021). Quanto mais abstrata e generalizada for uma 

construção, menos preenchida ela é, e, portanto, mais esquemática.  

  Rosário e Oliveira (2016) mencionam a visão de Goldberg (2006), para a qual o 

conhecimento esquemático e generalizado faz parte da cognição humana, bem como o 

conhecimento sobre os itens específicos da língua. Segundo Rosário (no prelo, p. 79), “as 

construções emergem como generalizações que produzimos a partir de expressões concretas 

com formas e significados similares”.  

 

Produtividade 

 

A produtividade refere-se à questão da frequência, fator extremamente relevante para 

os pesquisadores da LFCU, uma vez que pode ser responsável pela rotinização e cristalização 

de novos usos na língua.  Segundo a definição de Bybee (2016, p. 154), “produtividade é a 

probabilidade de que uma construção se aplicará a um novo item. É, pois, uma propriedade da 

categoria ou das categorias formadas pelas posições abertas em uma construção”. 

A frequência pode ser de tipo (type) – diz respeito às distintas possibilidades de 

preenchimento de slots da construção – ou de ocorrência (token) – uso efetivo de determinada 

construção. Segue declaração de Furtado da Cunha e Lacerda (2017) sobre o assunto: 

 

PREPOSIÇÃO + 
PRONOME

•ESQUEMA

PREPOSIÇÃO   +   ISSO
•SUBESQUEMA

[COM  ISSO] •MICROCONSTRUÇÃO

(slots preenchidos) 
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“Enquanto a frequência token está relacionada à extensão de uso de determinado 

construto por parte dos falantes, a frequência type está relacionada, como destacam 

Traugott e Trousdale (2013), ao fenômeno que Himmelmann intitula de host-class 

expansion, uma vez que as construções, ao possuírem natureza relacional e 

(relativamente) esquemática, podem, ao longo do tempo ser empregadas em diferentes 

colocações. Vale ainda ressaltar que, no caso da frequência token, seu levantamento 

pode fornecer evidências empíricas ... de que as inovações que emergem no fluxo da 

interação, de fato, estão se padronizando/regularizando na língua como construções 

formalmente identificáveis.” (FURTADO DA CUNHA, LACERDA, 2017, p. 36) 

 

 

Embora cada slot de uma construção esteja associado a uma classe de expressões que 

apareceram nessas posições anteriormente, os usuários da língua podem estender o uso de um 

esquema construcional a novas expressões. O empréstimo de um termo de outro idioma, a 

utilização de uma determinada palavra de modo criativo em um novo contexto são alguns 

exemplos da extensão de um esquema. O uso em um contexto inovador pode ocorrer também 

por um desacordo entre o que foi proferido pelo emissor e o que foi compreendido pelo receptor, 

uma falha no processo de interpretação, fenômeno denominado mismatch nos termos de Francis 

e Michaelis (2003).  O acréscimo de mais uma construção em uma determinada rede é 

denominado expansão host-class, conforme evidenciam Rosário e Oliveira (2016) apoiados em 

Himmelmann (2004). A construção [com isso], por exemplo, é instanciada como um conector, 

logo mais um elemento é adicionado à classe dos conectores. 

Nesta pesquisa, será avaliada a produtividade em termos de frequência para cada tipo 

semântico analisado.  

 

Composicionalidade 

 

A composicionalidade se refere ao nível de vinculação e transparência entre os 

elementos que compõem a construção, assim sendo, se conseguirmos detectar o valor de cada 

elemento da expressão, dizemos que ela é mais composicional, menos vinculada. Sobre o 

assunto, Traugott e Trousdale (2021) ressaltam: 

 

A composicionalidade diz respeito ao grau em que o elo entre forma e 

significado é transparente. Ela  é geralmente pensada em termos tanto de 

semântica (o significado das partes e do todo) quanto das propriedades 

combinatórias do componente sintático: ‘A sintaxe é composicional porque 

constrói expressões bem formadas mais complexas recursivamente, com base 

em expressões menores, enquanto a semântica é composicional porque 

constrói os significados de expressões maiores com base nos significados de 
expressões menores (palavras, ou melhor, morfemas)’ (HINZEN; WERNING 

& MACHERY, 2012, p. 3)... Se um construto é semanticamente 

composicional, então, contanto que o falante tenha produzido uma sequência 
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sintaticamente convencional, e o ouvinte entende o significado de cada item 

individual, o ouvinte será capaz de decodificar o significado do todo. Se o 

construto não é composicional, não haverá compatibilidade entre o significado 

dos elementos individuais e o significado do todo. (TRAUGOTT, 

TROUSDALE, 2021, p. 53) 

 

 

Cabe dizer que, de maneira geral, a mudança linguística revela redução da 

composicionalidade, pois os sentidos das partes da construção tornam-se progressivamente 

opacos, não sendo possível, em alguns casos, prever os significados primários que originaram 

uma nova construção na língua (ROSÁRIO, OLIVEIRA, 2016). Para exemplificação, pode-se 

citar a expressão “vestir a camisa” em que vestir literalmente é composicional, e no sentido de 

estar comprometido, se dedicar, é não composicional, pois só é compreendida em bloco, a soma 

das partes não representa tal significado. 

Na presente pesquisa, conforme descrição das subpartes da construção investigada 

(realizada pelos gramáticos e explicitadas anteriormente), percebe-se que a construção [com 

isso] é menos composicional, uma vez que a soma das partes não representa o significado do 

todo.  

 

3.1.3 Polissemia e polifuncionalidade 

 

 Polissemia e polifuncionalidade constituem propriedades do objeto sob análise nesta 

pesquisa. A construção [com isso] é polissêmica por veicular valores semânticos diversos 

(tempo, consequência, conclusão e elaboração). Traugott e Trousdale (2021, p. 340) 

evidenciam que o termo “polissemia” comumente empregado para semelhanças de significado 

entre usos de itens lexicais é estendido por Goldberg para fazer alusão a “similaridades de 

significado entre subesquemas sincrônicos e para identificar elos entre construções em uma 

rede, especificamente uma categoria” com um conjunto de sentidos que podem estar 

relacionados de forma estreita. 

 De acordo com Oliveira (no prelo, p. 64), pressões de uso ao nível da função e ao nível 

da estrutura motivam polissemia, “que é o caminho da função na direção a sentidos cada vez 

mais abstratos e subjetivos”, podendo chegar à mudança gramatical, quando elementos 

linguísticos apresentam status categorial alterados. Traugott e Dasher (2002) consideram a 

polissemia um ponto central para uma teoria da mudança semântica. Segundo os autores, a 

polissemia surge de processos de inferência sugerida, isto é, da negociação de pontos de vista 

e opiniões entre interlocutores.  
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Considera-se [com isso] polifuncional porque pode atuar como sequenciador ou 

conector. Como sequenciador, veicula noção de tempo (relaciona fatos temporalmente 

encadeados). Como conector, estabelece entre porções do texto (orações, períodos ou 

parágrafos) relações lógico-semânticas como consequência, ou discursivo-argumentativas 

como elaboração ou conclusão. Cumpre lembrar que o sequenciador é um tipo de conector, por 

encadear unidades discursivas, porém, optou-se nesta pesquisa por atribuir o termo conector a 

relações textuais mais abstratas, conforme enunciado anteriormente (Revisão da Literatura 2.3). 

Segue quadro que ilustra a polifuncionalidade e polissemia da construção aqui investigada: 

 

Figura 4 - Polifuncionalidade e polissemia de [com isso] 
 

                                        
Fonte: Elaboração própria 

 

Vejamos a construção [com isso] desempenhando função de sequenciador, com sentido 

de tempo, e de conector, estabelecendo o sentido de consequência, respectivamente, nas 

ocorrências abaixo: 

 

15) A primeira cobrança do Chile é de Vidal, que bate com violência no ângulo para 

empatar. Cardona cobra colocado para colocar novamente a seleção colombiana em 

vantagem. Pelo Chile, Vargas chuta com força para vencer Ospina. O terceiro 
colombiano é Cuadrado, que chuta colocado para fazer o seu. O volante Pulgar bate 

no centro e empata para o Chile. Na quarta cobrança da Colômbia, Mina faz o seu. 

Chega então Aránguiz, que não desperdiça. Na quinta cobrança da Colômbia Tesillo 
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bate para fora. Com isso, Alexis Sánchez cobra com muita categoria para classificar 

o Chile para a semifinal da Copa América. (Disponível em: 
https://d24am.com/esportes/futebol/mesmo-com-gols-anulados-chile-vence-nos-

penaltis-e-chega-a-semifinal/. Acesso em: 22 nov. 2020). 

 
 
 Temos, acima, um trecho narrativo em que se pode observar uma sequência de fatos 

temporalmente encadeados – o volante bate no centro, depois empata, em seguida o Minas faz 

o gol, chega Aránguiz e não desperdiça, Tessillo bate fora, com isso (depois disso) Alexis cobra 

e classifica o Chile. Há uma progressão cronológica que favorece a sequenciação. Desse modo, 

com isso atua como sequenciador temporal, podendo, inclusive, ser substituído por “depois 

disso”. 

 

16)  Nova pesquisa (Ibope/CNI) exibiu queda de 17 pontos percentuais na 

popularidade da gestão de Jair Bolsonaro (PSL) desde janeiro, quando registrou 49% 

de aprovação. Hoje, há uma avaliação completamente dividida entre o positivo, 

regular e o negativo. São 32% que veem o governo Bolsonaro como ‘bom ou ótimo’. 
Outros 32% acham que o governo é ‘regular’; 32% responderam ‘péssimo ou ruim’; 

e 3% não souberam avaliar.  

Com isso, acendeu-se a luz amarela entre os seguidores e aliados de Bolsonaro, 
que, para o próximo domingo (30), estão planejando atos a favor do presidente em 

todo o país. Disponível em: https://bhaz.com.br/2019/06/28/aliados-de-bolsonaro-

voltam-as-ruas-para-tentar-barrar-rejeicao-ascendente/. Acesso em: 01 Dez. 2020). 

 

 

Em (16) com isso atua como conector, se posiciona entre parágrafos e faz referência ao 

parágrafo anterior. Temos, no trecho, uma sequência expositiva, de conteúdo mais factual, em 

que se observa relação de anterioridade e posterioridade entre as unidades discursivas. Primeiro 

a avaliação da gestão de Jair Bolsonaro se mostrou dividida entre positiva, regular e negativa, 

em decorrência disso, seguidores e aliados do Presidente ficaram em alerta e planejaram atos a 

favor dele em todo país. O conector assume, portanto, o valor semântico de consequência. 

 

3.1.4 Inferência pragmática e subjetividade  

 

 Como vimos no tópico anterior, [com isso] trata-se de uma construção polissêmica, uma 

vez que veicula valores de conclusão, consequência, elaboração e tempo. Esses sentidos, porém, 

não são específicos da construção, mas articulados pelos contextos em que esta é instanciada. 

Desse modo, o significado de [com isso] não depende de sua composicionalidade, mas é 

inferido pelo ouvinte/leitor com base nos recursos linguísticos utilizados pelo enunciador na 

situação comunicativa, ou seja, o sentido emerge da interação entre os interlocutores.  

https://d24am.com/esportes/futebol/mesmo-com-gols-anulados-chile-vence-nos-penaltis-e-chega-a-semifinal/
https://d24am.com/esportes/futebol/mesmo-com-gols-anulados-chile-vence-nos-penaltis-e-chega-a-semifinal/
https://bhaz.com.br/2019/06/28/aliados-de-bolsonaro-voltam-as-ruas-para-tentar-barrar-rejeicao-ascendente/
https://bhaz.com.br/2019/06/28/aliados-de-bolsonaro-voltam-as-ruas-para-tentar-barrar-rejeicao-ascendente/
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 Segundo Oliveira (no prelo, p. 53) “o Funcionalismo parte do pressuposto de que os 

eventos de interação são marcados por maior ou menor manifestação de subjetividade”. Por 

subjetividade entendem-se as marcas que evidenciam o posicionamento do enunciador no 

discurso, seja no sentido espacial, seja relacionado a crenças, avaliações etc. Marcuschi (2008) 

expõe a definição de Benveniste sobre o assunto, para o qual a subjetividade é a “capacidade 

do locutor se propor como ‘sujeito’. Trata-se da emergência do eu no seio da linguagem, ou 

seja, “é o ‘ego’ que diz ego” (BENVENISTE, 1976, p. 286 apud MARCUSCHI, 2008, p. 71).  

 Marcuschi (2008) acrescenta ainda que o “eu” é estabelecido por meio da relação com 

o “tu”, pois, citando Benveniste, “a consciência de si mesmo só é possível se experimentada 

por contraste” (BENVENISTE, 1976, p. 286 apud MARCUSCHI, 2008, p. 71). Nesse sentido, 

“a subjetividade nasce no seio da intersubjetividade” (MARCUSCHI, 2008, p. 71). 

 Com base na abordagem de Traugott e Dasher (2002), Oliveira (2018) ressalta que a 

(inter)subjetificação possibilita a manifestação da avaliação dos locutores em relação ao que 

verbalizam ou veiculam, atuando ainda sobre os interlocutores com a intenção de agir sobre 

eles, envolvendo-os no jogo interacional. A autora postula que em um nível mais avançado de 

subjetividade, pode ocorrer o que Traugott e Dasher (2002) denominam inferência sugerida. 

Na perspectiva de Bybee, tal termo 

 

é utilizado para enfatizar a negociação de significado entre o falante, que (em geral 

inconscientemente, cf. KELLER, 1994; HAGÈGE, 1993) ‘sugere’ interpretações, e o 
ouvinte, que infere/interpreta. Ela permite, mas não exige, a possibilidade de que os 

falantes planejem seus enunciados pragmaticamente. (BYBEE, 2016, p. 65). 

 

 Marcuschi (2008, p. 249) declara que “as inferências na compreensão de texto são 

processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, partindo da informação textual e 

considerando o respectivo contexto, constroem uma nova representação semântica”.  

 Diante do exposto sobre os conceitos de inferência pragmática e subjetividade, 

considera-se a construção [com isso] altamente intersubjetiva, uma vez que, nos termos de 

Tantutti (2018, p. 5), seu sentido é depreendido a partir da “coordenação cognitiva entre falante 

e ouvinte” e veiculado por meio de inferências que emergem na situação comunicativa.  

Vejamos uma ocorrência do objeto investigado a fim de identificarmos aspectos da 

subjetividade e da inferência pragmática: 

 

17) O programa de aprendizado B. Trader foi criado para suprir as necessidades dos 
alunos. Muitas vezes quem começa a operar na Bolsa de Valores aprende apenas 

teorias e não muito na prática, sem auxílio de algum especialista que faça algum 

acompanhamento.  
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Nesse programa de aprendizado existem vários diferenciais. O aluno tem a parte 

teórica, muito bem explicada, em conjunto com a prática muito bem aplicada com a 
realização de um programa de simulação, com isso, os alunos começam a operar 

literalmente na prática. Além disso, a B. Trader oferece um acompanhamento após 

o curso, durante 30 dias através de transmissões ao vivo, revisão de matérias e uma 

vez na semana tem um encontro presencial, o chamado B. Mind. (Disponível em: 
https://www.terra.com.br/noticias/dino/como-operar-na-bolsa-de-valores-com-

estrategia,f4aa28bfc8e48761b6fc3dcf6a705a8acyozld3h.html. Acesso em: 05 out. 

2020). 

 

Em (17) o conector com isso apresenta valor conclusivo, o enunciador busca construir 

um ponto de vista em seu interlocutor sobre a eficácia de um determinado programa. Inicia 

apresentando as vantagens do B. Trader em relação a outros programas. Em seguida enumera 

os “vários diferenciais” por meio de termos avaliativos tais como: “muito bem explicada”, 

“muito bem aplicada”, conduzindo para a conclusão de que “com isso, os alunos começam a 

operar na Bolsa de valores na prática”. Depois, segue enumerando aspectos positivos. A 

subjetividade pode ser percebida na escolha de termos que sinalizam a avaliação do enunciador, 

envolvendo o leitor/ouvinte no discurso, com o intuito de fazê-lo inferir que programas que 

envolvem teoria e prática são mais eficientes.  

Cumpre dizer que a ocorrência acima pode ser analisada como um caso híbrido entre 

conclusão e consequência. Contribui para essa possível análise o fato do conteúdo tender para 

mais factual e se apresentar em sequência expositiva e não argumentativa. Embora não seja um 

caso categórico de conector conclusivo, uma conclusão prototípica, optou-se, nessa pesquisa, 

por manter tal classificação por haver traços de modalidade epistêmica. 

 

3.1.5 Frequência de uso 

 

A frequência de uso é um fator relevante para a análise linguística, uma vez que elevada 

frequência pode ocasionar manutenção, estabilidade ou mudança, como redução fonética, por 

exemplo, além de evidenciar a convencionalização de uma construção na língua; e baixa 

frequência pode indicar que os falantes não mais recrutam tal construção ou, ao contrário, que 

se trata de inovação. 

A frequência de uso facilita o armazenamento, a representação e a ativação de elementos 

linguísticos na memória (DIESSEL, 2017). Desse modo, usos repetidos tornam os elementos 

mais acessíveis aos usuários da língua. Oliveira (no prelo, p. 43), fundamentada em Bybee 

(2016), ressalta: 

Usos repetidos impactam sua representação na comunidade linguística e criam 

convenção, sintetizando a premissa funcionalista clássica de que fazemos melhor o 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/como-operar-na-bolsa-de-valores-com-estrategia,f4aa28bfc8e48761b6fc3dcf6a705a8acyozld3h.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/como-operar-na-bolsa-de-valores-com-estrategia,f4aa28bfc8e48761b6fc3dcf6a705a8acyozld3h.html
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que fazemos sempre, uma vez que rotina cria automação e regularidade. Assim, a 

frequência de uso é um fator importante para a fixação do conhecimento, incluindo-

se aí o linguístico, uma vez que todos os aspectos do conhecimento gramatical são 

derivados da experiência dos usuários da língua com sequências frequentes de 

expressões linguísticas concretas. 

 
Segundo Bybee (2016, p. 64), quando “duas ou mais palavras são frequentemente 

usadas juntas” desenvolvem uma relação sequencial, a qual denomina chunking. Ancorada em 

HAIMAN (1994), a autora afirma que a convencionalização de um chunk ocorre por meio de 

repetição. Considerando o número de ocorrências encontradas no Corpus do Português, 

observa-se que o uso é frequente: na base de dados do Corpus Now encontram-se 94.911 

ocorrências da sequência de palavras com isso, dentre as quais, em aproximadamente 59. 430,13 

a construção se apresenta como conector. Tal informação pode ser um indício da 

convencionalização do objeto aqui investigado. 

Por fim, segue declaração de Lacerda (2016, p. 87) a respeito da visão de Martelotta 

(2009) sobre a frequência de uso: 

[...] a frequência de uso deve ser considerada não apenas para identificar as relações 

dos elementos linguísticos sob análise nos seus diferentes contextos, mas 

principalmente para descrever o valor desses elementos no uso e os movimentos de 

mudança que ocorrem na língua. Nesse caso, para ele, uma construção que se originou 
no discurso apenas fará parte da gramática da língua se apresentar alta frequência de 

uso. 

 

3.1.6 Prototipicidade e fixação na memória 

 

Traugott e Trousdale (2021, p. 37) evidenciam que, para Brugmann e Lakoff (1988), 

“as polissemias se irradiam de um protótipo ou ‘significado central’, como extensões”. 

Protótipo é, portanto, o elemento que apresenta mais características que determinam uma 

categoria. A partir dele, estabelece-se a classificação dos demais membros dessa categoria 

conforme o grau de semelhança (Neves, 2018). O grau de semelhança, por sua vez, é constatado 

com base no que está armazenado na memória.  

Bybee (2016) afirma que a categorização está relacionada a frequência, assim um 

exemplar de uma determinada categoria que tenha alta frequência de uso pode ser considerado 

o membro central, isto é, o protótipo. Outra possibilidade é a categorização acontecer com 

                                                             
13 Com base na observação de que "com isso" fora da conexão não é margeado por vírgula ou não é antecedido 

por outro conector (como o "e"), foi realizada uma busca no Now em contextos restritos, tais como [, com isso ,]; 

[ e com isso,]; [. com isso, ]; [# . com isso, ] para se ter uma média da produtividade no âmbito da conexão. 
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referência a esse membro devido a sua maior acessibilidade. Nesse caso, a prototipicidade 

decorre da frequência de uso, a qual promove a fixação na memória. 

A memorização enriquecida está entre os processos cognitivos de domínio geral 

segundo as perspectivas de Bybee (2016) e Diessel (2019) e consiste na estocagem mental de 

elementos linguísticos já experienciados pelos usuários da língua (Bybee, 2016). 

Atentando para a polissemia da construção [com isso], o uso como sequenciador 

temporal parece ser o mais básico e fonte para os demais em conformidade com a proposta de 

Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991). Segundo os autores, os elementos espaciais desenvolvem 

noções temporais e a partir daí surgem relações textuais – cline espaço      tempo      texto. Essa 

unidirecionalidade para mudança também foi evidenciada anteriormente na revisão da literatura 

no que se refere à teoria localista. Assim, as relações de conclusão, consequência e elaboração 

são provenientes de elementos temporais. 

Por outro lado, a julgar pela frequência de uso, considera-se [com isso] no valor de 

consequência mais prototípico por conta da sua produtividade em relação aos demais usos. 

 

3.1.7 Factualidade/não factualidade e eventualidade 

 

Entre os fatores que possibilitam a identificação da polissemia e polifuncionalidade da 

construção [com isso] estão a factualidade, a não factualidade e a eventualidade. Tal afirmação 

se deve ao fato de que, ao longo das análises do objeto aqui pesquisado, observa-se que os 

valores semânticos de consequência e tempo sequencial apresentam-se em conteúdo mais 

factual, ao passo que, no valor de conclusão, o conteúdo é menos factual. O valor de elaboração, 

por sua vez, está presente em conteúdo mais ou menos factual.  Dada a relevância desses fatores 

para a análise e a descrição de [com isso], nesse tópico evidenciam-se as noções de factualidade, 

não-factualidade e eventualidade.  

Neves (2018, p.1331/1335) apresenta as seguintes definições: “Factual – Diz-se de 

construção que expressa um fato (uma realidade, em qualquer mundo, dentro do discurso)”. 

“Não factual – Diz-se de construção que apresenta um não fato (uma irrealidade) dentro do 

discurso. Eventual – diz de construção que expressa uma hipótese.” 

Apoiada em Dik (1989), Neves (1999) propõe distinção entre real e factual no que se 

refere às camadas de enunciado que designam. Assim, a realidade é propriedade da predicação 

– que expressa um estado de coisas -, enquanto a factualidade é propriedade da proposição – 

que exprime um fato possível. 
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Ao discorrer sobre as construções com relações causais entre proposições, a autora 

(1999, p. 488) evidencia a questão da realidade ou efetividade da causação: 

 

É neste tipo de construção que surge a questão da “realidade” ou “efetividade” da 

causação. Mais do que de “realidade”, considero pertinente falar de “factualidade” da 

relação causal: a questão não é dois estados de coisas serem relacionados, quanto à 
causa, mas é o falante propô-los como tal. Desse modo, considerando-se que a 

“causalidade” é enunciada, e não (cientificamente) comprovada, ela deve ser 

entendida como referente a qualquer zona que se situe no amplo espectro que vai, por 

exemplo, da causa eficiente à justificação, passando por relações como razão, motivo 

e explicação. 

 

 

Neves (2018) apresenta noções de factualidade, não factualidade e eventualidade ao 

abordar as orações adjetivas restritivas, construções condicionais, concessivas etc. e os modos 

verbais nelas presentes. Assim, a factualidade pode se manifestar com verbos no modo 

indicativo, a não factualidade, com verbos no subjuntivo, pretérito perfeito, imperfeito ou 

pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo e a eventualidade, com verbos no indicativo ou 

subjuntivo, conforme ilustrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Níveis de factualidade 

 Factualidade Não factualidade Eventualidade 

Adjetivas 

restritivas 

(Neves, 2018, 

p. 671 e 672) 

Verbo da oração 

adjetiva restritiva no 

modo indicativo 

Verbo da oração 

adjetiva restritiva no 

modo subjuntivo 

Verbo da oração 

adjetiva restritiva no 

modo subjuntivo 

 

 

 

Construções 

condicionais 

(p. 919, 921- 

929, 940) 

Presente, passado ou 

futuro. Modo indicativo. 

Oração condicional- 

expressa uma condição 

preenchida. 

Oração principal- 

expressa 

(consequentemente) um 

fato (uma “realidade”). 

14(contrafactuais) 

Oração condicional – 

apresenta, geralmente, 

um pretérito imperfeito 

ou pretérito mais-que-

perfeito do subjuntivo. 

Na oração principal – 

geralmente apresenta 

um futuro do pretérito 

simples ou composto. 

Com verbo finito sem 

conjunção. 

Presente, passado ou 

futuro. Oração 

condicional no modo 

indicativo ou 

subjuntivo. 

*A oração 

condicional pode não 

vir expressa e ser  

depreendida pelo 

contexto. 

p. 940 

                                                             
14 Neves (2018, p. 1328) define contrafactual como não factual. 
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Construções 

Concessivas 

(Neves, 2018, 

p. 974-978 

Oração principal - no 

presente, passado ou 

futuro.  

Oração concessiva - em 

geral, apresenta formas 

do subjuntivo no 

presente ou no passado. 

(contrafactuais) 

Oração concessiva -

geralmente apresentam 

pretérito imperfeito ou 

mais-que-perfeito do 

subjuntivo. 

Oração principal -

presente, passado ou 

futuro do pretérito. 

Oração concessiva – 

verbo no presente ou 

no pretérito 

imperfeito (em geral 

do subjuntivo. 

Oração principal – no 

presente ou no 

futuro. 

*fato da oração 

principal situa-se 

posteriormente ao da 

oração concessiva.  

 

 
Fonte: Elaboração própria (com base nos estudos de Neves, 2018) 

 

A autora ressalta que o uso do pretérito do subjuntivo na oração condicional é exclusivo 

das construções eventuais. Sobre a relação de coordenação com “ou”, afirma que, apesar de 

sempre envolver algo eventual, no caso das alternativas, pode também “envolver algo 

apresentado como factual, como real, sempre contrabalançado com dúvida” (Neves, 2018, p. 

842). Segundo a estudiosa, o uso de expressão dubitativa (Quem sabe? Será que?) pode acentuar 

a eventualidade, assim como o uso do futuro (do pretérito ou do presente). O uso da conjunção 

integrante “se” no início da oração também exprime uma eventualidade, “ou uma dúvida, 

ficando implicada uma alternância de polos opostos” (Neves, 2018, p. 1092). 

Arena (2015, p. 145), com base em Neves (2012), comenta os dois níveis de causalidade: 

a) estrita – expressão de factualidades, de relações externas à língua, nas quais registram-se, 

geralmente, verbos no modo indicativo; b) eventual – “fora do protótipo da factualidade” 

(Neves, 2012, p. 171 apud Arena, 2015, p. 145), referente à expressão de relações internas à 

língua, subjetivas, nas quais registram-se, de forma recorrente, verbos no modo subjuntivo e 

outros elementos modalizadores. 

 Neves (2011) destaca, ao abordar os subtipos semânticos de orações substantivas, que 

um grupo considerável de orações completivas apresentam predicado do tipo factivo, ou seja, 

de natureza factual. Feitas as considerações sobre as noções modalizadoras de factualidade, não 

factualidade e eventualidade, vejamos exemplos de [com isso] a fim de identificarmos o tipo 

de conteúdo presente no texto: 

 

18) A Alemanha seguiu tentando uma reação, mas saiu tarde demais, com Amiri 

arriscando de longe quando faltavam apenas três minutos para o apito final. A bola 
desviou na cabeça de Vallejo e tornou impossível uma defesa de Antonio Sivera.  

Não houve uma pressão suficientemente rápida e eficaz para virar o 

jogo. Com isso, a Espanha levantou o troféu entregue por Andrea Pirlo e Fábian, o 
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grande nome da partida, foi considerado o melhor jogador do 

campeonato. (Disponível em: https://pt.besoccer.com/noticia/espanha-e-campea-
do-europeu-sub-21-664041. Acesso em: 01 Dez. 2020). 

 

Temos, acima, um texto narrativo-expositivo, em que com isso faz referência a uma 

sequência expositiva. Observa-se relação de causa e consequência entre os períodos. Primeiro 

não houve uma pressão suficientemente rápida e eficaz por parte da Alemanha para virar o jogo, 

consequentemente, a Espanha levantou o troféu. Trata-se de conteúdo mais factual, uma vez 

que expressa um fato, uma realidade, algo que não está no campo das ideias. Os verbos no modo 

indicativo corroboram a noção de causalidade estrita, evidenciada por Arena (2015). 

 

 19)  Pela experiência política do senhor, vê possibilidade do país finalmente superar 

as sucessivas crises e acirramento para retomar o desenvolvimento? # Fazendo a 

reforma da Previdência e, principalmente, a tributária, o Brasil entra em um círculo 
virtuoso de crescimento econômico. Com isso, os problemas políticos não afetariam 

a economia brasileira. Se tivermos um sistema tributário como propomos, a questão 

política não vai mais interferir na economia, na geração de emprego e renda, no 

desenvolvimento do país. (Disponível em: 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/luiz-carlos-hauly-sistema-tributa-rio-

atual-mata-a-geraa-a-o-de-empregos/452596. Acesso em: 10 out. 2020). 

 

 

O texto apresenta, em sequência expositiva, uma noção de condicionalidade (Fazendo  

a Reforma... os problemas não afetariam / ou seja, se fizermos ... provavelmente o efeito será...). 

Desse modo, trata-se de um conteúdo eventual, evidenciado pelo emprego do futuro do pretérito 

(não afetariam), o qual indica uma incerteza e pelo uso de “Se” no período posterior a com isso. 

 

20) Existem diversas causas para o fenômeno, mas, independentemente de quais 
sejam, a consequência direta é uma só: quem acaba por ter que decidir uma parte 

extremamente relevante das grandes questões que afligem os brasileiros é o Supremo 

Tribunal Federal. E, como em tudo na vida, a corte e o Judiciário como um todo 

terão, com isso, bônus e ônus.  
O bônus é claro: o STF se enche de poder. Torna-se o senhor de todas as coisas. 

(Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-29/matheus-barra-doutrina-

questoes-politicas-crise-institucional.  Acesso em: 22 Nov. 2020). 
 

Em (20) o conector encontra-se deslocado, trata-se de uma conexão interperíodo cujo 

escopo é o período anterior. Em sequência argumentativa, o interlocutor apresenta seu ponto de 

vista a partir de fatos que podem ser considerados premissas, o conector assume, portanto, o 

valor de conclusão. O conteúdo é não factual, visto que está no campo das ideias, não se trata 

de um fato. 

https://pt.besoccer.com/noticia/espanha-e-campea-do-europeu-sub-21-664041
https://pt.besoccer.com/noticia/espanha-e-campea-do-europeu-sub-21-664041
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/luiz-carlos-hauly-sistema-tributa-rio-atual-mata-a-geraa-a-o-de-empregos/452596
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/luiz-carlos-hauly-sistema-tributa-rio-atual-mata-a-geraa-a-o-de-empregos/452596
https://www.conjur.com.br/2019-jun-29/matheus-barra-doutrina-questoes-politicas-crise-institucional
https://www.conjur.com.br/2019-jun-29/matheus-barra-doutrina-questoes-politicas-crise-institucional


62 
 

3.2 A Pragmática e os e os domínios conceptuais da causalidade 

 

Nesta subseção, apresentam-se contribuições da Pragmática atinentes ao postulado de 

Sweetser (1990) sobre este tema. Para a autora, a relação de causa pode ser expressa nos 

seguintes domínios: conteúdo, epistêmico e atos de fala. Entende-se por domínio o que pode 

ser aplicado de forma geral, não se restringindo às particularidades da língua, mas abrangendo 

campos conceptuais da própria cognição humana. Por essa razão considera-se a perspectiva de 

Sweetser replicável aos conectores resultativos das línguas naturais, incluindo a construção 

conectora [com isso], objeto de estudo desta pesquisa. Os tópicos que seguem expõem noções 

dos três domínios mencionados. 

 

3.2.1 Unidade de conteúdo, entidades lógicas e atos de fala 

   

Os três domínios propostos por Sweetser (1990) para as relações de causalidade são: 

conteúdo, epistêmico (entidades lógicas) e atos de fala. A autora ressalta que a interpretação do 

domínio ao qual pertence um dado elemento é essencialmente pragmática. Em outras palavras, 

a interpretação depende de uma escolha pragmaticamente motivada em classificar as orações 

conjuntas como representativas de um dos três domínios. 

Utilizando exemplos em que consta a conjunção because, Sweetser (1990) apresenta 

noções dos três domínios por ela postulados. Analisando o exemplo John came back because 

he loved her (John voltou porque ele a amava), a estudiosa aponta que a causalidade do mundo 

real faz conexão entre as duas cláusulas, ou seja, o amor dele foi a causa de sua volta, no mundo 

real. Desse modo, as informações contidas tanto na oração principal quanto na subordinada se 

referem a um conhecimento prévio do falante. Tal exemplo compreende o domínio do 

conteúdo. 

A partir do período John loved her, because he came back (John a amava, porque ele 

voltou), a autora sinaliza que o que poderia parecer apenas uma inversão da causalidade é, na 

verdade, uma inferência, assim, o conhecimento do enunciador sobre a volta de John o faz 

concluir que ele a amava. Trata-se, portanto, de um ato epistêmico. 

A autora evidencia ainda um terceiro exemplo: What are you doing tonight, because 

there´s a good movie on (O que você vai fazer hoje à noite, porque há um bom filme passando).  

A conjunção because, nesse caso, justifica um ato de fala, estabelece a causa de um ato de fala 

inferível na oração principal. O enunciado trata-se de uma espécie de convite, e por essa razão 
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tem valor performativo. Tal sentença constitui exemplo do que Sweetser designa como domínio 

de atos de fala. 

 

3.2.2 Relação entre os domínios conceptuais de conteúdo, epistêmico e atos de fala e usos 

de [com isso] 

 

 A partir do entendimento das unidades de conteúdo, entidades lógicas e atos de fala 

postulados por Sweetser (1990), apresentam-se, aqui, a relação entre as unidades 

informacionais de [com isso] e as relações causais. Considera-se que [com isso] veiculando 

consequência corresponde ao domínio de conteúdo, veiculando conclusão, ao domínio 

epistêmico, e, por fim, veiculando o valor de elaboração, corresponde aos atos de fala, conforme 

demonstram as ocorrências a seguir: 

 

21) O estado de saúde do garoto é grave. As outras três vítimas estão internadas no 

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, também em estado grave.  

As causas do acidente ainda são investigadas. De acordo com a Polícia Militar, 
uma explosão deu início ao incêndio. Com isso, as paredes desabaram e dificultaram 

o salvamento das vítimas. (Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/em-

curitiba-crianca-e-arremessada-de-predio-na-explosao-e-incendio. Acesso em: 01 
Dez. 2020). 

Acima, observa-se um texto expositivo, de conteúdo mais factual. Há uma causa 

expressa (De acordo com a Polícia Militar, uma explosão deu início ao incêndio) e uma 

consequência (Com isso, as paredes desabaram e dificultaram o salvamento das vítimas). O 

conector, desse modo, pertence ao domínio do conteúdo, visto que se baseia na realidade 

extralinguística, independe da inferência do falante, trata-se de uma relação consecutiva, de 

natureza lógica. 

22) E você pode me perguntar: não se deve punir um atleta que usa cocaína? Ele tem 

que continuar jogando como se nada tivesse acontecido? Não e não. Não acredito 

que a punição de suspensão para alguém que vive um problema de dependência com 
as drogas tenha alguma eficácia. O próprio Rodolfo é um exemplo disso. Foi punido 

uma vez e voltou a usar a mesma substância.  

Sem contar que, como todo mundo sabe, dois, três ou quatro anos longe do 

futebol podem prejudicar ou até extinguir a carreira de um atleta. Com isso, é de se 
imaginar que acrescentar a um problema de dependência química um período longo 

de desemprego, pode agravar ainda mais a situação.  

 Isso não significa que ele deve continuar suas atividades normalmente. Se há 
um problema de saúde, ele precisa ser tratado como qualquer outro. O mais plausível 

seria encontrar uma forma de contribuir com o tratamento do atleta durante o período 

de afastamento. Aproximar o clube da responsabilidade de zelar pelo bem-estar de 
seus atletas em qualquer instância. (Disponível em:  

https://www.metropoles.com/brasil/em-curitiba-crianca-e-arremessada-de-predio-apos-explosao-e-incendio
https://www.metropoles.com/brasil/em-curitiba-crianca-e-arremessada-de-predio-apos-explosao-e-incendio
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https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sobre-o-doping-no-futebol/. Acesso 

em: 20 jul. 2021). 
 

 

Em uma sequência argumentativa, o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre como 

proceder com atletas que usam substâncias químicas. Trata-se de um conteúdo não factual em 

que se pode identificar uma premissa - Sem contar que, como todo mundo sabe, dois, três ou 

quatro anos longe do futebol podem prejudicar ou até extinguir a carreira de um atleta - inferir 

outra - A suspensão do atleta com dependência química não contribui para sua recuperação – e 

reconhecer uma conclusão - Com isso, é de se imaginar que acrescentar a um problema de 

dependência química um período longo de desemprego, pode agravar ainda mais a situação. O 

conector encabeça período que faz remissão ao período anterior. Por ser uma derivação lógica 

de premissas discursivas, em que uma depende da inferência do falante, a conclusão pertence 

ao domínio epistêmico. 

 

23) Buscamos trazer temas bem atuais, voltados para os jovens, como sexualidade, 
trabalho, consumo de álcool e drogas. Com isso, intitulamos esse trabalho de ‘Palco 

Singulares’, que é um aperfeiçoamento de ideias que antes chamávamos de ‘Oficina 

de Ideias’. Fizemos uma pesquisa dos coletivos que produzem cultura na região e 

convidamos esses grupos para que sejam valorizados e vistos pela população – disse, 
frisando que estes jovens merecem um espaço. (Disponível em: 

https://diariodovale.com.br/cidade/centro-universitario-de-bm-e-palco-de-projeto-

cultural/. Acesso em: 05 out. 2020). 

 

 Em uma sequência expositiva, o conector com isso apresenta em conteúdo mais factual, 

a causa/ razão para escolha do título “Palco Singulares”. Temos aqui uma elaboração, uma vez 

que o período encabeçado por com isso acrescenta informações sobre uma afirmação 

apresentada sem que haja introdução de novos elementos. Em outras palavras, o período 

elabora, traz uma justificativa para o que foi dito antes. O primeiro período pode ser 

compreendido, nos termos de Searle (1979), como um ato de fala que o locutor realiza por meio 

de enunciado que implica um certo comprometimento com o valor de verdade/falsidade (ato 

ilocutório assertivo). Segundo essa perspectiva, em uma situação de comunicação, parte-se 

sempre do pressuposto que o falante declara a verdade. Diante do exposto, o valor de elaboração 

pode ser considerado como pertencente à modalidade do domínio de atos de fala. 

 

 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sobre-o-doping-no-futebol/
https://diariodovale.com.br/cidade/centro-universitario-de-bm-e-palco-de-projeto-cultural/
https://diariodovale.com.br/cidade/centro-universitario-de-bm-e-palco-de-projeto-cultural/
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3.3 Sequências tipológicas 

 

Conforme enunciado, a construção [com isso] veicula valores semânticos de tempo, 

consequência, conclusão e elaboração. Tais valores são evidenciados a partir do contexto, ou 

seja, da forma que o enunciador encaminha o discurso. Nesse sentido, a sequência tipológica 

constitui fator relevante na promoção dos valores estabelecidos pelo uso de [com isso]. As 

sequências tipológicas predominantes orientam o tipo textual.  Sobre o assunto, segue 

declaração de Marcuschi (2008, p. 154): 

 

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma sequência 

subjacente aos textos} definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se 

muito mais como sequências linguísticas (sequências retóricas) do que como textos 

materializados; a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca 

de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção. [...] Quando predomina um modo num dado texto concreto, 

dizemos que esse é um texto argumentativo, ou narrativo, ou expositivo ou descritivo 

ou injuntivo.  

 

  

 

 Marcuschi (2008) enumera como tipos textuais: argumentativo, narrativo, expositivo, 

descritivo e injuntivo. Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020) salientam que tal classificação 

não é um consenso entre os autores, porém, por considerá-la didática e simplificada, a utilizam 

como base para o quadro a seguir: 

 

Quadro 6 - Tipologia Textual: nomenclatura simplificada e adaptada. 

 

Características das 

tipologias  

 

Objetivo e temática  

 

Marcas linguísticas de 

destaque  

 

Descrição  

 

Identificar, localizar e qualificar 

seres, objetos, lugares, 

apresentando características 

físicas ou “psicológicas”.  

 

Substantivos, adjetivos e 

advérbios (modo e 

intensidade, 

principalmente); verbos no 

presente ou pretérito 

imperfeito do indicativo.  

 

Narração  

 

Relatar fatos, acontecimentos, 

ações, numa sequência temporal.  

 

Verbos, advérbios e 

conjunções (tempo, 

lugar...); verbos no 

presente ou pretérito 

perfeito do indicativo.  
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Exposição Discutir, informar ou expor um 

tema, numa organização lógica, 

mostrando relações de 

causa/efeito, contraposição etc. 

Operadores discursivos 

(conjunções, preposições e 

expressões denotativas), 

modalizadores (ex.: talvez, 

sem dúvida, provavelmente 

etc.), 

Verbos no presente do 

indicativo.  

 

Argumentação  

 

 

Defender ponto de vista, 

opinião, por meio de 

argumentos, numa organização 

lógica, mostrando relações de 

causa/efeito, contraposição etc. 

 

Operadores discursivos 

(conjunções, preposições e 

expressões denotativas), 

modalizadores (ex.: talvez, 

sem dúvida, provavelmente 

etc.), verbos no presente do 

indicativo.  

 

Injunção  

 

Dar ordens, apresentar regras e 

procedimentos a serem 

seguidos.  

 

Verbo com valor 

imperativo (mesmo que 

não esteja no modo 

imperativo, mas no 

infinitivo, por exemplo), 

pronomes (você, vocês).  

 

Fonte: Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020, p. 36-37) 

 

 Com base nas ocorrências analisadas nesta pesquisa, observa-se que o valor de tempo é 

recorrente em sequências narrativas e expositivas; consequência, em sequências expositivas ou 

narrativas; o valor de conclusão, em sequências argumentativas e expositivas e, por fim, 

elaboração, em sequências expositivas. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta seção, são abordados os procedimentos metodológicos aplicados na presente 

pesquisa, ordenados em quatro subseções, a saber: 4.1 Corpus e procedimentos adotados para 

a seleção dos dados; 4.2 Fatores de análise; 4.3 Notação construcional; 4.4 Dados ambíguos; 

4.5 Dados descartados.  

 

4.1 Corpus e procedimentos adotados para a seleção dos dados 

  

Beber Sardinha (2000), ao discorrer sobre o assunto corpus, aponta a seguinte definição 

como a mais completa por abordar pontos importantes: 

 

‘Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua, ou 

a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente extensos 

em amplitude e profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade do 

uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser 

processados por computador, com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis 

para a descrição e análise’ (Sanchez,1995, pp. 8-9 apud Beber Sardinha, 2000, p. 338) 

 

 Atentando para a relevância da escolha do corpus no desenvolvimento da pesquisa, as 

ocorrências da construção [com isso] foram extraídas do Corpus Now, do site Corpus do 

Português (www.corpusdoportuguês.org). O corpus constitui-se de textos jornalísticos em que 

é possível encontrar sequências narrativas, argumentativas e expositivas em dados do português 

contemporâneo (2012 a 2019). Dada a extensão do corpus, sua contemporaneidade, a 

recorrência do objeto sob análise nas sequências tipológicas apresentadas e a consonância com 

a perspectiva teórica que embasa esta pesquisa, julga-se uma fonte adequada para o estudo 

proposto. Trata-se, portanto, de uma pesquisa sincrônica, centrada na investigação da 

construção conectora [com isso] no português brasileiro contemporâneo. 

 A análise focada em situações reais de comunicação se justifica na compreensão de que 

a língua muda a partir da experiência de uso, em consequência do discurso. Nesse sentido, 

Furtado da Cunha, ao discorrer sobre a visão funcionalista, assevera: 

 

(...) há uma forte vinculação entre discurso e gramática: a sintaxe tem a forma que tem 

em razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no 

momento da interação discursiva. 

Dessa maneira, para compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua 

em uso em seus contextos de uso específicos, pois é nesse espaço que a gramática é 

constituída. (FURTADO DA CUNHA, 2018, p. 163-164). 

  

http://www.corpusdoportuguês.org/
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 A presente pesquisa fundamenta-se na evidência empírica das 200 primeiras ocorrências 

da construção sob análise. Para a seleção, realizamos a busca da sequência com isso na base de 

dados Now. A partir daí, analisamos cada ocorrência a fim de verificar se a construção atuava 

no âmbito da conexão em conformidade com a proposta deste trabalho. Assim, aquelas que não 

atendiam essa condição bem como as que se encontravam em duplicidade foram excluídas. O 

descarte de dados será melhor abordado mais adiante, na subseção 4.4. Procedemos à análise 

até obter o total de ocorrências informado. Desse modo, foram selecionadas 331 ocorrências, 

dentre as quais 131 foram descartadas, 32 por conta da duplicidade, 99 por não pertencerem ao 

contexto da conexão.  

O tratamento dos dados se dá por análise qualitativa e quantitativa. Lacerda (2016, p. 

88), ao comentar declaração feita por Traugott e Trousdale (2013), aponta que “a análise de 

natureza quantitativa, quando aliada à análise qualitativa, pode contribuir para a compreensão 

de como as inovações que emergem no fluxo da interação se regularizam na língua”. Neste 

estudo, a análise qualitativa considera os aspectos semânticos, discursivos, as relações coesivas 

desempenhadas pela construção [com isso], sequência tipológica, posição do conector, enfim, 

todo o entorno linguístico, proporcionando uma melhor descrição do objeto aqui estudado. Em 

se tratando desse método de análise, pode-se dizer que cada dado tem muito a revelar no que 

diz respeito a sua forma e significado. Os fatores analisados encontram-se detalhados na 

próxima subseção. Em termos quantitativos, a pesquisa atentará para a produtividade de cada 

tipo semântico analisado. 

 A frequência de uso é relevante nas pesquisas por evidenciar, em caso de pouca 

produtividade, por exemplo, inovação ou obsolescência. Assim sendo, se determinada 

construção tem baixa frequência, pode significar que se trata de uso inovador ou mesmo de algo 

não mais recrutado pelos falantes. Tais aspectos, no entanto, são melhor evidenciados em uma 

pesquisa histórica, por meio de micropassos de mudança. A elevada frequência de uso, por sua 

vez, pode acarretar estabilidade (manutenção, resistência à alteração) ou mudança da forma 

antiga, ainda que isso seja paradoxal. Como exemplo de mudança da forma em consequência 

da repetição de uso, Bybbe (2015) menciona a expressão how are you? em que ocorre redução 

tanto sonora quanto semântica, uma vez que é realizada de forma mais abreviada e não requer 

uma resposta literal, tornou-se apenas um cumprimento. Ainda sobre os efeitos da frequência, 

a autora declara: 

 

(...) exemplares são fortalecidos cada vez que nova ocorrência de uso é mapeada neles, 

exemplares de alta frequência serão mais fortes do que os de baixa frequência, e feixes 

de alta frequência – palavras, sintagmas, construções – serão mais fortes do que os de 
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frequência mais baixa. Os efeitos dessa força (força lexical [Bybee, 1985]) são vários. 

Em primeiro lugar, exemplares mais fortes são mais fáceis de acessar, explicando, 

assim, o bem conhecido fenômeno pelo qual palavras de alta frequência são mais 

fáceis de acessar em tarefas de escolha lexical. Em segundo lugar, palavras 

morfologicamente complexas de alta frequência exibem maior estabilidade 

morfológica.” (BYBEE, 2016, p. 51). 

 

 

Para se chegar a generalizações, a fim de promover a descrição das propriedades da 

construção [com isso], é fundamental a avaliação de todo entorno linguístico, bem como das 

características e a produtividade de cada tipo semântico. 

  

4.2 Fatores de análise 

 

 Nesta subseção especificam-se os fatores observados no plano da forma e do significado 

da construção [com isso]. No que diz respeito às propriedades sintáticas, será observada a 

posição em que o conector está disposto no texto, as unidades estruturais que conecta (orações, 

períodos e parágrafos) e se há uma relação entre a unidade estrutural em que a construção se 

apresenta e a porção do texto encapsulada. No que tange às propriedades morfológicas, será 

avaliado se a construção atua como sequenciador ou conector na articulação do texto.  

Quanto às propriedades fonológicas, importa verificar se o objeto investigado encontra-

se margeado por vírgula. Pressupõe-se que tal margeamento pode contribuir para 

predominância de acento tônico na construção em estudo, possibilitando, desse modo, a 

formação de um grupo de força, um só vocábulo fonológico. Mattoso Câmara Jr (2004, p. 62) 

salienta, com base em Paul Passy, que se pode denominar grupo de força uma “sequência de 

vocábulos sem pausa”. O linguista destaca que em tais sequências as sílabas tônicas que 

precedem o último vocábulo baixam a intensidade. Em Contribuição à Estilística Portuguesa, 

Câmara (1978, p. 33) ressalta que a força das sílabas tônicas se faz absoluta no vocábulo isolado. 

Quando se encadeiam duas ou mais palavras na frase “num contínuo fonético, que reflete a sua 

integração como unidade de sentido ampla, estabelece-se uma hierarquia de sílabas tônicas em 

ordem progressiva: a última delas fica a do acento dominante do grupo”, as outras perdem, pelo 

menos em parte, a sua força. 

 Em termos de propriedades semânticas, serão observados os valores semânticos 

assumidos pelo conector em estudo, bem como o tipo de unidade informacional em que se 

articula. Nas propriedades pragmáticas, será verificada a forma com que os elementos 

contextuais colaboram para a articulação da conexão ou da sequenciação e da polissemia 

(funções semânticas) da construção [com isso]. Nesse sentido, serão avaliados: factualidade; 



70 
 

anterioridade e posterioridade presentes entre o estado de coisas descritos nas diferentes 

sentenças conectadas pela construção; relação de causa e consequência entre os segmentos 

ligados por [com isso]; existência de relação implicativa lógica (P portanto Q) entre outros 

aspectos. Em relação às propriedades discursivo-funcionais, será observada a sequência 

tipológica em que a construção ocorre e se em todas as ocorrências há promoção de coesão 

tanto referencial quanto sequencial. Sintetizando as informações, temos o seguinte quadro: 

 

Quadro 7 – Fatores de análise da construção [com isso] 

Plano da forma: 

 

Propriedades sintáticas  

- a posição do conector no texto; 

- unidades estruturais que conecta (orações, períodos e parágrafos);                            

- relação entre a unidade estrutural em que a construção se apresenta e a porção do texto 

encapsulada. 

Propriedades morfológicas  

- atuação como sequenciador ou conector na articulação do texto. 

Propriedades fonológicas 

- presença de vírgula isolando a construção / possibilidade de formação de grupo de força. 

 

Plano do significado 

 

Propriedades semânticas 

- funções semânticas do conector (tempo, consequência, conclusão ou elaboração). 

- tipo de unidade informacional (domínios - conteúdo, epistêmico ou ato de fala). 

- compatibilidade entre os usos consecutivos, conclusivos e elaborativos com as noções de        

domínio de conteúdo, domínio epistêmico e domínio de ato de fala 

Propriedades pragmáticas 

- forma que os elementos contextuais colaboram para a identificação da polifuncionalidade 

(conexão ou sequenciação) e da polissemia (funções semânticas). 

-  nível de factualidade (factual, não factual, eventual) 

Propriedades discursivo-funcionais 

- sequência tipológica; 
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-  tipo de coesão promovida (referencial e/ou sequencial). 

 

Fonte: Adaptação Lopes (no prelo, p. 161-162). 

 

 A fim de ilustrar a aplicação dos fatores, segue análise de duas ocorrências: 

 

24) Se você tem um problema na equipe e já diz como vai solucionar, fica muito 
mamão com açúcar para o técnico da outra equipe — despistou o comandante 

tricolor.  

A zaga é motivo de preocupação. Recuperando- se de lesão, Ibañez só deve 

retornar na quinta-feira. Como, além dele, apenas mais três zagueiros estão inscritos 
na Sul-Americana (Renato Chaves, Gum e Frazan), a tendência é que um desses seja 

poupado hoje. Com isso, os recém-chegados Luan Peres e Nathan Ribeiro podem 

ganhar uma chance. (Disponível em: https://oglobo.globo.com/esportes/fluminense-
enfrenta-vitoria-pelo-brasileiro-de-olho-na-sul-americana-22658100. Acesso em: 

20 dez. 2020). 

 

Propriedades fonológicas: construção isolada antes da vírgula. 

Propriedades morfológicas: conector discursivo-argumentativo. 

Propriedades sintáticas:  entre períodos, remete-se a períodos anteriores. 

Propriedades semânticas: conclusão, domínio epistêmico. 

Propriedades pragmáticas: menos factual, relação implicativa lógica. 

Propriedades discursivo-funcionais: coesão referencial e sequencial, sequência expositiva. 

 

Em (24) o conector com isso apresenta valor conclusivo. Trata-se da perspectiva do 

falante sobre o que pode ocorrer no jogo a partir da lesão de um determinado jogador. A 

conexão é interperíodo e tem como escopo períodos anteriores, ocorre em sequência expositiva 

cujo conteúdo é menos factual. Pertence à modalidade epistêmica por seu caráter inferencial. 

Premissa explícita -  A zaga é motivo de preocupação. Recuperando- se de lesão, Ibañez só 

deve retornar na quinta-feira. Como, além dele, apenas mais três zagueiros estão inscritos na 

Sul-Americana (Renato Chaves, Gum e Frazan), a tendência é que um de esses seja poupado 

hoje; premissa implícita -  É sensato prevenir que jogadores da mesma função corram risco; 

conclusão -  Com isso, os recém-chegados Luan Peres e Nathan Ribeiro podem ganhar uma 

chance. 

25)      Na publicação que ganhou a capa do jornal na semana seguinte, o evento 

político foi retratado assim: “com um discurso inflamado o candidato do PRN, 

prometeu, se eleito, acabar com a inflação, a corrupção e a miséria, tudo isso nos seis 

https://oglobo.globo.com/esportes/fluminense-enfrenta-vitoria-pelo-brasileiro-de-olho-na-sul-americana-22658100
https://oglobo.globo.com/esportes/fluminense-enfrenta-vitoria-pelo-brasileiro-de-olho-na-sul-americana-22658100
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primeiros meses de mandato. A população com isso veio ao delírio, desafiando as 

mais otimistas expectativas”.  
(Disponível em: https://www.otaboanense.com.br/colunista/em-1989-na-reta-final-

das-eleicoes-collor-fez-comicio-em-taboao-da-serra/. Acesso em: 04 out. 2020). 

 

Propriedades fonológicas: construção deslocada, ausência de vírgula.  

Propriedades morfológicas: conector. 

Propriedades sintáticas: entre períodos, refere-se ao período anterior. 

Propriedades semânticas: consequência, domínio de conteúdo. 

Propriedades pragmáticas: mais factual, relação de causa-consequência. 

Propriedades discursivo-funcionais: coesão sequencial e referencial, texto 

predominantemente expositivo. 

 

Em (25) observa-se um texto predominantemente expositivo em que há relação de 

anterioridade e posterioridade. Primeiro o político faz promessas para os seis primeiros meses 

de mandato, caso seja eleito, em decorrência disso, a população vai ao delírio. Nesse caso, com 

isso assume o valor de consequência. A conexão é interperíodo, o conector encontra-se 

deslocado e tem como escopo remissivo o período anterior.  

 

4.3 Notação construcional  

 

Nesta subseção será explicitada a convenção utilizada para representar a construção sob 

análise ao longo deste trabalho. Assim, quando se fizer referência genérica a com isso no âmbito 

da conexão, ou seja, quando se tratar dos níveis mais abstratos, os elementos ficarão entre 

colchetes como se pode observar em [com isso].  

Por outro lado, quando se fizer referência a uma ocorrência específica da construção, 

isto é, quando se tratar do token (uso efetivo), a expressão será empregada em itálico e sem 

colchetes, como ocorre em com isso. 

Traugott (2021), ao discorrer sobre marcadores discursivos (MD), apresenta a seguinte 

notação construcional: [D1 MD D2]. Nessa representação, D1 corresponde à unidade 

informativa 1 e D2, à unidade informativa 2, enquanto o MD contribui para a contextualização 

e processamento sobre a forma de interpretar a relação entre as unidades discursivas (D1 e D2). 

A autora ressalta que nesse modelo o falante ou escritor sinaliza a relação pretendida entre D1 

e D2. Traugott destaca ainda que os estudos cognitivos sobre os marcadores discursivos podem 

https://www.otaboanense.com.br/colunista/em-1989-na-reta-final-das-eleicoes-collor-fez-comicio-em-taboao-da-serra/
https://www.otaboanense.com.br/colunista/em-1989-na-reta-final-das-eleicoes-collor-fez-comicio-em-taboao-da-serra/
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ter sua base na observação de Sweetser (1990) de que a interpretação dos três domínios 

(conteúdo, epistêmico, atos de fala) depende de uma escolha motivada pragmaticamente.  

Tal perspectiva sobre os marcadores discursivos bem como sua representação são 

aplicáveis ao estudo da construção aqui investigada. Os sentidos de [com isso] são articulados 

pelo contexto em que a construção está inserida, portanto é essencial considerar o que precede 

e o que sucede seu uso para compreender a relação estabelecida entre as unidades discursivas. 

Além desse fator, já evidenciamos que [com isso] promove coesão do tipo híbrido, isto é 

recupera informação anterior e faz o texto progredir apontando para frente, o que reforça ainda 

mais a necessidade de considerar o que vem antes e depois da construção. Diante do exposto, a 

notação [D1 com isso D2] será utilizada daqui por diante para fazer referência às unidades 

discursivas que antecedem e sucedem a construção pesquisada possibilitando a interpretação 

do sentido articulado.  

 

4.4 Dados ambíguos 

 

 Na perspectiva funcionalista, entende-se a existência de um continuum categorial. As 

categorias “não são homogêneas ou discretas” (TRAUGOTT E TROUSDALE ,2021, p. 141), 

mas difusas. Nesse sentido, observa-se, em parte das ocorrências analisadas neste trabalho, 

traços que favorecem a mais de uma interpretação no que diz respeito ao valor semântico 

articulado pela construção [com isso]. Nesses casos em que verificamos sobreposição 

categorial, embora se reconheça a ambiguidade, optamos por categorizar a ocorrência de acordo 

com os traços predominantes e mais evidentes nela observados. 

Desse modo, pertence ao valor de tempo, os dados em que se sobressai a noção temporal, 

a qual, em geral, se estabelece em sequências narrativas ou expositivas, atua na progressão 

textual e apresenta expressões que evidenciam tempo. Quando a construção se apresentar em 

conteúdo não factual, houver inferência, percepção do falante, termos modalizadores, 

geralmente em sequências argumentativas ou expositivas, a ocorrência será categorizada como 

conclusão.  

O valor consecutivo, por sua vez, é atribuído aos dados que apresentam dois conteúdos 

proposicionais relacionados, factuais, em que o segundo explicita informação óbvia resultante 

do primeiro sem que haja inferência do enunciador. Em geral, ocorre em sequências narrativas 

ou expositivas. Por fim, identifica-se como pertencente ao valor de elaboração, os dados em 

que [com isso] traz uma justificativa, um esclarecimento, uma paráfrase para o que foi 
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anteriormente asseverado. Nesse caso, há uma continuidade (expansão) do assunto, isto é, não 

se introduz um novo elemento.  

Apresentados os traços gerais que caracterizam cada valor semântico articulado pela 

construção sob análise e que corroboram para determinar a opção pela categorização entre um 

ou outro valor possível, cumpre lembrar que algumas ocorrências se distanciam dessas marcas. 

São consideradas, desse modo, menos prototípicas. Na seção de análise de dados, explicitam-

se tanto ocorrências ambíguas, quanto menos prototípicas. 

 

4.5 Dados descartados 

 

 No processo de coleta de dados, foram descartadas as ocorrências que se encontravam 

em duplicidade, bem como aquelas que não atuavam no domínio da conexão, conforme 

enunciado anteriormente. Na busca pela sequência com isso, verificou-se que, quando fora do 

contexto da conexão, o objeto investigado cumpria o papel de complemento oblíquo ou adjunto 

adverbial. 

O complemento oblíquo, também denominado complemento relativo ou complemento 

terminativo, trata-se de um complemento verbal, definido por Castilho (2014, p. 266) como um 

“argumento interno, expresso por sintagma nominal ou por um sintagma preposicional 

proporcionais a uma preposição + ele/isso/lá, por um sintagma adverbial comutável por 

sintagma preposicional, ou por toda uma sentença comutável por disso, para isso”.  

 Em se tratando dos adjuntos adverbiais, Castilho (2014) aponta que são termos 

adjacentes ao verbo, porém não selecionados por ele e, por essa razão, não comutáveis por 

pronomes. Tais elementos podem ser omitidos e apresentam mobilidade posicional, isto é, 

podem se movimentar de forma livre na sentença. Vejamos a seguir ocorrências de “com isso” 

nas funções de complemento oblíquo e adjunto adverbial, respectivamente: 

 

26)  "Em meio a repercussão, Bieber explicou que não tinha intenção de provocar 

ou praticar qualquer ato maldoso em cima da estrela. "Ei, Taylor. Primeiro de tudo 

eu gostaria de pedir desculpas por postar aquele post maldoso no Instagram. Na hora 

eu pensei que era engraçado, mas olhando para trás foi desagradável e insensível..", 
começou.  

Se lamentando pelo acontecido, o cantor continuou. " Eu tenho que ser honesto. 

Ele não tinha nada a ver com isso [Scooter Braun], e não era mesmo uma parte da 
conversa, ele mesmo me disse que não era para brincar com coisas assim. Disponível 

em: https://febreteen.com.br/2019/06/justin-bieber-responde-acusacoes-de-taylor-

swift-apos-escandalo-envolvendo-scooter-braun/. Acesso em: 25 out. 2020). 
 

 

https://febreteen.com.br/2019/06/justin-bieber-responde-acusacoes-de-taylor-swift-apos-escandalo-envolvendo-scooter-braun/
https://febreteen.com.br/2019/06/justin-bieber-responde-acusacoes-de-taylor-swift-apos-escandalo-envolvendo-scooter-braun/
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 Acima, com isso cumpre o papel de complemento oblíquo. A construção, nesse caso, 

integra o sentido do verbo, atua como complemento verbal do verbo “ver”. Observa-se que, se 

omitida, o verbo não mantém o mesmo sentido. Outro fator a ser considerado é a fixidez 

posicional de com isso nessa ocorrência, diferente do que ocorre com os adjuntos adverbiais. 

“Ele não tinha nada a ver com isso” / Ele não tinha nada a ver. (omissão - sentido incompleto) 

/ *Ele, com isso, não tinha nada a ver. (o deslocamento interfere no sentido) 

27) Como um homem casado, você deveria levantar as mulheres ao invés de 

derrubar-las só porque está ameaçado. Não tenho certeza se você entende o que é um 
pedido de desculpas. Esta questão que Taylor está falando é mais do que uma foto e 

você sabe disso. Como você disse, você não fala com ela há anos, o que significa 

que você definitivamente não entende a situação. Eu dou um passo atrás e tento 
aprender com isso. Todos nós devemos estar no mesmo time. Fim de história ", 

declarou a britânica. # Eita!!! Afulepa curubal!!! (Reprodução / Instagram) # Já 

Ariana Grande – que também é empresariada por Scott – chegou a apagar uma 
publicação feita para dar os parabéns ao agente. Disponível em: 
https://hugogloss.uol.com.br/famosos/justin-declara-seu-apoio-ao-empresario-
scooter-braun-e-reprova-atitude-de-taylor-swift-cantora-por-sua-vez-reage-a-post-
sobre-traicao-de-selena-gomez. Acesso em: 20 set. 2020. 

 

Na ocorrência (27), a sequência com isso não atende à proposta deste trabalho, pois não 

funciona como conector e sim como um termo acessório da oração. Trata-se de um adjunto 

adverbial de instrumento. Observa-se que o termo não tem fixidez posicional, assim pode ser 

deslocado para outra posição ou até mesmo omitido sem que haja prejuízo de sentido. 

Mobilidade posicional - Eu dou um passo atrás e tento aprender com isso. / Com isso, eu dou 

um passo atrás e tento aprender. / Eu dou um passo atrás e, com isso, tento aprender.  

Omissão -  Eu dou um passo atrás e tento aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hugogloss.uol.com.br/famosos/justin-declara-seu-apoio-ao-empresario-scooter-braun-e-reprova-atitude-de-taylor-swift-cantora-por-sua-vez-reage-a-post-sobre-traicao-de-selena-gomez
https://hugogloss.uol.com.br/famosos/justin-declara-seu-apoio-ao-empresario-scooter-braun-e-reprova-atitude-de-taylor-swift-cantora-por-sua-vez-reage-a-post-sobre-traicao-de-selena-gomez
https://hugogloss.uol.com.br/famosos/justin-declara-seu-apoio-ao-empresario-scooter-braun-e-reprova-atitude-de-taylor-swift-cantora-por-sua-vez-reage-a-post-sobre-traicao-de-selena-gomez
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Nesta seção, apresenta-se a análise das ocorrências extraídas do Corpus Now, do site  

Corpus do Português (www.corpusdoportuguês.org), constituído de excertos jornalísticos  que 

correspondem ao período de  2012 a 2019. Conforme afirmado ao longo de todo texto, pretende-

se descrever as propriedades da forma e do significado da construção [com isso] a partir das 

generalizações observadas. Para isso, a análise está organizada do seguinte modo: 5.1 A função 

de sequenciador; 5.2 A função de conector consecutivo; 5.3 A função de conector conclusivo; 

5.4 A função de conector de elaboração; 5.5 Produtividade e propriedades da construção [com 

isso] por função; 5.6 A promoção de uma coesão híbrida; 5.7 Relação entre o pronome 

demonstrativo e a porção textual encapsulada; 5.8 Propriedades construcionais de [com isso]; 

5.9 [com isso] e a rede construcional [PREP isso] do português.  

 

5.1 A função de sequenciador 

 

O termo sequenciador reserva-se às ocorrências em que a construção [com isso] articula 

o sentido de tempo, atuando na progressão do texto. Dentre as ocorrências analisadas neste 

trabalho, identificaram-se vinte em que a construção sob análise desempenha tal função. 

Observa-se, nesses dados, que [com isso] sequencia fatos temporalmente encadeados e, em 

geral, encaminha para o desfecho da narrativa como evidencia o exemplo que segue: 

 

28)  A equipe fazia fiscalização de rotina pelo local, quando abordou o homem, que 

guiava uma motocicleta. Os policiais notaram que ele aparentava estar embriagado 

e o convidaram a fazer o teste do bafômetro, que teve como resultado a presença de 
0, 41 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.  

Levado ao plantão policial, o tratorista confessou que havia ingerido uma lata 

de cerveja e que não era habilitado para conduzir veículos. Ele concordou em 
fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica. Com isso, após ser ouvido, o 

homem foi liberado. A moto foi entregue a uma pessoa indicada pelo acusado. 

(Disponível em: http://www.folhadaregiao.com.br/regi%C3%A3o/tratorista-sem-

cnh-%C3%A9-detido-em-pra%C3%A7a-de-ped%C3%A1gio-por-embriaguez-
1.379919. Acesso em: 26 jul. 2020). 

 

 

Em (28) com isso apresenta-se em um trecho narrativo. Entre as características básicas 

de um texto narrativo, Platão e Fiorin (2011, p. 231) mencionam as seguintes: “transformação 

de situações concretas, figuratividade, relações de posterioridade, concomitância e 

anterioridade entre os episódios relatados e utilização preferencial do subsistema temporal do 

http://www.corpusdoportuguês.org/
http://www.folhadaregiao.com.br/regi%C3%A3o/tratorista-sem-cnh-%C3%A9-detido-em-pra%C3%A7a-de-ped%C3%A1gio-por-embriaguez-1.379919
http://www.folhadaregiao.com.br/regi%C3%A3o/tratorista-sem-cnh-%C3%A9-detido-em-pra%C3%A7a-de-ped%C3%A1gio-por-embriaguez-1.379919
http://www.folhadaregiao.com.br/regi%C3%A3o/tratorista-sem-cnh-%C3%A9-detido-em-pra%C3%A7a-de-ped%C3%A1gio-por-embriaguez-1.379919
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passado”. Os autores reconhecem, porém, que outros tempos verbais, tais como presente, 

pretérito perfeito e futuro do presente podem ser utilizados como estratégia para simular que os 

fatos ocorrem no momento em que são narrados. Na ocorrência em análise, verifica-se a 

transformação da situação referente à personagem, isto é, o tratorista que estava alcoolizado e 

não tinha habilitação, fez o exame, foi ouvido e liberado. Os termos utilizados são concretos 

(tratorista, lata de cerveja, veículo, entre outros), o que evidencia figuratividade. Constata-se 

uma relação de anterioridade e posterioridade entre os fatos relatados (primeiro o homem 

concordou em fornecer sangue para o exame, depois foi ouvido e liberado).  

Expressões que marcam tempo e espaço são importantes em uma narrativa, de modo 

que seja natural que, por coerção da tipologia textual, diversos elementos temporais e espaciais 

sejam recrutados para a superfície textual: o espaço por meio de expressões adverbiais; o tempo 

por meio de expressões adverbiais, tempos verbais e sequenciadores. No exemplo apreciado o 

tempo da narrativa é marcado por verbos no passado e pelo advérbio/sequenciador “após” 

(abordou o homem/ os policiais notaram / o convidaram / levado ao plantão   / confessou / 

concordou fornecer sangue / após ser ouvido / foi liberado). Cabe ressaltar que a narração é 

feita, nesse caso, em discurso indireto, ou seja, o narrador-observador é quem faz o relato e não 

a personagem que realizou a ação. Em se tratando do espaço, primeiramente é mencionado o 

local de rotina em que os policiais fazem a fiscalização e posteriormente, o plantão policial.  

O trecho apresenta conteúdo factual, isto é, as proposições representam eventos 

cronologicamente encadeados, de progressão verossímil. Há, no exemplo, duas situações 

temporalmente encadeadas, assim, D2 representa uma progressão temporal do conteúdo 

informado em D1 (o homem concordou em fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica, 

com isso, após ser ouvido, foi liberado). A construção com isso, nesse caso, exerce a função de 

sequenciador temporal, encaminhando a narrativa para o desfecho.  

De acordo com Santos e Freitag (2011, p. 3) os sequenciadores evidenciam “a relação 

de sequencialidade discursiva que existe entre informações ditas antes e posteriormente, 

admitindo revelar que a informação introduzida tem relação com as demais, à medida que são 

parte do mesmo assunto”. Vejamos a ocorrência que segue como ilustração: 

 

29) " Antero é apaixonado pela Marlene. Eles tentam reviver esse amor, já que ela 

se casou com outra pessoa e o deixou na mão. Então, eles acabam se unindo 

novamente e vão demonstrar que o sentimento, quando existe, é para qualquer 
tempo", conta o ator.  

Evelina decidiu se mudar para a casa da filha, em São Paulo, após a morte do 

marido. Com isso, aproxima-se de Antero, que ajudou a boleira a construir seu 
império. O triângulo amoroso entre ela, o advogado e Marlene poderá render boas 
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risadas, mas há a intenção de desmistificar o amor na terceira idade. “Antero é bom 

caráter, um advogado sério, que tem um convívio com todos ali. (Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/tv/2019/06/30/interna_tv,1065871/triangulo-

amoroso-na-terceira-idade.shtml. Acesso em: 04 out. 2020). 

 

 

Em (29), a sequência em que a construção com isso está inserida informa primeiramente 

que a personagem Evelina decidiu se mudar. Em seguida, introduz uma nova informação 

relacionada à anterior, isto é, a aproximação de Antero. Como visto, tais características 

evidenciam a sequenciação. 

A construção sob análise também encaminha temporalmente o desfecho da narrativa 

neste exemplo. Os verbos, na sequência em que se encontra a construção, estão conjugados no 

tempo passado, com exceção de “aproxima-se”, que aparece no tempo presente, recurso 

utilizado para simular que o fato ocorre no momento da narração, conforme apontam Platão e 

Fiorin (2011, p. 231).  

No quadro a seguir, Werneck Santos (2003, p. 40) expõe a classificação de articuladores 

textuais como base para análise de narrativas infantis e juvenis; os pontos assinalados coadunam 

com aspectos observados na construção [com isso]. 

 

Quadro 8 - Classificação dos articuladores textuais 

Segmentos discursivos Função textual - discursiva 

 

 

 Início de fala 

 

 Meio de turno de fala 

 

 Meio de parágrafos 

 

 Início de parágrafos 

 

 

 

 

Macrofunção 

 

Subfunção 

Organização tópica Ruptura 

Retomada 

 

Progressão narrativa Mudança de condução da 

narrativa (acréscimo de dado 

novo) 

Adição 

Progressão temporal 

(sequenciação) 

Causa/efeito 

Conclusão/finalização 

Ênfase (polissíndeto) 

 

Interação (entre 

personagens ou entre 

narrador e leitor) 

Interpelação 

Ênfase 

(exclamativo/interrogativo) 

Contestação 

Contrajunção Quebra de expectativa 

Retificação 

https://www.em.com.br/app/noticia/tv/2019/06/30/interna_tv,1065871/triangulo-amoroso-na-terceira-idade.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/tv/2019/06/30/interna_tv,1065871/triangulo-amoroso-na-terceira-idade.shtml
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Ressalva 
Fonte: Werneck Santos (2003, p. 40). 

 

No exemplo em questão, com isso encontra-se no meio do turno de fala e promove tanto 

a progressão da narrativa, acrescentando um dado novo, quanto a retomada do que foi dito 

anteriormente. D1 contém a informação de que Evelina se mudou para casa da filha após a 

morte do marido, enquanto D2 informa que ela se aproximou de Antero. A construção com isso 

faz a ligação entre as unidades discursivas sequenciando os fatos temporalmente encadeados. 

Pode-se fazer a leitura de que em tal ocorrência com isso articula o sentido de causa 

(Evelina se mudou) e consequência (aproximou-se de Antero), no entanto optou-se, neste 

trabalho, por categorizar [com isso] como sequenciador nas ocorrências em que as nuances 

temporais são predominantes e mais evidentes. Por envolver anterioridade e posterioridade, os 

sentidos de consequência e conclusão são considerados projeções do sentido temporal. Neste 

caso, reservamos o sentido de consequência para as ocorrências que são de natureza consecutiva 

lógica, em que um fato implica o outro. No dado analisado, a mudança de Evelina não implica 

necessariamente uma aproximação de Antero. No que se refere às relações conclusivas, 

utilizamos como critério a questão da inferência, perspectiva do falante e a presença de termos 

modalizadores. 

Constata-se, a partir das análises, a presença de expressões temporais na maior parte das 

ocorrências. Em (28), por exemplo, encontra-se, no segmento posterior à construção com isso 

(D2) a expressão “após ser ouvido”, indicando tempo, já em (29), no segmento precedente (D1), 

observa-se a expressão “após a morte do marido”. Conforme quadro de Werneck Santos, Riche 

e Teixeira (2020, p. 37) apresentado na seção de Pressupostos teóricos (p. 65-66), uma das 

marcas linguísticas da narração é justamente a presença de elementos que indicam tempo e 

lugar, tais como verbos, advérbios e conjunções. Vejamos um recorte do quadro para 

relembrarmos as características apontadas pelas autoras para narração: 

 

Quadro 9 - Tipologia textual Narração: Adaptado. 

 

Narração  

 

Relatar fatos, acontecimentos, 

ações, numa sequência temporal.  

 

Verbos, advérbios e 

conjunções (tempo, 

lugar...); verbos no 

presente ou pretérito 

perfeito do indicativo.  
Fonte: Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020, p. 36-37). 
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A presença de elementos temporais no entorno do texto cria o contexto de cronologia, 

mas a sequenciação temporal, segundo Fávero (2004, p. 34), também é alcançada por meio da 

ordenação linear das ações. A estudiosa utiliza as seguintes sentenças para exemplificar tal 

asseveração: Vim, vi e venci; Levantou cedo, tomou banho e saiu. Segue um exemplo da 

construção [com isso] nesses moldes: 

 

30)  O piso subterrâneo irá receber vários equipamentos, como o cineteatro Nininha 

Rocha (na sala onde eram realizados os julgamentos), a Banda Municipal e a Galeria 

de Arte Iolanda Lima.  
O primeiro piso vai dividir espaço com o arquivo do fórum, que continua no 

local. Neste andar, será instalada a parte administrativa do gabinete da Secretaria 

Municipal de Cultura, duas galerias e cinco salas de memórias. Além disso, o 
primeiro piso irá comportar a Biblioteca Municipal em um novo conceito. Com isso, 

a reserva técnica do Museu Anexo migrará para o atual prédio da biblioteca, gerando 

uma economia de R$80 mil em aluguel por ano ao Município. (Disponível em: 

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/28/prefeitura-de-
uberlandia-autoriza-inicio-de-obra-para-transformar-o-antigo-forum-no-centro-de-

cultura.ghtml. Acesso em: 27 jul. 2021). 

 
 

O texto discorre sobre a obra que será realizada para transformar a antiga sede de um 

fórum em um Centro Municipal de Cultura. A construção com isso sequencia fatos 

temporalmente encadeados; o primeiro piso irá comportar a Biblioteca Municipal (D1), então, 

a reserva técnica do Museu Anexo migrará para o atual prédio da biblioteca, gerando uma 

economia de R$80 mil em aluguel por ano ao Município (D2). Como se pode observar, a 

progressão temporal é realizada por meio da ordenação linear dos elementos (vai dividir / será 

instalada / irá comportar / migrará), sem que haja presença de expressões que marcam o tempo. 

Na perspectiva funcionalista norte-americana, há um subprincípio da iconicidade15, 

denominado subprincípio da ordenação linear (FURTADO DA CUNHA, 2018). De acordo 

com este subprincípio, há uma tendência natural de ordenar os elementos linguísticos 

espelhando a sequência temporal dos acontecimentos, isto é, a ordem em que os eventos 

ocorrem. Sob esse ponto de vista, a progressão de tempo não exige a presença de elementos 

temporais. A sequência de ações, no pretérito perfeito, por exemplo, já implica progressão no 

tempo, ou mesmo no futuro do presente, como observado na ocorrência (30). Temos, no 

exemplo em tela, um trecho expositivo. Os dados (31) e (32) também compartilham desse tipo 

textual, vejamos: 

                                                             
15 Correlação motivada entre expressão e conteúdo, ou seja, entre o código linguístico e seu significado 

((FURTADO DA CUNHA, 2018). 

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/28/prefeitura-de-uberlandia-autoriza-inicio-de-obra-para-transformar-o-antigo-forum-no-centro-de-cultura.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/28/prefeitura-de-uberlandia-autoriza-inicio-de-obra-para-transformar-o-antigo-forum-no-centro-de-cultura.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/28/prefeitura-de-uberlandia-autoriza-inicio-de-obra-para-transformar-o-antigo-forum-no-centro-de-cultura.ghtml
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31) ...Rodrigo Maia (DEM-RJ), garantiu que a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) será votada em plenário antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de 
julho. As declarações foram dadas pelo deputado em evento com investidores, 

promovido pelo Credit Suisse, ontem (27), em São Paulo. 

Pelo calendário de Maia, a complementação de voto do deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), relator da reforma na casa legislativa, deverá ser lido e 
apreciado em comissão especial na próxima semana. Com isso, o texto seguirá ao 

plenário, onde poderá ocorrer votação na segunda semana de julho. Por se tratar de 

PEC, a matéria precisa do apoio de 3/5 dos deputados (308 votos) em dois turnos de 
votação antes de ser encaminhada ao Senado Federal. (Disponível em: 

https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/8445738/maia-promete-

aprovacao-da-previdencia-ate-18-de-julho-mas-pontas-soltas-ainda-levantam-

duvidas. Acesso em: 27 out. 2020). 
 

A ocorrência apreciada apresenta informações sobre votação de Proposta de Emenda à 

Constituição.   Diferente das primeiras ocorrências (28 e 29), neste exemplo e no anterior, com 

isso se apresenta em sequência expositiva. Enquanto a narração relata as ações com base em 

uma progressão temporal, utilizando-se de verbos, advérbios e conjunções, a exposição discute, 

informa ou expõe um assunto por meio de organização lógica, utilizando-se de operadores 

discursivos e/ou modalizadores. Segue recorte do quadro de Werneck Santos, Riche e Teixeira 

(2020) com traços do tipo textual expositivo. 

Quadro 10 - Tipologia textual Exposição: Adaptado. 

 

Exposição 

 

Discutir, informar ou expor um 

tema, numa organização lógica, 

mostrando relações de 

causa/efeito, contraposição etc. 

 

Operadores discursivos 

(conjunções, preposições e 

expressões denotativas), 

modalizadores (ex.: talvez, 

sem dúvida, provavelmente 

etc.), 

Verbos no presente do 

indicativo.  
Fonte: Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020, p. 36-37). 

 

 Observa-se, neste dado, que as informações seguem uma organização lógica e não 

cronológica como acontece na narração (Rodrigo Maia garantiu que a Proposta... / será votada... 

/ as declarações foram dadas / deverá ser lido e apreciado.../ poderá ocorrer). Nesse sentido, 

Platão e Fiorin (2011, p. 252) ao abordarem a dissertação - a exposição é uma das categorias 

do tipo dissertativo - asseveram que “Um enunciado é anterior ao outro não por causa de uma 

progressão temporal, mas por causa de uma concatenação lógica.” Temos, neste exemplo, a 

presença de termos modalizadores: “deverá ser lido”, “poderá ocorrer”. O tempo verbal na 

sequência em que a construção com isso está inserida é o futuro do presente (tempo do sistema 

https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/8445738/maia-promete-aprovacao-da-previdencia-ate-18-de-julho-mas-pontas-soltas-ainda-levantam-duvidas
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/8445738/maia-promete-aprovacao-da-previdencia-ate-18-de-julho-mas-pontas-soltas-ainda-levantam-duvidas
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/8445738/maia-promete-aprovacao-da-previdencia-ate-18-de-julho-mas-pontas-soltas-ainda-levantam-duvidas
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do presente). Identifica-se em D1 a expressão temporal “na próxima semana”. O texto apresenta 

dois fatos temporalmente encadeados: D1 - o texto deverá ser lido e apreciado em comissão, 

com isso, D2 - seguirá ao plenário. Trata-se de conteúdo factual, em outras palavras, expressa 

um fato possível.  

Também se constata a presença de modalizadores no valor de conclusão, porém 

categorizamos os valores semânticos da construção [com isso] de acordo com o protótipo16 de 

cada sentido articulado. Desse modo, reservamos o valor de tempo às ocorrências que 

apresentam mais características dessa categoria (sequências narrativas ou expositivas, fatos 

temporalmente encadeados, progressão temporal, factualidade etc.) e o valor de conclusão, aos 

dados mais característicos, isto é, aos que envolvem inferência, modalização etc., e assim por 

diante. 

 

32), Ive reduziu sua participação na Apple em 2015, após o lançamento do Apple 

Watch: ele ia para a sede apenas duas vezes por semana, e não supervisionava a equipe 
de design tão de perto.  

Na época, o designer confessou à New Yorker que estava "profundamente, 

profundamente cansado", porque o ano anterior em preparação ao lançamento do 

Watch foi " o mais difícil " desde que ele entrou na empresa em 1992.  
Pouco tempo depois, Ive se tornou diretor de design da Apple. Com isso, o 

trabalho diário foi transferido para outros dois executivos, Alan Dye e Richard 

Howarth. Dois anos depois, no final de 2017, o designer retomou algumas funções que 
havia delegado antes. No entanto, ele ainda ia para Cupertino apenas duas vezes por 

semana, e preferia realizar suas reuniões em San Francisco, cidade onde mora. 

(Disponível em: https://tecnoblog.net/296634/jony-ive-tinha-participacao-reduzida-

apple/. Acesso em: 25 jul. 2021.) 
 
 

Temos, acima, uma sequência expositiva cujo conteúdo é factual. O texto discorre sobre 

a redução da participação de Ive na Apple. Observa-se em D1 a expressão “Pouco tempo 

depois”, o que corrobora a tendência de elementos que evidenciam tempo no contexto das 

ocorrências em que [com isso] atua como sequenciador. Ive se tornou diretor de designer da 

Apple, depois disso, outros dois executivos assumiram suas tarefas diárias. Temos, portanto, o 

valor de sequenciação, uma vez que com isso sequencia os fatos temporalmente encadeados.  

Nesse caso, porém, além da relação de progressão temporal sinalizada por com isso entre 

D1 e D2, verifica-se ainda uma relação de causa e consequência entre as unidades discursivas. 

Ive mudou de função, por conta disso, o trabalho diário foi transferido para outros profissionais. 

                                                             
16 Retomando o que foi enunciado nos Pressupostos teóricos, protótipo refere-se ao “membro de uma categoria 

considerado (por julgamento popular) como o que ostenta o maior número das propriedades que bem caracterizam 

essa categoria” (NEVES, 2018, p. 1338). 

https://tecnoblog.net/296634/jony-ive-tinha-participacao-reduzida-apple/
https://tecnoblog.net/296634/jony-ive-tinha-participacao-reduzida-apple/
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O fato de a ocorrência estabelecer mais de uma relação semântica se justifica no 

postulado da teoria funcionalista, para a qual as relações textuais mais abstratas são 

provenientes de relações mais concretas (cline - tempo > consequência > conclusão). Assim, 

nessa trajetória de mudança, alguns dados apresentam contextos atípicos (proposta de Diewald 

2002, 2006), os quais correspondem à fase em que os elementos “se tornam ambíguos e passam 

a ser reinterpretados por motivações de ordem pragmático-discursiva” (ROSÁRIO, 

OLIVEIRA, 2016 p. 238). Vejamos mais um dado em que se observa ambiguidade: 

 

 

33) O futebol sempre esteve presente na vida de Elena Mueller, de 26 anos, natural 

de Goiânia e radicada em Vera Cruz desde a infância. “Comecei a jogar em casa 

sozinha. Chutava bola nas paredes e corria na grama. Na escola, joguei com os 
meninos até os 12 anos, quando passei a atuar com as meninas. Participei de jogos 

escolares, do Guri Bom de Bola e de outros torneios”, explica. Depois do ensino 

médio, Elena não conseguiu se profissionalizar no futebol. O sonho ficou 
literalmente para escanteio. Com isso, dedicou-se aos estudos e se formou em 

Relações Públicas na Unisc, em 2016. O futebol havia se transformado em hobby. 

(Disponível em: 

http://www.gaz.com.br/conteudos/esportes/2019/06/30/149071nadisputa_por_reco
nhecimento_elas_tambem_batem_um_bolao.html.php. Acesso em: 04 jul. 2020). 

 

A construção com isso adiciona um fato temporalmente encadeado a D1, funcionando 

como um sequenciador temporal. D1- O sonho ficou literalmente para escanteio – com isso – 

D2 -dedicou-se aos estudos e se formou em Relações Públicas na Unisc, em 2016. Detecta-se 

a presença da expressão temporal “Depois do ensino médio” em D1, o que parece propiciar a 

sequenciação. O conector se apresenta em uma sequência narrativa, de conteúdo factual. 

Observa-se que com isso estabelece não só a progressão temporal entre D1 e D2 no trecho em 

análise como também uma relação de natureza consecutiva. A construção com isso retoma 

causa expressa em porção textual anterior e introduz uma consequência (Elena não conseguiu 

se destacar no futebol, o sonho ficou literalmente pra escanteio, em virtude disso, dedicou-se 

aos estudos).  

 

 A construção [com isso] se encontra isolada por vírgula em todos os casos de 

sequenciação analisados neste trabalho, com exceção da ocorrência (34), em que é precedida 

pela conjunção aditiva “e”. 

 

34) Shazam! | Diretor fala sobre a cena dos tronos deletada de o filme. 
Com o seu lançamento tendo acontecido no mês de abril, o filme Shazam! 

voltou a ganhar novidades recentemente após diversas cenas deletadas serem 

http://www.gaz.com.br/conteudos/esportes/2019/06/30/149071nadisputa_por_reconhecimento_elas_tambem_batem_um_bolao.html.php
http://www.gaz.com.br/conteudos/esportes/2019/06/30/149071nadisputa_por_reconhecimento_elas_tambem_batem_um_bolao.html.php
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reveladas na internet. E com isso, o seu diretor acabou também respondendo alguns 

fãs.  
Ao ser questionado no twitter sobre ter deletado a cena em que a família 

Shazam! aparece sentando nos tronos no grande salão do mago, o diretor David F. 

Sandberg foi direto ao assunto, explicando que foi algo que ele aprendeu durante a 

sua carreira envolvendo a reação do público: # " Eu acho que você deveria chegar 
aos créditos o mais rápido possível assim que a história terminar. Essa foi a grande 

(Disponível em: https://www.jornadageek.com.br/novidades/shazam-diretor-fala-

sobre-cena-deletada/. Acesso em: 20 out. 2020). 
 

 

Acima, temos um texto expositivo em que se observam dois fatos temporalmente 

encadeados: D1 - o filme Shazam voltou a ganhar novidades recentemente após diversas cenas 

deletadas serem reveladas na internet - com isso - D2 - o seu diretor acabou também 

respondendo alguns fãs. A construção sob estudo, atua, nesse caso, como um sequenciador. 

Constatam-se as expressões temporais “no mês de abril”, “recentemente”, “após” em D1, 

reforçando a tendência evidenciada.  

Conforme enunciado, o conector está precedido pela conjunção aditiva “e”, o que evidencia 

que com isso ainda tem traços adverbiais, visto que o objeto aqui estudado pode ser articulado 

a uma conjunção, além de ter relativa mobilidade (pode se apresentar no início de períodos, 

parágrafos ou entre orações). A conjunção, diferente do advérbio, por ser mais gramaticalizada, 

não pode ser justaposta a outra (*e mas, por exemplo, não se coordenam) e apresenta fixidez 

posicional (CASTILHO, 2014)17. 

Assim como no exemplo (33), pode-se atribuir à ocorrência em tela o valor consecutivo 

(Em decorrência das cenas deletadas do filme Shazam serem reveladas na internet, o diretor 

acabou respondendo aos fãs). Embora seja uma leitura, interpretação possível, optamos por 

categorizar tanto esta quanto aquela ocorrência na semântica de tempo, valor em que a 

construção [com isso] atua como sequenciador. A escolha se deve ao fato de que as nuances 

temporais nas duas ocorrências são predominantes.  

 

5.2 A função de conector consecutivo 

 

 Conforme postulado por Marques e Pezatti (2015), na função de consequência estão 

relacionados dois conteúdos proposicionais18 em que o segundo explicita uma informação óbvia 

                                                             
17 Os critérios que distinguem o advérbio da conjunção encontram-se explicitados também na seção Revisão da 

Literatura. 
18 “Conteúdos Proposicionais são construtos mentais que se caracterizam por poder ser qualificados em termos de 

atitudes proposicionais (certeza, dúvida, descrença) e/ou em termos de sua fonte ou origem (conhecimento comum 

partilhado, evidências sensoriais, inferência).” (MARQUES E PEZATTI, 2015, p. 62)  

https://www.jornadageek.com.br/novidades/shazam-diretor-fala-sobre-cena-deletada/
https://www.jornadageek.com.br/novidades/shazam-diretor-fala-sobre-cena-deletada/
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resultante do primeiro. Desse modo, ao atuar como conector consecutivo, [com isso] aponta 

que D2 contém um fato decorrente de outro expresso em D1, conforme verifica-se no exemplo 

que segue: 

 

35)      Para o consultor de Recursos Humanos (RH), Fábio Sartori, os maiores índices 

de contratação no setor portuário estão nas vagas voltadas à área operacional, que 
representam entre 60% e 80% da composição das empresas. Por outro lado, as 

operadoras portuárias investem de maneira intensa na garantia da eficiência de seus 

embarques e desembarques. Com isso, se abre uma nova oportunidade para quem 

busca essa carreira.  
“Todos os terminais buscam mais produtividade, e a tecnologia é a principal 

aliada nesta questão. O grande desafio destes profissionais de TI é desenvolver o 

aspecto comportamental, tais como habilidades de comunicação, negociação, 
oratória e de gestão. Esses profissionais são naturalmente mais técnicos. (Disponível 

em: https://www.atribuna.com.br/noticias/portoemar/porto-de-santos-concentra-40-

das-vagas-de-emprego-na-regi%C3%A3o-1.57715. Acesso em: 01 out. 2020). 
 

 

Em (35) temos uma ação anterior: “as operadoras portuárias investem de maneira 

intensa na garantia da eficiência de seus embarques e desembarques”, que corresponde a D1 e, 

uma posterior, que constitui D2: “Com isso, se abre uma nova oportunidade para quem busca 

essa carreira”. O conector sinaliza relação de causa e consequência entre as unidades 

discursivas, visto que a nova oportunidade para quem busca carreira em TI ocorre em função 

do investimento das operadoras na garantia da eficiência dos embarques e desembarques. 

Assim, o conteúdo evidenciado em D2 é resultado do conteúdo expresso em D1, sem que haja 

uma premissa implícita mediando as proposições, em consonância com o que apontam Marques 

e Pezzatti (2015, p. 61) para a relação de consequência: o “falante estabelece diretamente a 

relação de implicação entre as partes, sem recorrer a um raciocínio inferencial (...)” 

O trecho traz informações sobre as contratações no setor portuário, logo trata-se de uma 

sequência expositiva. Os verbos estão conjugados no presente do indicativo (estão / 

representam / investem / se abre / busca) característica dessa tipologia textual, conforme 

sinalizado por Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020). O conteúdo é factual, tendo em vista 

que envolve relações externas à língua, trata-se de um fato e não de uma dedução, inferência. 

Vejamos mais exemplos da construção [com isso] na função de conector consecutivo. 

 

36) Esse é o acordo mais amplo já negociado pelo Mercosul até agora e cobrirá 

temas tanto tarifários quanto regulatórios, como serviços, compras governamentais, 
facilitação de comércio, entre outros. Com isso, produtos agrícolas terão tarifas 

eliminadas. "O tratado reconhecerá como distintivos do Brasil vários produtos, como 

cachaças, queijos, vinhos e cafés", adianta a nota.  
 "O acordo garantirá acesso efetivo em diversos segmentos de serviços, como 

comunicação, construção, distribuição, turismo, transportes e serviços profissionais 

https://www.atribuna.com.br/noticias/portoemar/porto-de-santos-concentra-40-das-vagas-de-emprego-na-regi%C3%A3o-1.57715
https://www.atribuna.com.br/noticias/portoemar/porto-de-santos-concentra-40-das-vagas-de-emprego-na-regi%C3%A3o-1.57715
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e financeiros. (Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/economia-

br/apos-negociacoes-mercosul-e-ue-fecham-acordo-de-livre-comercio. Acesso em: 
05 ago. 2021). 

 

 

37) # Educação # Em apenas seis meses, houve a criação de 1. 157 novas 

turmas. Com isso, foi possível atender a mais 40. 950 alunos que estavam fora de 
sala de aula por falta de vagas na rede estadual de ensino. Também foram 

inaugurados dois colégios militares nas cidades de Volta Redonda e Miguel Pereira, 

no interior fluminense. A Secretaria de Educação, em parceria com a Firjan, 
contemplou ainda 5 mil alunos e 150 escolas em 16 municípios com cursos de 

qualificação gratuitos de assistente de produção industrial, nas unidades do Senai/RJ, 

próximas aos colégios. Disponível em: 

https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/governo-do-estado-rio-de-janeiro-

divulga-balanco-de-realizacoes-de-180-dias-167708. Acesso em: 28 jul. 2021). 

 

 

Em (36) também se observa relação de anterioridade e posterioridade entre os fatos. 

Primeiro Mercosul e UE fecham um acordo, como consequência, produtos agrícolas terão 

tarifas eliminadas. D2 representa, portanto, uma consequência de D1, sinalizada por com isso. 

Em (37), a criação de novas turmas (D1) implicou na possibilidade de atender alunos que 

estavam fora de sala de aula por falta de vagas na rede estadual de ensino (D2), com isso indica 

a relação de causa e consequência entre as unidades discursivas. Assim como na ocorrência 

(35), nos dois exemplos apreciados, com isso se apresenta em sequência expositiva. Em (36) o 

texto expõe um acordo que, entre outras coisas, proporciona a facilitação do comércio; em (37), 

o tema exposto está no âmbito da educação, visto que o texto aborda a ampliação do número de 

turmas e consequentemente, o atendimento a uma quantidade maior de alunos. As duas 

ocorrências evidenciam fatos, questões externas à língua, ou seja, os conteúdos estão no nível 

da factualidade. 

Como conector consecutivo, a construção [com isso] estabelece uma relação de natureza 

lógica, algo que independe da perspectiva do falante, que tem como base a realidade 

extralinguística, pertencendo, assim, ao que Sweetser (1990) designa domínio do conteúdo. De 

acordo com a autora, no domínio do conteúdo, a causalidade do mundo real conecta as 

informações expressas. O mundo real não está associado ao mundo físico, mas à ausência de 

deduções, de inferências. Desse modo, os fatos evidenciados referem-se a um conhecimento 

prévio do enunciador. Vejamos o exemplo que segue como ilustração. 

 

38)   A lamentação de James parte muito pelo desempenho das duas equipes na fase 

de grupos. Logo no primeiro jogo, os dois se enfrentaram com vitória colombiana 

por 2 a 0, sendo que na segunda rodada, mais um triunfo da Colômbia (1 a 0 diante 

https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/apos-negociacoes-mercosul-e-ue-fecham-acordo-de-livre-comercio
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/apos-negociacoes-mercosul-e-ue-fecham-acordo-de-livre-comercio
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/governo-do-estado-rio-de-janeiro-divulga-balanco-de-realizacoes-de-180-dias-167708
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/governo-do-estado-rio-de-janeiro-divulga-balanco-de-realizacoes-de-180-dias-167708
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do Catar) e mais um tropeço dos hermanos (empate por 1 a 1 com o 

Paraguai). Com isso, a Colômbia chegou na última rodada já classificada em 
primeiro, enquanto a Argentina precisava ganhar do Catar de qualquer jeito para 

evitar uma trágica eliminação no torneio continental. (Disponível em: 

https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2019/06/29/james-lamenta-falta-

de-sorte-argentina-estava-morta-e-passou-para-a-semi.htm Acesso em: 05 Dez. 
2020). 

 

 

 Acima, com isso aponta a relação de natureza consecutiva estabelecida entre D1 e D2. 

Num primeiro jogo, a Argentina perdeu para a Colômbia, na segunda rodada, a Colômbia 

venceu o Catar, enquanto a Argentina empatou com o Paraguai, em decorrência disso, a 

Colômbia se classificou em primeiro e a Argentina precisava vencer o Catar para prosseguir no 

torneio. O conteúdo é factual, observa-se que tanto a classificação da Colômbia, quanto a 

necessidade de vitória da Argentina são fatos de natureza lógica, independem da perspectiva do 

falante, associam-se a uma realidade extralinguística, conforme postulado por Sweetser no que 

diz respeito ao domínio do conteúdo. Nesse sentido, Marques e Pezzati (2015, p. 64) asseveram 

que “na Função Consequência, descreve-se o mundo extralinguístico”. 

Diferente das ocorrências anteriores, no exemplo em questão, com isso apresenta-se em 

sequência narrativa, uma vez que as ações são mencionadas obedecendo uma sequência 

temporal - no primeiro jogo / se enfrentaram / na segunda rodada / chegou na última rodada -. 

Por envolver a noção de temporalidade (anterioridade e posterioridade entre os fatos), seria 

possível argumentar que a ocorrência em tela evidencia tempo. No entanto, o conteúdo expresso 

em D2 corresponde a um resultado óbvio da informação contida em D1, por esta razão, 

categorizamos este exemplo como consequência. Vejamos mais exemplos: 

 

39) segundo tempo, o Chile chega novamente com perigo. Alexis Sánchez recebe na 
área, toca para Maripán, que, de peito, entrega a bola para Vidal. E o volante chuta 

cruzado para o fundo do gol da Colômbia. Mas o gol é anulado pelo juiz, com auxílio 

do VAR, por causa de toque de mão de Maripán. O segundo gol anulado do Chile 
na partida.  

Mesmo protagonizando um jogo muito movimentando, nem Chile nem 

Colômbia conseguem aproveitar as chances criadas no tempo 
regulamentar. Com isso a partida vai para a disputa de pênaltis. Decisão nos 

pênaltis. 

A Colômbia começa a série de cobranças de pênaltis com James Rodríguez. O 

meia bate com categoria para vencer o goleiro Arias. A primeira cobrança do Chile 
é de Vidal, que bate com violência no ângulo para empatar. (Disponível em: 

https://d24am.com/esportes/futebol/mesmo-com-gols-anulados-chile-vence-nos-

penaltis-e-chega-a-semifinal/. Acesso em: 25 jul. 2020). 
 

 

https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2019/06/29/james-lamenta-falta-de-sorte-argentina-estava-morta-e-passou-para-a-semi.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2019/06/29/james-lamenta-falta-de-sorte-argentina-estava-morta-e-passou-para-a-semi.htm
https://d24am.com/esportes/futebol/mesmo-com-gols-anulados-chile-vence-nos-penaltis-e-chega-a-semifinal/
https://d24am.com/esportes/futebol/mesmo-com-gols-anulados-chile-vence-nos-penaltis-e-chega-a-semifinal/
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Em (39), o conector com isso traz uma consequência da informação precedente. Um fato 

implica o outro – D1 (Chile e Colômbia não aproveitaram as chances no tempo regular) – com 

isso – D2 (a partida vai para disputa de pênaltis). Pertence ao domínio do conteúdo, pois se 

baseia na realidade extralinguística, independe da perspectiva do falante sobre o fato. As 

informações estão relacionadas de forma direta, isto é, os conteúdos estão expressos sem a 

mediação de inferência. Para caracterizar a relação implicativa direta presente nas relações de 

natureza consecutiva, Marques e Pezatti (2015) adotam a seguinte representação:  

Figura 5 - Esquema da Função Semântica Consequência. 

 

               

 

Fonte: Marques e Pezatti (2015, p. 64) 

Na ocorrência apreciada temos sequências narrativas ao longo do trecho, porém o 

conector com isso apresenta-se em sequência expositiva. Primeiramente o enunciador 

(narrador- observador) narra a partida utilizando verbos no presente do indicativo (chega 

novamente com perigo / recebe na área / toca / entrega / chuta). Depois, em sequência 

expositiva, ressalta em D1 que, mesmo protagonizando um jogo muito movimentado, nem 

Chile nem Colômbia conseguem aproveitar as chances criadas no tempo regulamentar e, em 

D2, utilizando o futuro, afirma que a partida vai para disputa dos pênaltis. No parágrafo que 

segue, o locutor volta a narrar a partida. Sobre a alternância de sequências tipológicas, Platão e 

Fiorin (2011, p.227) destacam que de modo recorrente os tipos textuais se apresentam em um 

mesmo texto, isto é, “não são encontrados em estados puros”. No que se refere aos tempos 

verbais utilizados pelo narrador ao irradiar um jogo de futebol, os autores salientam: 

(...) o narrador pode criar uma narração em que haja uma concomitância entre o tempo 

da narração e o dos acontecimentos narrados, para simular que eles estão acontecendo 

no mesmo momento em que estão sendo contados. É o que acontece quando se irradia 

um jogo de futebol: Evair vai levando a bola, passa por um, passa por dois, lança 

para Edmundo, que ajeita e chuta para gol. No entanto, isso é uma simulação, dado 

que o narrador narra depois de o lance ter acontecido, quando já é passado, embora 

muito recente. Nesse caso, usam-se os tempos do sistema do presente (presente, 
pretérito perfeito e futuro do presente). (PLATÃO E FIORIN, 2011, p. 230). 

 

 

 Embora a ocorrência não seja transmitida por rádio, observa-se a mesma estratégia, uma 

vez que ao escrever a matéria, o narrador opta pelo tempo presente e em um determinado 
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momento pelo tempo futuro, possibilitando a noção de concomitância entre os fatos narrados e 

os acontecimentos. O conteúdo é factual por se referir a relações externas à língua, por se tratar 

de uma progressão verossímil. 

Cumpre dizer que as fronteiras entre os domínios de causalidade postulados por 

Sweetser (1990) nem sempre são tão evidentes e podem propiciar mais de um tipo de 

interpretação. Desse modo, é necessário recorrer a critérios pragmáticos para diferenciá-los. Na 

ocorrência (39), por exemplo, interpretamos que a declaração de que os times protagonizavam 

um jogo muito movimentado, feita em D1, parte de um conhecimento prévio do falante, que, 

de tanto acompanhar partidas de futebol, tem ciência de quando um jogo é dinâmico ou não. 

Por outro lado, a leitura de que o comentário é, na verdade, a perspectiva do falante sobre o 

jogo também é possível. Vejamos outra ocorrência em que se pode fazer mais de um tipo de 

leitura: 

 

40) As duas foram votadas e aprovadas por unanimidade pelos parlamentares. Após 

a votação, o presidente da Câmara leu o decreto de cassação do mandato de Gilson 
Fantin. Com isso, quem assume a gestão da cidade já nesta sexta-feira é o vice-

prefeito Nilton Hirota. (Disponível em: https://g1.globo.com/sp/santos-

regiao/noticia/2019/06/28/prefeito-de-registro-tem-mandato-cassado-na-suspeita-

de-fraudes-em-licitacoes.ghtml Acesso em: 05 dez. 2020). 
 

 

Em (40) temos a informação de que após a votação, o presidente da Câmara leu o decreto 

de cassação do mandato de Gilson Fantin em D1 e de que quem assume a gestão da cidade é o 

vice-prefeito Nilton Hirota em D2. Pode-se interpretar que com isso articula relação de causa e 

consequência entre as unidades discursivas, pertencente ao domínio do conteúdo por se tratar 

de conhecimento prévio do falante. Desse modo, um fato implica o outro, com a cassação de 

Gilson Fantin, o vice-prefeito Nilton Hirota assume o cargo. Porém, nesta ocorrência é possível 

argumentar que Gilson não foi cassado ainda, uma vez que o texto relata apenas a leitura do 

decreto de cassação. Assim, o fato de Nilton Hirota assumir o cargo partiria de uma inferência 

do enunciador e não de um fato, correspondendo a uma conclusão (modalidade epistêmica). 

Optamos por atribuir à referida ocorrência a natureza consecutiva, tendo em vista que não há 

termos modalizadores no entorno e que o período iniciado pelo conector com isso afirma até 

mesmo o dia que o novo vice-prefeito assumirá o cargo, o que evidencia factualidade, visto que 

a asseveração não está no campo das ideias. Segue mais uma ocorrência da construção [com 

isso] na função de conector consecutivo: 

 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/06/28/prefeito-de-registro-tem-mandato-cassado-apos-suspeita-de-fraudes-em-licitacoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/06/28/prefeito-de-registro-tem-mandato-cassado-apos-suspeita-de-fraudes-em-licitacoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/06/28/prefeito-de-registro-tem-mandato-cassado-apos-suspeita-de-fraudes-em-licitacoes.ghtml
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41) "Foi um fim de semana que começou com a minha pior posição de largada do 

ano e terminou comigo comemorando a vitória. Nosso carro tinha um ritmo de 

corrida excelente e, com isso, consegui me recuperar muito bem na corrida de ontem 

e, hoje, novamente, fui muito rápido. Ontem tive um toque com meu companheiro 

de equipe, completamente involuntário, ao qual prejudiquei e me desculpei com ele 

e com o time inteiro. Hoje, meu ritmo era bastante veloz, mas, foi uma corrida difícil, 

porque tive pressão durante todo o tempo. Tinham quase dois anos que eu não 

ganhava uma corrida e estou muito feliz com esta vitória. Pelo segundo fim de 

semana (Disponível em: 

https://www.terra.com.br/esportes/automobilismo/f1mania/depois-de-quase-dois-

anos-de-jejum-sette-camara-comemora-vitoria-estou-muito 

feliz,aba2f455fff04840a90bcf628af01732pvkfehkp.html. Acesso em: 22 set. 2021). 

 

Acima, temos uma sequência narrativa em que o narrador é também o autor das ações 

(narrador-personagem). Constata-se ao longo do trecho algumas expressões que evidenciam o 

ponto de vista do enunciador – pior posição / corrida excelente / recuperar muito bem/ fui muito 

rápido / bastante veloz -. Sobre esse aspecto, Platão e Fiorin (2011) asseveram que a narração 

também pode expressar o ponto de vista de quem elabora o texto, assim como a descrição, isto 

é, não se trata de uma característica exclusiva da dissertação. Segundo os autores, o que varia 

em cada tipo textual é o modo que o falante manifesta o ponto de vista. Na narração, por 

exemplo, o encadeamento de figuras, a contraposição de percursos figurativos constituem uma 

das formas mais eficientes de expressá-lo. Como se pode ver, o trecho analisado inicia com 

uma contraposição – o fim de semana começou com a pior posição de largada do narrador e 

terminou com ele comemorando a vitória. As demais expressões sinalizadas anteriormente 

evidenciam o percurso figurativo que levou o narrador de um extremo ao outro. 

Observa-se em (41) uma relação de anterioridade e posterioridade entre os fatos 

encadeados pelo conector, isto é, entre D1 e D2, o carro tinha um ritmo de corrida excelente, o 

que ocasionou a recuperação do piloto na corrida do dia anterior e no dia do fato narrado. A 

construção com isso articula entre as unidades discursivas o valor de consequência, uma vez 

que os conteúdos estão expressos, um fato resulta de outro anteriormente dito, sem que haja 

inferências ou perspectiva do falante. Pertence, portanto, ao domínio do conteúdo, por sua 

natureza lógica e por ter como base a realidade extralinguística. 

Nesta ocorrência o conector investigado se apresenta entre vírgulas, temos também a 

presença da conjunção aditiva “e” antes da vírgula que precede a construção (e, com isso,). 

Givón (1993, p. 318) assevera que o “grau de coerência temática entre orações, ou seu inverso, 

ruptura temática, pode ser expresso em termos do número de fios individuais que continuam ou 

https://www.terra.com.br/esportes/automobilismo/f1mania/depois-de-quase-dois-anos-de-jejum-sette-camara-comemora-vitoria-estou-muito%20feliz,aba2f455fff04840a90bcf628af01732pvkfehkp.html
https://www.terra.com.br/esportes/automobilismo/f1mania/depois-de-quase-dois-anos-de-jejum-sette-camara-comemora-vitoria-estou-muito%20feliz,aba2f455fff04840a90bcf628af01732pvkfehkp.html
https://www.terra.com.br/esportes/automobilismo/f1mania/depois-de-quase-dois-anos-de-jejum-sette-camara-comemora-vitoria-estou-muito%20feliz,aba2f455fff04840a90bcf628af01732pvkfehkp.html
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mudam com a transição entre orações”.19 O autor ressalta ainda que a cláusula de continuidade 

das cláusulas conjuntas é finamente codificada pelas combinações 

de pontuação (ou entonação), conjunções ou advérbios em início de cláusula. Utilizando 

exemplos como Ela entrou, [0] parou, [0] olhou em volta e [0] congelou. (vírgula / 'e' 

conjunção); Ela entrou, [0] parou e [0] olhou em volta. Ela congelou. (Conjunção de período), 

entre outros, o estudioso assevera que a continuidade temática do primeiro é maior. Nesse 

sentido, cabe dizer que no exemplo em questão a coerência temática parece ter sido mantida, o 

fato de estar entre vírgulas e entre orações sugere uma continuidade do tema, visto que as 

orações abordam a velocidade do carro e a performance do piloto, ou seja, conteúdos 

relacionados. 

 Dentre todas as funções exercidas e identificadas pela construção conectora [com isso] 

nesta pesquisa, a função de conector consecutivo é a mais produtiva. Ao todo, foram detectadas 

88 ocorrências que correspondem ao domínio do conteúdo, totalizando quase 50 % dos dados 

analisados. Cabe lembrar que, ao investigar a preposição “com” na diacronia, Barreto (1999) 

menciona o sentido de consequência20. Como se pode observar, o efeito articulado pela 

preposição recrutada para construção aqui investigada não somente se mantém, como é muito 

frequente na sincronia. Sobre a noção de tempo, também evidenciada pela autora, não se pode 

dizer o mesmo, visto que é a menos produtiva entre os sentidos articulados pela construção 

[com isso] e provavelmente fonte para os demais já que em Funcionalismo defende-se que as 

relações textuais mais concretas originam as relações textuais mais abstratas, como apontado 

na subseção anterior (função de sequenciador). 

 

5.3 A função de conector conclusivo 

 

A construção [com isso] na função de conector conclusivo apresenta-se, 

predominantemente, em sequências argumentativas e expositivas cujo conteúdo é menos 

factual e de natureza inferencial.  Identifica-se a referida função em 49 ocorrências dentre as 

duzentas analisadas neste trabalho. Vejamos algumas ocorrências: 

 
42) Em parte, isso acontece graças à taxa de atualização da imagem de 120 Hz. Isso, 

aliás, é positivo também para quem joga games, que terá mais velocidade de imagem 

do que em modelos de 60 Hz. 

                                                             
19 Cf: The degree of cross-clausal thematic coherence, or its converse, thematic disruption, can be expressed in 

terms of the number of individual strands that either continue or change with the cross-clausal transition.(GÍVON, 

1993, p. 318) 
20 A informação encontra-se explicitada na página 38 da seção Revisão da Literatura desta pesquisa. 
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Se a sua reclamação em relação a TVs 4K é a ausência de conteúdos 

compatíveis, as fabricantes desenvolvem há anos uma tecnologia chamada 
upscalling. Ela faz uma melhoria automática da imagem, que a torna superior ao 

padrão Full HD. Com isso, a experiência de ver até mesmo TV aberta em um modelo 

4K é melhor do que em um Full HD e isso pode ser notado com facilidade pelos 

consumidores. (Disponível em: https://exame.abril.com.br/tecnologia/review-qled-
tv-q80-reune-melhores-recursos-de imagem-e-tem-app-da-apple/. Acesso em: 10 

jul. 2020). 

 

Em sequência argumentativa, o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre a TV 4K 

com o objetivo de fazer com que o interlocutor acredite na qualidade do produto. A presença 

de expressões avaliativas tanto em D1 - “é positivo”, “faz uma melhoria automática”, “torna 

superior”- quanto em D2 - “é melhor”, “pode ser notado com facilidade” - evidenciam a 

perspectiva do falante sobre o item observado. A defesa de ponto de vista e a presença de 

modalizadores (pode ser) estão entre os aspectos apontadas por Werneck Santos, Riche e 

Teixeira (2020) para a argumentação. Segue recorte do quadro das autoras com traços desse 

tipo textual: 

Quadro 11 - Tipologia textual Argumentação: Adaptado. 

 

Argumentação  

 

 

Defender ponto de vista, 

opinião, por meio de 

argumentos, numa organização 

lógica, mostrando relações de 

causa/efeito, contraposição etc. 

 

Operadores discursivos 

(conjunções, preposições e 

expressões denotativas), 

modalizadores (ex.: talvez, 

sem dúvida, provavelmente 

etc.), verbos no presente do 

indicativo.  

Fonte: Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020, p. 36-37). 

 

Na ocorrência em tela, também é possível verificar que os verbos estão conjugados no 

presente do indicativo - é / desenvolvem / faz / torna - em conformidade com a informação de 

Werneck Santos, Riche e Teixeira (2020) sobre o tempo verbal predominante em textos 

argumentativos. No trecho em questão, o falante defende as vantagens em se ter uma TV 4K, 

não se trata, portanto, de um relato objetivo sobre um fato do mundo real, mas de algo subjetivo, 

da percepção do enunciador, desse modo, o conteúdo está no campo da não factualidade.  

Sweetser (1990) aborda, entre os domínios em que se estabelecem as relações de 

causalidade, o epistêmico, o qual é de natureza inferencial, parte da observação /dedução do 

falante sobre um dado observado no mundo. De acordo com a estudiosa, a conclusão pertence 

a esse domínio. Em (42) todo o contexto linguístico, os termos avaliativos utilizados pelo 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/review-qled-tv-q80-reune-melhores-recursos-de%20imagem-e-tem-app-da-apple/
https://exame.abril.com.br/tecnologia/review-qled-tv-q80-reune-melhores-recursos-de%20imagem-e-tem-app-da-apple/
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enunciador, a subjetividade, propiciam a modalidade epistêmica. Assim, o conector com isso, 

no exemplo apreciado, aponta que D2 estabelece uma conclusão para o conteúdo de D1.   

Marques e Pezatti (2015, p. 63) postulam que na função conclusão apresentam-se três 

elementos: uma premissa explícita e uma conclusão evidenciadas no texto e uma premissa 

implícita, reconstruída a partir da inferência. Analisando a ocorrência (42) com base na visão 

das autoras, temos: 

 

D1 – Premissa 

explícita 

Ela faz uma melhoria automática da imagem, que a torna superior ao padrão 

Full HD. 

Premissa 

implícita 

O consumidor busca uma TV que tenha a melhor qualidade de imagem. 

D2 - Conclusão os consumidores notam com facilidade a superioridade das TVs 4K em 

relação ao modelo Full HD. 

 

A premissa explícita corresponde à unidade discursiva que antecede o conector com isso 

(D1), manifesta uma certeza do enunciador; a conclusão corresponde à unidade discursiva que 

o sucede (D2), a qual, sinalizada pelo conector, representa uma inferência dedutiva entre a 

premissa implícita e a expressa. A inferência implícita, por sua vez, diz respeito ao 

conhecimento prévio do enunciador, que, na ocorrência sob análise, tende a associar a qualidade 

da TV à boa imagem que ela proporciona. Desse modo, a relação entre as duas unidades 

discursivas se estabelece de forma indireta, por meio de uma premissa implícita.  

Marcushi (2008, p. 249) define inferências na compreensão do texto como “processos 

cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, partindo da informação textual e considerando o 

respectivo contexto, constroem uma nova representação semântica”. Ainda sobre o assunto, o 

autor apresenta quadro que especifica o tipo de operações inferenciais. Destaca-se a seguir o 

primeiro tipo elencado.  

 

Quadro 12 - Tipo de operações inferenciais: Adaptado. 

Tipo de operação 

inferencial 

Natureza da                                             

inferência 

Condições de realização 

 

1. Dedução          

 

  lógica 

 

Reunião de duas ou mais informações textuais que   

funcionam como premissas para chegar a outra 

informação logicamente. A conclusão será necessária se 
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a operação for válida. Operação pouco comum em 

narrativas. 

Fonte: Marcushi (2008, p. 255). 

 

O autor apresenta ao todo 12 tipos de operações inferenciais. Na presente pesquisa, 

evidenciamos somente o tipo 1 – dedução – visto que se coaduna com os dados analisados neste 

trabalho em que [com isso] articula sentido de conclusão. Tal valor semântico é de natureza 

altamente inferencial, parte de premissas discursivas (uma implícita, outra inferível/dedutiva) e 

é mais produtivo em sequências argumentativas e expositivas. Vejamos outra ocorrência da 

construção [com isso] articulando o sentido conclusivo: 

 
43) Por ser uma obra que se propaga de maneira muito mais austera, isso confunde, 

e, com uma pose vagarosa que não se embriaga nem para o melodrama, o seu 

impacto é minimizado. O projeto parece ser, com isso, uma esquete do Porta dos 

Fundos, mas antes das expectativas serem quebradas e Fábio Porchat surgir como 
Jesus. O longa enfoca-se, no entanto, na seriedade anterior à piada, trazendo, sem ter 

a comédia, uma crítica social um tanto incompleta. (Disponível em: 

https://www.planocritico.com/critica-divino-amor/. Acesso em: 06 out. 2020). 

 

 

O texto apresenta a perspectiva do enunciador sobre um determinado filme. Observa-se 

a presença de muitos termos que demonstram o ponto de vista do falante. Em D1, por exemplo, 

a expressão “muito mais austera”, os adjetivos “vagarosa”, “minimizado”, os verbos 

“confunde” e “embriaga”, o substantivo “melodrama”, que é de carga negativa, expressam a 

avaliação do enunciador, a percepção dele sobre o longa-metragem. Em D2, constata-se a 

expressão “parece ser”, a qual denuncia também a visão do falante e corrobora a modalidade 

epistêmica somando-se aos demais elementos avaliativos mencionados. O conector com isso 

sinaliza que D2 estabelece uma relação de conclusão com a informação contida em D1, uma 

vez que o comentário de carga negativa sobre o filme conduz à conclusão de que o projeto 

parece uma esquete do Porta dos Fundos por meio da inferência do falante de que o programa 

citado apresenta características semelhantes ao longa. Tal inferência é recuperada pelo 

interlocutor. A ocorrência trata-se, desse modo, de uma derivação lógica de premissas 

discursivas, uma explícita, outra inferível. Observa-se que com isso encontra-se deslocado, isto 

é, em ordem indireta, no período em que está inserido:  

 

https://www.planocritico.com/critica-divino-amor/
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D1 - Premissa 

explícita 

Por ser uma obra que se propaga de maneira muito mais austera, isso 

confunde, e, com uma pose vagarosa que não se embriaga nem para o 

melodrama, o seu impacto é minimizado. 

Premissa 

implícita 

O Porta dos Fundos apresenta características semelhantes às descritas pelo 

enunciador. 

D2 - Conclusão Com isso, o projeto parece ser, uma esquete do Porta dos Fundos, mas antes 

das expectativas serem quebradas e Fábio Porchat surgir como Jesus. 

 

Assim como em (42), nesta ocorrência, com isso também se apresenta em sequência 

argumentativa. Nela constata-se a defesa de um ponto de vista, a presença de modalizadores 

(parece ser) e verbos no presente do indicativo (propaga, embriaga, enfoca-se, entre outros). 

Platão e Fiorin (2011) destacam que um argumento corresponde, sobretudo, a um recurso da 

linguagem destinado a levar o interlocutor a aceitar os pontos de vista do enunciador. 

Considerando que a ocorrência apreciada diz respeito à percepção do falante, à apresentação de 

argumentos que objetivam alcançar um determinado propósito comunicativo, ou seja, 

convencer o leitor de que a crítica ao filme é pertinente, afirmamos que o conteúdo está no 

campo da não factualidade. 

 

Diferente das ocorrências anteriores, o exemplo a seguir apresenta a construção [com 

isso] articulando o sentido de conclusão em sequência expositiva: 

44) De acordo com o 'Marca', o jovem craque não aceitou a proposta feita pela 

diretoria do clube francês.  

Ainda segundo o jornal, Mbappé teria ditão (sic) 'não' em algumas 

oportunidades para o dono e presidente do clube francês, Nasser Al Khelaifi, durante 

as investidas para um novo contrato, com intenção de aumentar sua multa rescisória.  

Com isso, o atacante francês pode ficar mais próximo do Real Madrid, mas 

somente na próxima temporada, de acordo com o diário espanhol. Um dos grandes 

desejos dos merengues, Mbappé pode sair para o Santiago Bernabéu como a maior 

transferência da história do futebol, com valor de 250 milhões de euros (R$1 bilhão). 

(Disponível em: https://www.terra.com.br/esportes/lance/mbappe-recusa-

renovacao-de-contrato-com-o-psg-afirma-

jornal,2afd29438c477e4f5a5a29fbeac7a1192ac3z163.html. Acesso em: 25 

out. 2020). 

 

Em (44) verifica-se uma relação de conclusão entre D1 e D2, apontada pelo conector 

com isso. D1 fala da negativa de Mbappé em algumas oportunidades para o dono do clube 

francês, D2 revela que, com isso, o jogador pode ficar mais próximo do Real Madri. O 

https://www.terra.com.br/esportes/lance/mbappe-recusa-renovacao-de-contrato-com-o-psg-afirma-jornal,2afd29438c477e4f5a5a29fbeac7a1192ac3z163.html
https://www.terra.com.br/esportes/lance/mbappe-recusa-renovacao-de-contrato-com-o-psg-afirma-jornal,2afd29438c477e4f5a5a29fbeac7a1192ac3z163.html
https://www.terra.com.br/esportes/lance/mbappe-recusa-renovacao-de-contrato-com-o-psg-afirma-jornal,2afd29438c477e4f5a5a29fbeac7a1192ac3z163.html
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enunciador destaca ainda que o atleta pode sair para o Santiago Bernabéu como a maior 

transferência do futebol. Como se pode observar, o enunciador expõe possibilidades e não fatos 

concretos. O conteúdo encontra-se, portanto, no campo da não factualidade.  

O trecho revela a perspectiva do falante, o qual chega a deduções a partir do que observa 

e faz inferências com base em seu conhecimento prévio. Sweetser (1990), utilizando o exemplo 

“Jonh loved her, because he came back” (Jonh a amava, porque ele voltou), ressalta que o 

conhecimento do falante sobre o retorno de John é que conduz à conclusão de que ele a amava. 

De igual modo, a ciência do locutor sobre os clubes interessados e das negativas do jogador 

para o clube atual o conduzem a inferir os possíveis caminhos do atleta.  

O conector com isso apresenta-se em sequência expositiva, a qual informa, expõe, 

discute um assunto, sem a intenção de defender um ponto de vista, como acontece nas 

sequências argumentativas. Observa-se na ocorrência sob análise, uma premissa explícita, uma 

implícita e a conclusão: 

 

D1 - Premissa 

explícita 

Ainda segundo o jornal, Mbappé teria ditão 'não' em algumas 

oportunidades para o dono e presidente de o clube francês, Nasser Al 

Khelaifi, durante as investidas para um novo contrato, com intenção de 

aumentar sua multa rescisória. 

Premissa 

implícita 

O atleta que não renova com o time atual, fica disponível para outros clubes 

interessados e ao mesmo tempo interessantes. 

 

D2 - Conclusão Com isso, o atacante francês pode ficar mais próximo do Real Madrid, mas 

somente em a próxima temporada, de acordo com o diário espanhol. 

 

Na maioria dos casos analisados, [com isso], no valor de conclusão, apresenta conteúdo 

não factual em sequências argumentativas ou expositivas. Constatou-se, porém, algumas 

ocorrências menos prototípicas em que a relação conclusiva se apresenta em trechos de 

conteúdo factual ou mesmo eventual. Vejamos uma dessas ocorrências a seguir: 

 

45) A informação omitida pela modelo é uma das mais relevantes até agora, já que 

um profissional gabaritado poderia ter notado qualquer coisa diferente na região 

íntima da modelo.  

A posição, no entanto, causou estranhamento entre os responsáveis pela 

investigação. Isso porque, no seu depoimento, o ginecologista revelou que não tinha 

qualquer autorização expressa da paciente. Com isso, mesmo sendo de suma 
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importância, a polícia respeitou o sigilo médico e o profissional não foi obrigado a 

dizer qualquer coisa. # Ele apenas confirmou que realmente houve a consulta com a 

modelo, informação que a própria polícia descobriu sozinha. Disponível em: 

https://www.1news.com.br/noticia/560471/tv-e-famosos/ginecologista-de-

najila-vai-a-policia-e-o-que-diz-deixa-o-brasil-perplexo-28062019. Acesso 

em: 20 out 2020). 

 

 

A ocorrência acima trata-se de um caso menos prototípico por apresentar conteúdo 

factual. Em sequência expositiva, o conector com isso indica que D2 estabelece relação de 

conclusão com D1. O enunciador relata como a polícia lidou com /percebeu/avaliou o caso de 

uma modelo e o depoimento do ginecologista dela, que poderia elucidar as acusações feitas pela 

vítima sobre abusos que teria sofrido por um jogador de futebol se tivesse autorização da 

paciente. Expressões como “a informação omitida pela modelo é uma das mais relevantes”, 

“um profissional gabaritado poderia ter notado”, “causou estranhamento”, de “suma 

importância” evidenciam a perspectiva do falante sobre a situação relatada. Pela presença de 

termos modalizadores e por expressar a percepção do falante, defendemos que esse dado 

pertence ao domínio epistêmico. A ocorrência apresenta as seguintes premissas discursivas: 

 

D1 - Premissa 

explícita 

no seu depoimento, o ginecologista revelou que não tinha qualquer 

autorização expressa da paciente. 

Premissa 

implícita 

Algumas profissões exigem discrição. 

 

D2 - Conclusão Com isso, mesmo sendo de suma importância, a polícia respeitou o sigilo 

médico e o profissional não foi obrigado a dizer qualquer coisa. 

 

 Cabe ressaltar que, nos casos em que [com isso] atua como conector conclusivo também 

pode-se perceber sobreposição semântica. Na ocorrência (45), por exemplo, pode-se interpretar 

que com isso articula o sentido de causa e consequência entre as unidades discursivas D1 e D2. 

Nessa leitura, os conteúdos se relacionam de forma direta, são expressos sem que haja 

inferência. Desse modo, o fato do profissional não ter autorização da paciente para falar sobre 

a consulta implica diretamente no fato da polícia respeitar o sigilo médico.  

 Embora seja um exemplo mais marginal, menos central, cuja leitura de com isso na função 

de conector consecutivo também é possível, enfatizamos que a categorização como conector 

conclusivo se justifica nos traços predominantes, tais como a presença de termos que expressam 

a percepção do falante e de modalizadores. O fato de o sigilo médico ter sido respeitado não é 

https://www.1news.com.br/noticia/560471/tv-e-famosos/ginecologista-de-najila-vai-a-policia-e-o-que-diz-deixa-o-brasil-perplexo-28062019
https://www.1news.com.br/noticia/560471/tv-e-famosos/ginecologista-de-najila-vai-a-policia-e-o-que-diz-deixa-o-brasil-perplexo-28062019
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analisado, desse modo, como uma escolha dos policiais, e sim como uma inferência com base 

nas regras da medicina de que a profissão exercida pelo depoente exige muita discrição. 

 Como apontado anteriormente e ilustrado por meio de representação adotada por Marques 

e Pezatti (2015), na função de consequência, a relação implicativa é direta, já na função de 

conclusão “há sempre um raciocínio que envolve a recuperação de uma premissa implícita”, ou 

seja, a relação implicativa é estabelecida de forma indireta (MARQUES E PEZATTI, 2015, p. 

73). As autoras apresentam a figura que segue a fim de ilustrar a relação conclusiva: 

 

                             Figura 6 – Esquema da Função Retórica Conclusão. 

 

                                    Fonte: Marques e Pezatti (2015, p. 73). 

 

As pesquisadoras destacam que, nesta figura, P1 representa a premissa explícita; P2 

corresponde à premissa implícita; e Q, à conclusão. Na presente pesquisa, P1 está associada à 

D1 e Q corresponde à D2. Vejamos a seguir um exemplo da relação conclusiva em conteúdo 

eventual: 

 

46)  A tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados está 
chegando à sua fase final, com a expectativa de ser votada no plenário da Casa antes 

do recesso de julho. Com isso, o texto chegaria ao Senado em agosto, onde, segundo 

os parlamentares, deve enfrentar menos dificuldades. Isso porque as questões mais 
polêmicas já foram retiradas da reforma com o relatório do deputado Samuel Moreira 

(PSDB-SP). (Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/economia/dona-

socorro/reforma-da-previdencia-com-corte-de-pontos-polemicos-no-relatorio-

resistencia-deve-ser-menor-no-senado-23772902.html. Acesso em: 25 out. 2021). 

 

Em (46) com isso apresenta-se em sequência expositiva. D1 menciona a expectativa da 

tramitação da Reforma da Previdência ser votada antes do recesso de julho, D2 informa que -

com isso - o texto “chegaria” ao Senado em agosto. Não há certeza de que a votação ocorrerá 

antes do recesso de julho, tampouco de que o texto chegará ao Senado em agosto, a isso se deve 

a escolha do tempo verbal que indica incerteza, futuro do pretérito (chegaria). O conteúdo é, 

portanto, eventual, uma vez que apresenta valor hipotético.  A informação de que caso a votação 

ocorra antes do recesso de julho, o texto chegaria ao Senado em agosto envolve a mediação de 

https://extra.globo.com/noticias/economia/dona-socorro/reforma-da-previdencia-com-corte-de-pontos-polemicos-no-relatorio-resistencia-deve-ser-menor-no-senado-23772902.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/dona-socorro/reforma-da-previdencia-com-corte-de-pontos-polemicos-no-relatorio-resistencia-deve-ser-menor-no-senado-23772902.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/dona-socorro/reforma-da-previdencia-com-corte-de-pontos-polemicos-no-relatorio-resistencia-deve-ser-menor-no-senado-23772902.html
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inferência por parte do falante, pois pressupõe que o mesmo tem noção de prazos para esse tipo 

de situação. O enunciador utiliza termo modalizador - deve enfrentar menos dificuldades - para 

relatar a visão dos parlamentares sobre a hipótese de o texto chegar em determinado mês. Por 

essa razão e por contar com a inferência do falante entre a premissa expressa e a conclusão, 

interpretamos que nessa ocorrência com isso articula o sentido de conclusão: 

D1 - Premissa 

explícita 

A tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados está 

chegando à sua fase final, com a expectativa de ser votada no plenário da 

Casa antes do recesso de julho.  

Premissa 

implícita 

O tempo hábil para um projeto votado ser enviado da Câmara dos 

Deputados para o Senado é de um mês para o outro. 

D2 - Conclusão Com isso, o texto chegaria ao Senado em agosto, onde, segundo os 

parlamentares, deve enfrentar menos dificuldades.  

 

 Em suma, defende-se, nesta pesquisa, que a construção conectora [com isso] articula 

valor de conclusão em ocorrências que apresentam caráter inferencial, resultado de um 

raciocínio do falante que chega a deduções a partir de um fato observado no mundo. A 

conclusão trata-se de uma derivação lógica de premissas discursivas, uma explícita, outra 

inferível e por essa razão pertence à modalidade epistêmica. A unidade discursiva anterior à 

construção [com isso] corresponde à premissa expressa (D1), a posterior, à conclusão (D2), 

ambas são mediadas por uma inferência/dedução do falante, que pode ser recuperada pelo 

interlocutor. 

 

5.4 A função de conector de elaboração 

 

 Além das funções já mencionadas, os dados pesquisados evidenciaram que a construção 

aqui investigada também atua como conector de elaboração (valor constatado em 43 

ocorrências). Nesta função, apresenta-se predominantemente em sequências expositivas e 

sinaliza que D2 constitui uma justificativa, esclarecimento ou paráfrase de um ato de fala 

presente em D1. Vejamos alguns exemplos: 

 

47)   O ex-deputado estadual Deusimar Brito (PV), o Tererê, conseguiu dois 

importantes aliados na corrida pela Prefeitura de Parnaíba nas eleições de 2020. Ele 

fechou acordo nesta sexta-feira (28) com o atual vice-prefeito do município, Marcos 
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Samarone e com o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PL). De acordo com Tererê, 

a ideia é realizar pesquisas para definir qual dos três será o cabeça de chapa. Com 

isso, os demais ficarão na vaga de vice e o terceiro colocado na sondagem disputará 

o cargo de vereador com perspectiva de alcançar o espaço de presidente da Câmara 

parnaibana. (Disponível em: https://www.gp1.com.br/noticias/terere-se-alia-a-

samorone-e-dr-helio-para-disputa-em-parnaiba-457354.html. Acesso em 13 out. 
2020). 

 

 

A ocorrência acima informa sobre as eleições de 2020 na Prefeitura de Parnaíba. Trata-

se de uma sequência expositiva, uma vez que o trecho não narra um fato ou emite opiniões 

sobre um tema, mas sim expõe um assunto. Em D1 temos a informação de que o deputado 

Tererê pretende realizar pesquisas para definir quem será o cabeça da chapa entre três 

possibilidades (o próprio e seus dois aliados). O conector com isso aponta que D2 traz um 

esclarecimento da informação contida em D1, a saber, como se dará a organização da chapa 

definidos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar nas pesquisas. Para compreender o sentido 

articulado por com isso em ocorrências como essa, nos apoiamos em Halliday (2004). O autor 

defende três tipos de expansão de cláusulas, nosso foco, porém, reside em apenas um, a 

expansão por elaboração, que pode ocorrer tanto no nível paratático quanto hipotático das 

orações. Cabe ressaltar que: 1) embora o estudioso tenha considerado apenas as orações 

complexas em seu postulado, o efeito é aplicável às ocorrências em que [com isso] liga um 

segmento que traz uma paráfrase, uma justificativa ou um esclarecimento de uma asseveração 

feita no segmento anterior, sejam orações, períodos ou parágrafos. Em (47), por exemplo, a 

conexão é interperíodo; 2) em se tratando da construção aqui investigada, pode-se afirmar que 

a elaboração pertence à parataxe por conta da autonomia sintática das unidades discursivas.  

Neste tipo de expansão D2 elabora o significado de D1, especificando ou descrevendo 

melhor asserção feita. Entende-se, desse modo, que, na ocorrência (47), com isso articula o 

sentido de elaboração entre as unidades discursivas, uma vez que D2 não introduz um novo 

elemento, mas traz um esclarecimento da informação contida em D1. 

O valor de elaboração está associado ao domínio de atos de fala postulado por Sweetser 

(1990), uma vez que, neste domínio, a unidade discursiva secundária traz uma justificativa para 

um ato de fala desenvolvido na unidade discursiva principal. O conteúdo de D1- Ele fechou 

acordo nesta sexta-feira (28) com o atual vice-prefeito do município, Marcos Samarone e com 

o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PL). De acordo com Tererê, a ideia é realizar pesquisas 

para definir qual dos três será o cabeça de chapa. -  é considerado um ato ilocutório assertivo, 

conforme os critérios de Searle (1979). Isto se deve ao fato de que partimos do pressuposto que 

o falante declara a verdade ao produzir um enunciado.  

https://www.gp1.com.br/noticias/terere-se-alia-a-samorone-e-dr-helio-para-disputa-em-parnaiba-457354.html
https://www.gp1.com.br/noticias/terere-se-alia-a-samorone-e-dr-helio-para-disputa-em-parnaiba-457354.html
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O conteúdo da ocorrência em tela está no campo da não factualidade, trata-se da 

explicação de algo que ainda vai acontecer como se observa em D2- Com isso, os demais ficarão 

na vaga de vice e o terceiro colocado na sondagem disputará o cargo de vereador com 

perspectiva de alcançar o espaço de presidente da Câmara parnaibana -  os verbos conjugados 

no futuro (ficarão, disputará) evidenciam que a informação expressa não é um fato concreto 

ainda e sim um conteúdo de natureza mental. A pesquisa mencionada em D1 ainda não foi 

realizada, é somente uma ideia, D2 esclarece como procederão quando tiverem o resultado. 

Apresenta-se a seguir outra ocorrência em que [com isso] articula o sentido de elaboração. 

 

48) No dia da perícia, deverá ser apresentada toda a documentação médica que 

justifique o recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames.  

Não tem como ir? Se a pessoa estiver internada ou doente e não puder 
comparecer à perícia deverá pedir a alguém de sua confiança que informe ao INSS, 

em uma de suas agências, sobre o impedimento. Esse representante deve levar o 

documento de identidade do segurado e um documento que comprove que não tem 
como comparecer –um atestado médico, por exemplo. Com isso, ele poderá solicitar 

ao beneficiário uma perícia hospitalar ou domiciliar. (Disponível em: 

https://www.mixvale.com.br/2019/06/29/auxilio-doenca-do-inss-tem-cerca-de-70-

de-corte-este-ano/. Acesso em: 10 nov. 2020). 

 

Em (48) observa-se um texto expositivo-injuntivo cujo tema é o auxílio-doença, 

benefício concedido pelo INSS. É assim considerado porque além de expor o assunto, apresenta 

instruções, procedimentos a serem seguidos. A construção com isso encabeça um período que 

esclarece, traz informações adicionais sobre o que foi dito anteriormente sem que haja 

introdução de novos elementos, sinalizando, assim, que D2 estabelece valor de elaboração em 

relação a D1, pertencendo, desse modo, ao domínio de atos de fala.  

Como apresentado na Revisão da Literatura (p. 32), Halliday (2004) afirma que a 

expansão por elaboração pode ser produzida por meio de exposição, exemplificação ou 

esclarecimento. Na exposição apresenta-se uma reafirmação de asseveração feita, utilizando 

outros vocábulos afim de reforçar a mensagem ou evidenciá-la a partir de outro ponto de vista. 

Na exemplificação, a unidade discursiva secundária desenvolve asseveração da primeira, 

especificando-a, utilizando exemplos reais, muitas vezes. Por fim, no esclarecimento, o 

segundo segmento traz uma explicação para o primeiro. Feitas as considerações, pode-se 

afirmar que o exemplo em tela trata-se de um esclarecimento, visto que com isso adiciona 

informação que visa explicar o conteúdo precedente. D1 informa que em caso de 

impossibilidade, o segurado pode designar um representante de sua confiança, o qual deverá 

levar documentos do beneficiário ao INSS, D2 esclarece que com isso ele poderá solicitar ao 

beneficiário uma perícia hospitalar ou domiciliar.  

https://www.mixvale.com.br/2019/06/29/auxilio-doenca-do-inss-tem-cerca-de-70-de-corte-este-ano/
https://www.mixvale.com.br/2019/06/29/auxilio-doenca-do-inss-tem-cerca-de-70-de-corte-este-ano/
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O conteúdo não é factual, visto que é de natureza mental, atua no campo das ideias, não 

explica um fato concreto, mas uma situação recorrente quando solicitam ao INSS uma perícia 

médica. Cumpre dizer que na ocorrência anterior (47), assim como em (48), a elaboração se dá 

por esclarecimento, isto é, D2 adiciona uma explicação para D1. Entre os dados analisados da 

construção [com isso] foram detectadas duas ocorrências de elaboração por exemplificação e 

uma por exposição. Como já foram evidenciados dois exemplos de esclarecimento, segue o 

dado que apresenta a elaboração por meio de exposição: 

 

49) Se começarmos hoje a produzir uma série de pessoas ultraeducadas, é possível 

até que haja um aumento da desigualdade, porque essas pessoas serão muito 
melhores do que as outras e irão se destacar. Então, a educação como política urgente 

para reduzir a desigualdade social não é efetiva; ela serve como um grande 

planejamento para o que o país quer ser no futuro. Além disso, a educação gera 

ganhos de cidadania, conhecimento político e uma série de outras coisas que não se 
revertem apenas no mercado de trabalho.  

Com isso, não quero dizer que a educação não seja importante. Estou querendo 

dizer que 1) a educação como forma de investimento para redução das desigualdades 
só traz ganhos de muito longo prazo, e 2) ao focar demais na educação, acabamos 

deixando de lado causas muito mais urgentes e de curto prazo que podem ter afetado 

as tendências para enfrentar as desigualdades. Um exemplo disso é aquela análise 
que mencionei anteriormente sobre as causas do aumento da desigualdade durante o 

milagre econômico. (Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/sem-

categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-na-politicas-e-

na-educacionais/. Acesso em: 22 nov. 2020). 

 

Em (49) o primeiro segmento traz uma asseveração do falante sobre educação e o 

parágrafo iniciado por com isso explica o que foi dito anteriormente em outras palavras. Desse 

modo, o conector introduz uma paráfrase para a informação expressa em D1. O uso das 

expressões “não quero dizer que”, “estou querendo dizer que” evidenciam que se trata do 

mesmo assunto dito de outra maneira. Halliday (2004) menciona “eu quero dizer” como uma 

das expressões conjuntivas que podem evidenciar a relação de elaboração paratática por 

exposição. Diante do exposto, temos um exemplar de com isso articulando esse tipo de relação. 

O conector orienta o sentido de que D2 representa uma elaboração, uma paráfrase da asserção 

presente em D1.     

A elaboração, como enunciado, está associada ao domínio de atos de fala por 

corresponder a uma justificativa de uma asseveração feita. Silva e Andrade (2020) ao 

discorrerem sobre atos de fala com base no postulado de Austin (1990), ressaltam: 

 

O conceito de ato de fala é primeiramente atribuído a Austin (1990), para quem, ao 

falarmos, realizamos uma ação por meio da língua(gem), ou seja, “dizer é fazer”. Os 

atos de fala, segundo esse autor, dividem-se em locucionário, que se refere ao fato de 

https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-sao-politicas-e-nao-educacionais/
https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-sao-politicas-e-nao-educacionais/
https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2019/06/as-razoes-da-desigualdade-de-renda-do-trabalho-sao-politicas-e-nao-educacionais/
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emitirmos verbalmente um enunciado; ilocucionário, que corresponde à própria ação 

realizada ao dizermos algo (afirmar, perguntar, pedir, ordenar, prometer, jurar etc.), 

isto é, sua força ilocucionária; perlocucionário, que se volta para o interlocutor, 

provocando neste uma dada reação (por exemplo, um convite requer do destinatário 

o aceite ou a recusa). (SILVA E ANDRADE, 2020, p. 51). 

 

 

O conteúdo expresso em D1 é considerado um ato ilocutório por realizar uma afirmação 

sobre o tema educação. É assertivo porque tem um comprometimento com o valor relativo de 

verdade/falsidade de acordo com Searle (1979). Como explicitado no exemplo anterior, parte-

se do pressuposto que o falante diz a verdade ao produzir um enunciado. 

Em D1 o falante defende seu ponto de vista sobre a educação, afirmando entre outras 

coisas, que não é efetiva como política urgente para reduzir a desigualdade. Em D2, reforça a 

mensagem anterior, justificando o que foi dito – “não quero dizer que a educação não seja 

importante. Estou querendo dizer que 1) a educação como forma de investimento para redução 

das desigualdades só traz ganhos de muito longo prazo (...)”. Por se tratar da opinião do falante, 

de argumentos que evidenciam sua ótica sobre o tema, trata-se de uma sequência argumentativa. 

O conteúdo não é factual por ser de natureza mental, por explicitar a opinião do enunciador, 

não correspondendo a fatos concretos. Vejamos a seguir um dos exemplos de elaboração por 

exemplificação: 

 

50) Seu desenvolvimento se deu a partir do levantamento das demandas da 

população expostas em audiências públicas pela capital e seus distritos, com 
assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O documento também leva 

em consideração a estimativa de crescimento geográfico e populacional da cidade.  

" Este é o maior investimento em saneamento básico da história de Cuiabá. Com 

isso investimos em saúde, preventiva, em saúde pública, estamos preservando o 

nosso Meio Ambiente, porque deixamos de agredir o nosso maior patrimônio, que é 

o rio Cuiabá. (Disponível em: https://olivre.com.br/prefeito-assina-decreto-que-

garante-100-de-esgoto-tratado-ate-2024-em-cuiaba/. Acesso em: 25 out. 2021.) 
 

 

Como se pode observar, na ocorrência acima com isso acrescenta informações para 

asserção feita anteriormente. Em D1 encontra-se declaração sobre um investimento em 

saneamento básico, em D2 temos uma exemplificação desse investimento, uma vez que o autor 

especifica as ações que o constituem - investimos em saúde, preventiva, em saúde pública, 

estamos preservando o nosso Meio Ambiente, porque deixamos de agredir o nosso maior 

patrimônio, que é o rio Cuiabá. Vejamos mais ocorrências que ilustram a construção conectora 

[com isso] articulando sentido de elaboração: 

 
51) Entre os oradores, além de Zambelli, estavam o empresário Luciano Hang, dono 

da Havan, o senador Major Olimpio (PSL) e o cantor Latino. "Nós apoiamos o 

https://olivre.com.br/prefeito-assina-decreto-que-garante-100-de-esgoto-tratado-ate-2024-em-cuiaba/
https://olivre.com.br/prefeito-assina-decreto-que-garante-100-de-esgoto-tratado-ate-2024-em-cuiaba/
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ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime e o governo Bolsonaro", afirmou Tomé 

Abduch, porta-voz do Nas Ruas. 
'Eu vejo'. Após a publicação das supostas mensagens pelo The Intercept Brasil, 

Moro se apresentou em audiência no Senado. Com isso, ele buscou esvaziar 

articulação de partidos de esquerda que falavam em criar uma CPI. O ministro nega 

qualquer interferência nas investigações quando era juiz e coloca em dúvida o teor 
das mensagens. (Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/atos-em-defesa-

de-moro-miram-congresso-e 

stf,9741e717de84b40b8a0dee505bb7f486ed1ov1ls.html. Acesso em: 04 out. 2020) 

 

 

  Acima, temos um texto expositivo que versa sobre o episódio da publicação de 

mensagens pelo Intercept Brasil envolvendo o ministro Sergio Moro.  O conector com isso 

aponta que D2 acrescenta uma informação ao conteúdo de D1. O primeiro segmento informa 

que Moro se apresentou em audiência no Senado, o segundo explicita uma justificativa para 

este ato de fala – ele buscou esvaziar articulação de partidos de esquerda.  Trata-se, portanto, 

de uma elaboração paratática por esclarecimento, visto que D2 traz a razão, a motivação para o 

fato do ministro se apresentar na referida audiência. Não temos, no exemplo em tela termos 

modalizadores e conteúdo de natureza inferencial ou consecutiva, também não há evidência de 

temporalidade. O conector com isso orienta que D2 traz uma justificativa para asseveração feita 

em D1; pertence, desse modo, ao domínio de atos de fala. O conteúdo, nessa ocorrência, é 

factual, visto que expressa fatos externos à língua (Moro se apresentou / buscou esvaziar 

articulação de partidos de esquerda que falavam em criar uma CPI). 

   

52) O diretor falou que atualmente o complexo tem 3. 297 mil pessoas presas para 
1. 749 mil vagas. Com isso, a unidade tem um deficit de 1. 548 mil vagas. Gomes 

falou que, em todo estado, há mais de 6 mil pessoas presas nas unidades e 1, 6 mil 

monitorados eletronicamente.  
  " Em 2016 esse deficit era bem maior, de 6. 161 mil vagas, quando começamos 

a abrir vagas. As obras começaram em 2016, mas muitas estavam paradas por 

problemas burocráticos ou falta de operacionalização e esse ano colocamos no plano 

de 100 dias.  (Disponível em: https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/28/com-
investimento-de-r-56-milhoes-presidio-no-ac-inaugura-dois-pavilhoes-e-

alojamentos.ghtml. Acesso em: 25 jul. 2021). 

 

 

 Em (52) o enunciador informa que o diretor de determinada unidade penitenciária 

revelou que atualmente há mais presos do que vagas no complexo (3297 presos para 1749 

vagas). Em seguida o período encabeçado por com isso evidencia o número exato de déficit de 

vagas. Trata-se, portanto, de uma elaboração de D2 em relação ao conteúdo de D1, sinalizada 

por com isso, pertencente ao domínio de atos de fala. A elaboração se dá, nesse caso, por meio 

de esclarecimento, relação que, segundo Halliday (2004), equivale a expressões como “para ser 

https://www.terra.com.br/noticias/atos-em-defesa-de-moro-miram-congresso-e%20stf,9741e717de84b40b8a0dee505bb7f486ed1ov1ls.html
https://www.terra.com.br/noticias/atos-em-defesa-de-moro-miram-congresso-e%20stf,9741e717de84b40b8a0dee505bb7f486ed1ov1ls.html
https://www.terra.com.br/noticias/atos-em-defesa-de-moro-miram-congresso-e%20stf,9741e717de84b40b8a0dee505bb7f486ed1ov1ls.html
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/28/com-investimento-de-r-56-milhoes-presidio-no-ac-inaugura-dois-pavilhoes-e-alojamentos.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/28/com-investimento-de-r-56-milhoes-presidio-no-ac-inaugura-dois-pavilhoes-e-alojamentos.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/28/com-investimento-de-r-56-milhoes-presidio-no-ac-inaugura-dois-pavilhoes-e-alojamentos.ghtml
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mais preciso”, “P ou melhor Q”, em consonância com o exemplo em tela, visto que D1 expõe 

a relação presidiário/vaga e D2 informa com precisão o déficit de vagas do presídio. 

Por informar, expor a realidade do complexo penitenciário obedecendo a uma 

organização lógica, trata-se de uma sequência expositiva. Assim como no dado (51), nesta 

ocorrência também se apresenta conteúdo factual, pois há expressão de fatos verossímeis, 

baseados no mundo extralinguístico. Em alguns dados pertencentes ao domínio de atos de fala, 

identificou-se a tendência de apresentar um sujeito em D2 que tenha anáfora no período ou 

oração anterior. Na ocorrência em questão, observa-se o termo “unidade” no segundo segmento, 

retomando o vocábulo “complexo”, presente no primeiro. Nos exemplos (48) e (51) o sujeito 

em D2 é representado pelo pronome “ele”, o qual faz referência, respectivamente, a “Esse 

representante” e “Moro”. 

Os dados da construção [com isso] em que se identificou o valor de elaboração 

apresentam em geral conteúdo factual e não factual como já enunciado, porém foi constatado 

conteúdo eventual em algumas ocorrências. Segue um exemplo: 

 

53) O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente 
da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da 

economia brasileira. 

Com isso, o BC está estimando desaceleração no ritmo de crescimento da 

economia brasileira neste ano pois, em 2018, o PIB cresceu 1, 1%, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Com isso, o BC não afasta a possibilidade de uma nova recessão na economia 

brasileira, pois dois trimestres seguidos de queda no PIB caracterizam " recessão 
técnica”. (Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/27/banco-

central-reduz-para-08percent-estimativa-de-alta-do-pib-em-2019.ghtml. Acesso 
em: 05 set. 2021.) 

 

  

Na ocorrência em tela, observa-se que o terceiro parágrafo acrescenta informações sobre 

o segundo, que também é iniciado pela construção aqui investigada e acrescenta informações 

sobre o primeiro parágrafo exposto. O conteúdo eventual é evidenciado pela presença de termos 

ou expressões que denotam hipótese, tais como “estimando” e “não afasta a possibilidade”. 

Nesse caso, D2 traz um esclarecimento sobre a possível desaceleração no ritmo de crescimento 

da economia, uma vez que explica que pode caracterizar uma nova recessão se de fato dois 

trimestres apresentarem queda no crescimento econômico. 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/27/banco-central-reduz-para-08percent-estimativa-de-alta-do-pib-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/27/banco-central-reduz-para-08percent-estimativa-de-alta-do-pib-em-2019.ghtml
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5.5 Propriedades da construção [com isso] por função 

Evidenciadas as ocorrências da construção conectora [com isso] na função de 

sequenciador (5.1), conector consecutivo (5.2), conector conclusivo (5.3) e conector de 

elaboração (5.4), esta subseção apresenta traços predominantes em cada função com base na 

posição que o conector ocupa (intraoracional, interperíodo, interparágrafo) e a sequência 

tipológica em que ocorre nos dados analisados neste trabalho. Vejamos a seguir um quadro que 

expõe a recorrência dos aspectos mencionados nos valores semânticos articulados pela 

construção [com isso]. 

Quadro 13 – Funções de [com isso] x posição x sequência tipológica 

Tempo 

Posição do 

conector 

Sequência tipológica 

 

 

 

 

intraoracional  

   narrativa      expositiva argumentativa Total 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

interperíodo 

 

3 

 

13 

  

16 

 

interparágrafo 

 

2 

 

1 

  

3 

 

TOTAL 

 

5 

 

15 

  

20 

Consequência 

Posição do 

conector 

Sequência tipológica 

 

 

 

 

intraoracional  

   narrativa    expositiva  argumentativa Total 

 

 

4 

 

15 

 

1 
 

20 

 

interperíodo 

 

4 

 

51 

  

55 

 

interparágrafo 

 

1 

 

12 

  

13 

 

TOTAL 

 

9 

 

78 

 

1 

 

88 

Conclusão 

Posição do 

conector 

Sequência tipológica 

 

 

 

   narrativa    expositiva  argumentativa Total 
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intraoracional  

 

1 

 

7 

 

8 

 

16 

 

interperíodo 

 

 

 

15 

 

11 
 

26 

 

interparágrafo 

 

 

 

5 

 

2 
 

7 

 

TOTAL 

 

1 

 

27 

 

21 

 

49 

Elaboração 

Posição do 

conector 

Sequência tipológica 

 

 

 

 

intraoracional  

   narrativa    expositiva  argumentativa Total 

 

 

 

 

2 

 

2 
 

4 

 

interperíodo 

 

 

 

33 

 

 
 

33 

 

interparágrafo 

 

 

 

5 

 

1 
 

6 

 

TOTAL 

 

 

 

40 

 

3 

 

43 

Fonte: Elaboração própria. 

 Com base no quadro 13, observa-se que a função de sequenciador temporal é mais 

frequente na posição interperíodo e menos frequente quando o conector se apresenta entre 

orações. Nesta função, a construção conectora [com isso] ocorre em maior número em 

sequências expositivas. Entre os dados investigados não há ocorrência em sequências narrativas 

quando o conector ocupa a posição intraoracional. Também não se encontram evidências da 

função sequenciadora em sequências argumentativas, o que se justifica no fato de que tais 

sequências não estão relacionadas ao aspecto temporal. Feitas as considerações sobre a 

semântica de tempo, segue quadro que trata a função conectora consecutiva. 

 O valor consecutivo articulado pela construção [com isso] é muito produtivo, uma vez 

que se apresenta em 88 das duzentas ocorrências analisadas. Entre as posições que a construção 

ocupa, a interperíodo é predominante, bem como a sequência tipológica expositiva. O valor 

semântico de consequência não é comumente encontrado em sequências argumentativas, como 

se pode observar.  

 Articulando o valor conclusivo, a construção conectora [com isso] também é mais 

produtiva em posição interperíodo. Embora a sequência tipológica expositiva seja a mais 

recorrente, a sequência argumentativa se apresenta em uma quantidade relativamente próxima, 

o que se justifica no fato de que a argumentação favorece a emergência de relações discursivo-
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argumentativas, como o valor de conclusão. Na posição intraoracional, inclusive, a sequência 

argumentativa é mais frequente. Nesta função, a construção conectora [com isso] somente 

ocorre em sequência narrativa uma única vez, apresentando-se entre orações.  

Assim como nas outras funções apresentadas, articulando elaboração, a posição do 

conector entre períodos é a mais frequente. O sentido de elaboração, ocorre, majoritariamente 

em sequências expositivas, das 43 ocorrências identificadas, somente em três, a sequência é 

argumentativa e em nenhum dos casos investigados, a sequências é narrativa. 

 Considerando o quadro apresentado, é possível fazer algumas generalizações em relação 

aos valores articulados pela construção conectora [com isso]: o sentido de consequência é o 

mais produtivo a despeito da posição em que o conector está localizado (intraoracional, 

interperíodo ou interparágrafo). As ocorrências do objeto aqui investigado são 

predominantemente interperíodo, visto que, dos 200 dados analisados, em 131 [com isso] 

posiciona-se dessa forma; em seguida, em termos de produtividade, temos a posição 

intraoracional (40 ocorrências) e por último, a interparágrafo (29 ocorrências). Em uma 

tentativa de interpretar a menor produtividade da construção em estudo na posição 

interparágrafo, pode-se conjecturar que, em geral, o parágrafo introduz uma nova ideia central, 

sendo [com isso] um sequenciador e/ou conector que retoma porção precedente, o usuário, 

ainda que inconscientemente, tende a recrutá-la com menor frequência.  Cabe ressaltar também 

que todos os sentidos articulados são mais frequentes na posição interperíodo. O valor de 

elaboração e tempo ocupam, em ordem de produtividade, as posições interperíodo, 

intraoracional e interparágrafo, já no sentido de conclusão, as duas últimas posições diferem, 

isto é, nesse valor, as ocorrências em que o conector situa-se entre orações são menos 

recorrentes.  

 Em se tratando da relação dos valores semânticos articulados por [com isso] e a 

sequência tipológica em que ocorrem, constata-se que as sequências expositivas são mais 

frequentes em todos os sentidos articulados por [com isso]. As sequências argumentativas são 

mais produtivas no valor conclusivo, enquanto as narrativas ocorrem em maior número no valor 

consecutivo. 

 Atentando para a posição da construção em relação à sequência tipológica, verifica-se 

que a sequência expositiva é mais produtiva nos três padrões de uso da construção [com isso], 

seguida da sequência argumentativa e narrativa. Na posição interparágrafo, as últimas 

tipologias mencionadas ocorrem o mesmo número de vezes. 
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 Diante das informações expostas nessa subseção e do que já se observou nas anteriores 

sobre os valores semânticos articulados pela construção conectora [com isso], segue uma 

síntese dos principais traços de cada função: 

 

Quadro 14 - Produtividade e propriedades discursivo-funcionais da construção conectora 

[com isso] 

Produtividade Propriedades discursivo-funcionais 

 

Função de 

sequenciador 

  

20 

Presente em sequências expositivas e narrativas; 

conteúdo factual; sequenciação de fatos; presença de 

expressões temporais.  

[D1 com isso D2]         D1 e D2 = fatos temporalmente 

encadeados. 

Ocorre predominantemente na posição interperíodo. 

 

Função de 

conector 

consecutivo 

 

 

88 

Sequências expositivas e narrativas; conteúdo factual; 

existência de fatos relacionados em que um implica o 

outro; domínio do conteúdo (natureza lógica). 

[D1 com isso D2]          D1 = causa, D2 = consequência. 

Ocorre predominantemente na posição interperíodo. 

Função de 

conector 

conclusivo 

49 Sequências argumentativas e expositivas; conteúdo não 

factual; derivação lógica de premissas discursivas (uma 

explícita, outra implícita); domínio epistêmico (natureza 

inferencial); 

[D1 com isso D2]          D1 = premissa explícita,   

D2 = conclusão. 

Ocorre predominantemente na posição interperíodo. 

 

Função de 

conector de 

elaboração 

 

43 

Sequências expositivas; conteúdo mais ou menos factual;  

domínio de atos de fala; 

[D1 com isso D2]          D1= ato de fala, D2 = justificativa, 

paráfrase ou esclarecimento do ato de fala. 

Ocorre predominantemente na posição interperíodo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base no quadro 14, os sentidos articulados por [com isso] apresentam a seguinte 

ordem de produtividade: consequência (88 ocorrências), conclusão (49 ocorrências), elaboração 
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(43 ocorrências) e tempo (20 ocorrências).  A relação conclusiva estabelecida pelo conector 

ocorre em sequências argumentativas e expositivas. O conteúdo apresentado não é factual e 

evidencia relação implicativa lógica (P portanto Q) em que se observa uma proposição lógica 

implícita e outra explícita. Além disso, nota-se relação de anterioridade e posterioridade entre 

P e Q. Corresponde à modalidade epistêmica, postulada por Sweetser (1990). Constatou-se, 

porém, entre os dados analisados, o valor de conclusão presente em uma sequência narrativa, 

conteúdo factual em duas ocorrências e conteúdo eventual em duas ocorrências também, sendo 

essas, portanto, consideradas menos prototípicas. 

 O valor semântico de consequência ocorre em sequências narrativas e expositivas que 

apresentam conteúdo mais factual. Percebe-se a existência de fatos relacionados em que um 

implica o outro, sendo o primeiro anterior ao segundo. Corresponde ao que Sweetser (1990) 

designa como domínio do conteúdo por sua natureza lógica. 

 O sentido de elaboração apresentou-se predominantemente em sequências expositivas 

nos dados analisados (40 expositivas / 3 argumentativas) e compreende o domínio de atos de 

fala. Apresenta conteúdo mais ou menos factual.  A factualidade, desse modo, não constitui 

fator determinante para sua identificação. Dentre as ocorrências identificadas, 28 são de 

conteúdo factual, 13 de conteúdo não factual e 2 de conteúdo eventual. Nesse valor, a 

construção conectora [com isso] justifica, parafraseia, acrescenta informação ao que foi dito 

previamente. A elaboração ocorre, na maioria dos dados analisados, por meio de 

esclarecimento. Em duas ocorrências, porém, a expansão paratática se dá por exemplificação e 

em uma, por exposição. 

 Por último, mas não menos importante, observa-se a função de sequenciador, uso mais 

básico da construção conectora [com isso] e possivelmente fonte para os demais. Presente em 

sequências expositivas e narrativas, tal função apresenta conteúdo mais factual e sequencia 

fatos temporalmente encadeados. Cabe ressaltar que todas as funções ocorrem com mais 

frequência em posição interperíodo. 

 

5.6 A promoção de uma coesão híbrida 

  

Defende-se, neste trabalho, que a construção [com isso] promove tanto a coesão 

referencial quanto a sequencial, uma vez que faz o texto progredir por meio da preposição com 

e recupera informações previamente ditas por meio do pronome demonstrativo isso, 
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estabelecendo, portanto, uma coesão do tipo híbrido21, conforme verifica-se nas ocorrências 

que seguem:  

 

54)  O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou 

liminar que suspendia os efeitos de lei municipal de São Paulo que proíbe fogos de 
artifício na cidade. Com isso, a lei volta a vigorar e os fogos, a ser proibidos. 

Lei proíbe fogos por impactos negativos que causam à população de pessoas 

autistas e aos animais. (Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-
28/alexandre-moraes-volta-proibir-fogos-artificio-barulhentos. Acesso em: 17 nov. 

2020). 

 

Segundo Antunes (2005, p. 47) a coesão tem por função “criar, estabelecer e sinalizar 

os laços que deixam os vários segmentos do texto ligados, articulados, encadeados”. A autora 

ressalta ainda que a continuidade de sentido instaurada pela coesão se expressa entre outras 

formas pela relação de conexão. Como se pode observar, na ocorrência acima a construção com 

isso estabelece a coesão do texto por meio da conexão entre períodos. Segue quadro adaptado 

de Antunes (2005) para ilustrar a coesão do texto expressa por conexão. 

 

 

Quadro 15 - A coesão do texto. Adaptada. (A propriedade da coesão do texto Relações, 

procedimentos e recursos) 

Relações textuais Procedimentos Recursos 

 

 

Conexão 

 

Estabelecimento de 

relações sintático-

semânticas entre 

termos, orações, 

períodos, parágrafos 

e blocos 

supraparagráficos 

 

 

Uso de diferentes conectores 

 preposições 

 conjunções 

 advérbios 

 e respectivas locuções 

Fonte: Antunes, 2005, p. 51 

 

                                                             
21 Conforme enunciado na seção Revisão da Literatura, a expressão coesão híbrida foi adotada por Lopes e Moura 

(2021) para designar as construções linguísticas conectoras que promovem a coesão sequencial e a referencial 

simultaneamente. 

 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/alexandre-moraes-volta-proibir-fogos-artificio-barulhentos
https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/alexandre-moraes-volta-proibir-fogos-artificio-barulhentos
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Em (54) com isso estabelece conexão entre períodos, articulando entre eles a relação 

semântica de causa em D1 e consequência em D2 - O ministro do STF, Alexandre de Moraes, 

revogou a liminar que suspendia a lei que proibia os fogos de artifício na cidade (D1), em 

consequência disso, a lei voltou a vigorar, mantendo a proibição dos fogos (D2). A coesão 

estabelecida por com isso, no entanto, atua tanto na sequenciação, quanto na referenciação dos 

elementos textuais.  

Por coesão sequencial entendem-se os mecanismos que fazem o texto progredir, 

estabelecendo entre os segmentos diversos tipos de relações semânticas (Koch, 2004). Em se 

tratando da ocorrência em análise, a preposição com possibilita a progressão textual, 

introduzindo o sentido consecutivo entre D1 e D2 (coesão sequencial). A sequenciação de um 

texto é promovida por diferentes categorias gramaticais tais como: conjunções, preposições, 

advérbios e respectivas locuções. O conector com isso, conforme evidenciado previamente, se 

assemelha ao advérbio por sua mobilidade posicional e pela possibilidade de se justapor a outra 

conjunção.  

A coesão referencial diz respeito aos componentes linguísticos que retomam outros 

elementos presentes ou inferíveis no texto (Koch, 2004). O pronome demonstrativo isso, termo 

remissivo, sumariza o conteúdo apresentado no período que antecede a construção, o qual 

encontra-se sublinhado e corresponde a D1. Desse modo, faz referência ao fato de a lei que 

suspendia a proibição dos fogos ter sido revogada por determinado ministro (coesão 

referencial).  

Constata-se assim, que com isso estabelece uma coesão do tipo híbrido. Vejamos mais 

um exemplo a fim de evidenciar a coesão do tipo híbrido estabelecida pela construção [com 

isso]: 

 

55)     Quando o assunto é a mensagem final que o programa transmite ao 

telespectador, Camila Farani aponta para a aprendizagem. “Eu faço isso [avaliar 
projetos] há dez anos. No fim, quem está lá sendo avaliado pensa que nós somos o 

‘todo poderoso’, mas nós aprendemos muito e com isso fica uma mensagem para o 

Brasil todo, uma mensagem educativa de como abrir negócio, manter negócio e fazer 
negócio”, contou a profissional. (Disponível em: 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/tv-observatorio/2019/06/mensagem-

educativa-para-o-brasil-afirma-camila-farani-sobre-a-4ª-temporada-do-shark-tank. 

Acesso em: 25 out. 2020). 

 

Nessa ocorrência, o conector está situado dentro da oração e o elemento “isso” encapsula 

o conteúdo de orações anteriores (No fim, quem está lá sendo avaliado pensa que nós somos o 

‘todo poderoso’, mas nós aprendemos muito). O pronome demonstrativo isso é considerado um 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/tv-observatorio/2019/06/mensagem-educativa-para-o-brasil-afirma-camila-farani-sobre-a-4a-temporada-do-shark-tank
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/tv-observatorio/2019/06/mensagem-educativa-para-o-brasil-afirma-camila-farani-sobre-a-4a-temporada-do-shark-tank
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encapsulador por sumarizar, constituir uma paráfrase resumitiva de conteúdo anteriormente 

expresso, promovendo a transformação de porções textuais de qualquer extensão em referência. 

No exemplo apreciado, isso sintetiza orações anteriores, as quais encontram-se sublinhadas, 

fazendo delas um objeto de discurso. A preposição com, por sua vez, atua na sequenciação 

possibilitando a progressão textual. Seguem mais exemplos como ilustração: 

 

 

56) Entre as novidades para tratar a Doença de Crohn, estão novos medicamentos 
imunobiológicos, técnicas cirúrgicas e transplante de medula óssea. Nos casos 

moderados a graves, a terapia imunobiológica pode ser realizada com o uso de 

substâncias desenvolvidas na engenharia genética, produzidas a partir de uma matriz 

de células vivas. “ O objetivo dessa nova geração de tratamento é normalizar as 
anomalias celulares e parar o processo inflamatório. Com isso, a mucosa (parte 

interna) do intestino é cicatrizada e os sintomas desaparecem”, explica o 

proctologista. (Disponível em: http://www.acritica.net/editorias/saude/saiba-o-que-
e-e-como-tratar-a-doenca-de-chron/387963/. Acesso em: 15 jul. 2020). 

 

 

 

Na ocorrência (56) o conector com isso se posiciona entre períodos. O período que 

antecede o conector é encapsulado pelo elemento isso – O objetivo dessa nova geração de 

tratamento é normalizar as anomalias celulares e parar o processo inflamatório. A preposição 

com possibilita a progressão do texto, orientando o sentido consecutivo, em conformidade com 

a declaração de Lopes e Moura (2021), para os quais a preposição com encabeça comumente 

construções resultativas, responsáveis por encadear relações de conclusão, consequência, entre 

outras. O exemplo expõe em D1 que o objetivo da nova geração de tratamento é normalizar as 

anomalias celulares e parar o processo inflamatório, em consequência disso, a mucosa (parte 

interna) do intestino é cicatrizada e os sintomas desaparecem (D2).  

Nos exemplos apresentados nesta subseção, evidenciou-se, até o momento, a coesão 

híbrida em conexão oracional e entre períodos. Vejamos a seguir uma ocorrência em que se 

estabelece conexão entre parágrafos, a fim de verificarmos o aspecto coesivo: 

 

57) Os servidores de Blumenau, no Vale do Itajaí, decidiram em assembleia no final 

da tarde desta quarta-feira (26) encerrar a greve no município. A paralisação 

começou em 4 de junho. Eles voltarão ao trabalho em esta quinta (27).  
 A proposta votada foi resultado de uma mesa de negociação no início da tarde 

desta quarta. Os servidores aceitaram por maioria o documento da prefeitura.  

Com isso, o município pagará 3% de o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), divididos em 0, 75% em agosto, outros 0, 75% em outubro, 1, 
5% em novembro e 2, 07% em janeiro de 2020. 

 

http://www.acritica.net/editorias/saude/saiba-o-que-e-e-como-tratar-a-doenca-de-chron/387963/
http://www.acritica.net/editorias/saude/saiba-o-que-e-e-como-tratar-a-doenca-de-chron/387963/
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 Na ocorrência acima, com isso inicia um parágrafo que acrescenta informações ao 

parágrafo anterior. O conector investigado atua na sequenciação e na referenciação na medida 

em que a preposição com sinaliza o sentido de elaboração entre D1 e D2, possibilitando a 

progressão textual e o elemento isso encapsula o conteúdo do parágrafo anterior, 

transformando-o em referência (objeto do discurso). Assim, o conteúdo encapsulado é – A 

proposta votada foi resultado de uma mesa de negociação no início da tarde desta quarta. Os 

servidores aceitaram por maioria o documento da prefeitura (D1) – e com encaminha o fluxo 

informacional do texto acrescentando um esclarecimento - o município pagará 3% do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divididos em 0, 75% em agosto, outros 0, 75% em 

outubro, 1, 5% em novembro e 2, 07% em janeiro de 2020 (D2). 

 Feitas as considerações sobre a coesão híbrida estabelecida pela construção conectora 

[com isso], o foco da próxima subseção residirá na relação entre o pronome demonstrativo e a 

porção de texto por ele encapsulada. 

 

5.7 Relação entre o pronome demonstrativo e a porção textual encapsulada 

 

 Como observado ao longo deste trabalho, a construção conectora [com isso] pode se 

posicionar dentro da oração, entre períodos e até mesmo entre parágrafos, estabelecendo relação 

coesiva com segmentos anteriores do texto de qualquer extensão. Detecta-se também, a partir 

da análise dos dados, que a remissão a porções maiores do texto, propiciada pelo elemento 

encapsulador – pronome demonstrativo isso, está associada a conexão interperíodo e 

interparágrafo e que a conexão intraoracional em geral refere-se a orações do mesmo período, 

conforme apontam as ocorrências a seguir: 

 

58) O grande adversário de quem Opera na Bolsa:  

 Para o operador iniciante, ter ajuda de algum especialista para dar dicas de 
como começar a ter esse contato com a Bolsa de Valores será um grande diferencial. 

Muitos que estão operando na bolsa são apostadores. Com método e estratégia, a 

operação será muito mais profissional e assertiva, com isso o operador bem instruído 
já fica à frente da grande maioria dos seus adversários. (Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/como-operar-na-bolsa-de-valores-com 

estrategia,f4aa28bfc8e48761b6fc3dcf6a705a8acyozld3h.html Acesso em: 02 dez. 

2020). 
 

 

59) Antes disso, ainda sem gols, o goleiro Felipe fez boa defesa de pênalti, que 
garantiu a vitória por 2 a 1.  

Com este triunfo, o Nova Cidade ficou com oito pontos, mesmo número de 

pontos do Audax, com isso, as equipes dividem o quinto lugar no Grupo A da Taça 
Santos Dumont e o oitavo lugar na classificação geral. (Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/como-operar-na-bolsa-de-valores-comestrategia,f4aa28bfc8e48761b6fc3dcf6a705a8acyozld3h.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/como-operar-na-bolsa-de-valores-comestrategia,f4aa28bfc8e48761b6fc3dcf6a705a8acyozld3h.html
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https://nilopolisonline.com.br/2019/06/29/esporte-clube-nova-cidade-mais-uma-

nova-cidade-vence-o-angra-dos-reis-e-sobe-na-classificacao-da-serie-b1/. Acesso 
em: 22 nov. 2020). 

 

Nas ocorrências acima, o conector está localizado dentro do período, promovendo 

conexão intraoracional. A parte sublinhada em cada exemplo desta subseção corresponde ao 

conteúdo encapsulado pelo pronome demonstrativo isso. Como se pode observar, tanto em (58) 

quanto em (59), o trecho encapsulado é a oração anterior à construção com isso, fato esse que 

corrobora a tendência de que, quando a conexão ocorre no nível oracional, em geral o escopo 

remissivo é menor, isto é, orações anteriores. Vejamos mais exemplos a fim de observarmos a 

relação entre a posição do conector e a parte encapsulada: 

 

60)  BRASÍLIA - Após 20 anos de negociações, Mercosul e União Europeia 

concluíram ontem um acordo para formar uma área de livre-comércio entre os dois 
blocos. A informação foi divulgada primeiro pelo Estadão. com. br.  Ele prevê que, 

em até dez anos, 90% dos produtos exportados pelo Brasil entrarão no bloco europeu 

livre de tarifas de importação. Hoje, somente 24% das mercadorias enviadas aos 
europeus têm alíquota zero. Com isso, o Brasil e seus parceiros – Argentina, 

Paraguai e Uruguai – esperam ter vantagens frente a outros rivais e aumentar as 

vendas para o bloco. (Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/acordo-

mercosul-ue-vai-precisar-de-aval-do-
congresso,b476c4917aa0ecda79e9fe4e7541924fj6rtz730.html. Acesso em: 20 out. 

2020). 

 
61) De um lado, governadores defendem que as regras para a aposentadoria de 

servidores sejam estendidas para estados e municípios. Os deputados argumentam 

que a reforma pode ser feita nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais.  

Os deputados afirmam que os governadores não querem se submeter ao 
desgaste político de enviar às assembleias projetos de lei para mudar as regras de 

aposentadoria. Com isso, transfeririam essa responsabilidade aos parlamentares, que 

também temem a perda de votos nas próximas eleições. (Disponível 
em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/27/estados-municipios-

reforma-previdencia-governadores-deputados-impasse.htm. Acesso em: 25 out. 
2020). 

 

Em (60) o conector está posicionado entre períodos e o elemento isso, termo remissivo, 

encapsula períodos anteriores. Em (61) também apresenta-se conexão interperíodo, nessa 

ocorrência, porém somente um período que antecede a construção com isso é encapsulado. 

Conforme os exemplos analisados evidenciam, quando a construção está localizada entre 

períodos, o elemento “isso” tende a encapsular períodos precedentes. A seguir, apresentam-se 

ocorrências em que a construção investigada posiciona-se entre parágrafos: 

https://nilopolisonline.com.br/2019/06/29/esporte-clube-nova-cidade-mais-uma-nova-cidade-vence-o-angra-dos-reis-e-sobe-na-classificacao-da-serie-b1/
https://nilopolisonline.com.br/2019/06/29/esporte-clube-nova-cidade-mais-uma-nova-cidade-vence-o-angra-dos-reis-e-sobe-na-classificacao-da-serie-b1/
https://www.terra.com.br/economia/acordo-mercosul-ue-vai-precisar-de-aval-do-congresso,b476c4917aa0ecda79e9fe4e7541924fj6rtz730.html
https://www.terra.com.br/economia/acordo-mercosul-ue-vai-precisar-de-aval-do-congresso,b476c4917aa0ecda79e9fe4e7541924fj6rtz730.html
https://www.terra.com.br/economia/acordo-mercosul-ue-vai-precisar-de-aval-do-congresso,b476c4917aa0ecda79e9fe4e7541924fj6rtz730.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/27/estados-municipios-reforma-previdencia-governadores-deputados-impasse.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/06/27/estados-municipios-reforma-previdencia-governadores-deputados-impasse.htm
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62)  A partir disso, a doutrina começou a sugerir teses alternativas para que os 

jurisdicionados não fossem prejudicados com a escolha legislativa. A primeira 
alternativa consiste no emprego do remédio constitucional do mandado de 

segurança, sob o argumento de que a decisão sobre a competência do juízo poderá 

acarretar danos de difícil ou incerta reparação às partes. 

Todavia, não obstante aos argumentos levantados, infere-se que não é adequado 
usar o mandado de segurança para servir como sucedâneo recursal no Direito 

Processual Civil, eis que a sua aplicação deve ser observada por critérios delineados 

pelo legislador na Lei 12.016/09, a qual disciplina os mandados de segurança 
individual e coletivo. 

Nesse sentido, Gonzalez esclarece que o mandado de segurança possui rito 

diferenciado do agravo de instrumento[4]. Acrescenta o autor que, para interpor o 

mandado de segurança, o prazo é de 120 dias, sendo, ainda, necessário notificar a 
autoridade coatora e a manifestação obrigatória do Ministério Público. 

  Neves também critica essa alternativa e esclarece que " corre-se um sério risco 

de se trocar seis por meia dúzia, e, o que é ainda pior, desvirtuar a nobre função do 
mandado de segurança " 

Lado outro, o uso desordenado do mandado de segurança poderá aumentar 

potencialmente os procedimentos em trâmite nos tribunais de Justiça, sendo ineficaz 
a medida adotada pelo legislador, eis que os remédios constitucionais têm prioridade 

de tramitação em relação a outros procedimentos.  

Com isso, outras alternativas foram sugeridas pela doutrina, como, por 

exemplo, a elaboração de um rol exauriente, tese levantada por Neves[6], na qual o 
legislador deveria ter criado um rol legal de todas as hipótese de não cabimento do 

recurso, de forma que as decisões excluídas seriam atacadas por agravo de 

instrumento. (Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-30/opiniao-
agravo-instrumento-rol-taxativo-extensivo-ou-mitigado. Acesso em: 02 dez. 2020). 
 
 

63) O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou para baixo as 

projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2019. A 
estimativa, agora, é de que a economia cresça apenas 0, 8% até o fim do ano. Até o 

fim de março, o Ipea previa que o PIB do país poderia ter alta de 2%.  

Com isso, o instituto se une a outras instituições que estão baixando suas 
expectativas para a economia brasileira neste ano. O Banco Central (BC), por 

exemplo, também já havia diminuído suas previsões para o PIB do ano para 0, 8% – 

os analistas e especialistas de mercado consultados por eles também já apontavam 

nessa direção. (Disponível em: https://jovempan.uol.com.br/noticias/economia/ipea-
reduz-projecao-de-crescimento-da-economia-brasileira-para-08-em-2019.html. 

(Acesso em: 20 out. 2021). 

 

Em (62) o conector com isso inicia parágrafo retomando o conteúdo de parágrafos 

anteriores. O enunciador apresenta ao longo de quatro parágrafos a visão de determinados 

políticos sobre o uso do mandado de segurança e no parágrafo iniciado pelo conector informa 

que outras alternativas foram sugeridas pela doutrina em relação ao recurso. Desse modo, o 

pronome demonstrativo isso, no exemplo em tela, encapsula uma grande porção textual.  Em 

(63) o conector encabeça o segundo parágrafo do texto orientando o valor conclusivo entre D1 

e D2. O primeiro parágrafo é encapsulado pelo elemento isso. Vejamos mais uma ocorrência: 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-30/opiniao-agravo-instrumento-rol-taxativo-extensivo-ou-mitigado
https://www.conjur.com.br/2019-jun-30/opiniao-agravo-instrumento-rol-taxativo-extensivo-ou-mitigado
https://jovempan.uol.com.br/noticias/economia/ipea-reduz-projecao-de-crescimento-da-economia-brasileira-para-08-em-2019.html
https://jovempan.uol.com.br/noticias/economia/ipea-reduz-projecao-de-crescimento-da-economia-brasileira-para-08-em-2019.html
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64) Toda a produção foi idealizada pelas professoras Adriana Nascimento e Patrícia 

Duarte, da EM Napoleão Rodrigues Laureano. Em cima do que foi elaborado pela 
Seduc, as professoras se preocuparam em tornar acessíveis as informações para os 

alunos surdos do Município. E para integrar os intérpretes de Libras no vídeo foi 

necessário um trabalho de um mês e meio, pois tudo foi analisado pela instrutora de 

Libras, Maria Elisa Galvão, para o direcionamento correto do vídeo produzido.  
Com isso, os alunos assistiram a um material que traz curiosidades sobre o 

campeonato mundial, como a criação da logomarca oficial para o Brasil e também a 

produção do Fuleco, mascote oficial da Copa do Mundo 2014. (Disponível em: 
http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/prefeitura-de-guaruja-adapta-material-

sobre-a-copa-para-alunos-surdos/36100/. Acesso em: 26 nov. 2020). 

 

 
 

Em (64) o conector também está posicionado entre parágrafos. O pronome 

demonstrativo isso encapsula o parágrafo precedente, o qual discorre sobre a produção de um 

vídeo acessível para alunos surdos do Município idealizado por duas professoras da rede. 

Assim, os dados evidenciam que conexões interparágrafos normalmente encapsulam parágrafos 

anteriores, ou seja, referem-se a porções maiores do texto. 

Observando as relações estabelecidas entre a posição do conector sob análise e a porção 

de texto retomada, pode-se afirmar que [com isso] atua no nível microgramatical, o qual diz 

respeito a padrões estruturais internos à oração/frase; e macrogramatical, que corresponde a 

porções textuais mais extensas (períodos ou parágrafos), que articulam estrutura de informação 

e coerência textual (HASELOW, 2016). A seguir apresenta-se quadro que evidencia a relação 

entre a posição da construção conectora [com isso] e a parte textual encapsulada nos dados 

analisados nesta pesquisa: 

 

Quadro 16 - Relação entre posição do conector e escopo remissivo da construção [com isso] 

Posição do conector Escopo do demonstrativo “isso” 

oração período parágrafo oração período parágrafo 

40 131 29 40 130 30 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se pode observar, os números evidenciados no quadro acima entre a posição do 

conector e o escopo do encapsulador isso são próximos ou iguais. As informações, portanto, 

corroboram a tendência enunciada ao longo desta subseção, isto é, quando no nível oracional, 

a construção [com isso] retoma conteúdo de uma ou mais orações imediatamente anteriores, 

quando posicionada entre períodos, retoma períodos pertencentes ao mesmo parágrafo e, 

http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/prefeitura-de-guaruja-adapta-material-sobre-a-copa-para-alunos-surdos/36100/
http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/prefeitura-de-guaruja-adapta-material-sobre-a-copa-para-alunos-surdos/36100/
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quando posicionada entre parágrafos, retoma porções maiores do texto (o parágrafo anterior ou 

mais parágrafos). 

 

5.8 Propriedades construcionais de [com isso] 

 

Nesta subseção, evidenciam-se as propriedades da construção conectora [com isso], 

observadas a partir da análise das ocorrências com base nos fatores explicitados na subseção 

4.2. Desse modo, apresenta-se a seguir quadro com a síntese dos traços observados no plano da 

forma e da função do objeto aqui estudado.  

 

Quadro 17 – Propriedades construcionais de [com isso] 

EIXO PROPRIEDADES TRAÇOS 

 

 

 

 

FORMA 

 

 

Sintáticas 

 

- Relativa mobilidade. Pode conectar orações, 

introduzir períodos e parágrafos; 

- Faz remissão a diferentes porções textuais; 

- Microconstrução, entendida em bloco (chunk). 

 

Morfológicas 

 

- Constituído por dois elementos: a preposição “com” e 

o pronome demonstrativo “isso”; 

- Integra a classe dos conectores, um só constituinte 

gramatical, com diminuição de composicionalidade; 

- pode atuar como sequenciador e/ou como conector. 

Fonológicas - Formação de vocábulo fonológico, dominado por 

somente um acento, com saliência fônica (margeado 

por vírgula) 

 

 

 

 

FUNÇÃO 

Semânticas - Construção polissêmica, podendo expressar semântica 

de tempo; conclusão (domínio epistêmico); 

consequência (domínio do conteúdo); e elaboração 

(domínio de atos de fala). 

*O primeiro sentido na função de sequenciador, os três 

últimos, na função de conector. 

Pragmáticas - Classificação semântica e funcional, depende dos 

elementos contextuais - [D1 com isso D2]; 
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- Apresenta-se em conteúdo factual, não factual ou 

eventual. 

Discursivo-

funcionais 

- Assume funções mais locais, no nível da 

microgramática (conexão de orações) e funções mais 

argumentais, a serviço da macrogramática (conexão de 

períodos ou parágrafos na articulação de estruturas de 

informação e coerência textual22; ocorre em sequências 

expositivas, argumentativas e narrativas; promove 

coesão híbrida (referencial e sequencial).  

 

Fonte: Adaptação de Lopes e Moura (2021, p. 205). 

 

Com base nas generalizações expressas no quadro, observa-se que, no nível sintático, a 

construção conectora [com isso] possui relativa mobilidade posicional, uma vez que pode se 

apresentar entre orações, encabeçar períodos ou parágrafos. Conforme enunciado na subseção 

anterior, há uma relação entre a posição do conector e a porção de texto encapsulada, assim, 

quando a construção está posicionada dentro da oração, refere-se, geralmente, a orações 

anteriores, quando entre períodos, a um ou mais períodos precedentes e, quando entre 

parágrafos, retoma um ou mais parágrafos.  

[com isso] trata-se de uma microconstrução, assim considerada por apresentar as 

subpartes que a constituem especificadas, isto é, a preposição com + o pronome demonstrativo 

isso. Tais elementos associam-se um ao outro de modo tão recorrente na língua que formam um 

chunk. Sobre o conceito de chunk, Bybee (2016) assevera que, quando duas ou mais palavras 

são utilizadas juntas frequentemente, uma relação sequencial pode ser desenvolvida. 

 Em se tratando dos aspectos morfológicos, observa-se que a construção investigada 

integra a classe dos conectores, uma vez que promove a ligação entre porções textuais de 

qualquer extensão (orações, períodos ou parágrafos). Deste modo, corresponde a um só 

constituinte gramatical com perda de composicionalidade. Isto é, os elementos com e isso 

encontram-se tão vinculados que somente são compreendidos em bloco, o significado das partes 

                                                             
22 Na perspectiva de Haselow (2016), microgramática corresponde aos padrões estruturais internos à oração/frase 

e macrogramática, a unidades textuais mais extensas (períodos e parágrafos). A primeira atua basicamente no nível 

morfossintático, a segunda, na articulação de estrutura de informação e coerência textual. 
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isoladas, nesse caso, não é recuperado. Em outras palavras, [com isso] é menos composicional 

porque constitui um chunk.  

A construção conectora [com isso] é polifuncional, ou seja, pode atuar como 

sequenciador e/ou como conector. No primeiro caso, liga as porções textuais orientando a 

semântica de consequência, conclusão ou elaboração, no segundo, sequencia os fatos 

temporalmente encadeados evidenciando a semântica de tempo. Em algumas ocorrências, 

porém, ocorre sobreposição categorial, desse modo, é possível tanto a leitura como 

sequenciador, quanto a leitura como conector. 

Em termos fonológicos, observa-se que a construção pesquisada tende a ser dominada 

por somente um acento, ou seja, parece constituir um vocábulo fonológico altamente vinculado, 

um grupo de força. Bechara (2009b, p. 88) define grupo de força como a “sucessão de dois ou 

mais vocábulos que formam um conjunto fonético subordinado a um acento tônico 

predominante”. A construção conectora [com isso] é margeada por vírgula na maior parte das 

ocorrências. Com exceção de vinte e seis dados apenas, [com isso] apresenta-se isolada antes 

da vírgula, ou entre vírgulas (quando interoracionais), a despeito do valor semântico revelado. 

Dos vinte e seis dados que não se encontram isolados antes da vírgula, em sete, a construção 

aparece precedida pela conjunção aditiva “e” (e com isso - conforme exemplo 55), em três, 

precedida por vírgula e pela conjunção aditiva “e” (, e com isso – exemplo 3), em oito, precedida 

somente por vírgula (, com isso - exemplo 58) em um encontra-se precedida por um elemento 

focalizador (e é com isso), em outro, a construção aparece deslocada (exemplo – 25), e, em seis 

simplesmente não há vírgula (conforme exemplo 39).  

No que diz respeito à semântica da construção, observa-se valor polissêmico, desse 

modo, [com isso] articula os sentidos de consequência, conclusão, elaboração e tempo. Os três 

primeiros associados, respectivamente, ao domínio de conteúdo, epistêmico e atos de fala, 

postulados por Sweetser (1990). O sentido de consequência pertence ao domínio de conteúdo 

por sua natureza lógica, neste valor semântico, um fato implica outro sem que seja necessário 

inferência do falante. O sentido conclusivo corresponde à modalidade epistêmica por ser de 

caráter inferencial, nele o falante deduz algo com base em um raciocínio, uma operação mental. 

O valor de elaboração é associado ao domínio de atos de fala por se tratar de uma justificativa 

para asseveração feita anteriormente. O sentido de tempo, por sua vez, é atribuído à construção 

conectora [com isso] quando esta promove a progressão temporal do texto, ou seja, sequencia 

fatos temporalmente encadeados. 

Quanto aos aspectos pragmáticos, verifica-se que os valores veiculados não são 

específicos da construção investigada, mas articulados com base no contexto em que está 
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inserida. A dependência contextual para a classificação semântica de [com isso] justifica a 

notação utilizada [D1 com isso D2], postulada por Traugott (2021). A notação representa que 

o sentido é sinalizado pelo conector entre o conteúdo que o precede e o conteúdo posterior.  

A construção sob análise pode se apresentar em conteúdo factual, não factual ou 

eventual, este em menor escala.  O conteúdo é considerado factual quando expressa um fato de 

progressão verossímil; não factual, quando exprime uma irrealidade dentro do discurso; e, 

eventual, quando expressa uma hipótese.  

 Por fim, em relação às propriedades discursivo-funcionais, constata-se que [com isso], 

ao conectar orações, atua no nível da microgramática, assumindo informações mais locais, 

internas à frase/oração e, no nível da macrogramática ao promover a conexão de períodos ou 

parágrafos, pois nesse caso, articula estruturas de informação e coerência textual, atuando nas 

funções mais argumentais do texto. Verifica-se também que a construção sob análise ocorre em 

sequências tipológicas expositivas, argumentativas e narrativas. Além disso, estabelece coesão 

sequencial e referencial simultaneamente, isto é, coesão do tipo híbrido. Isto se deve ao fato de 

que a preposição com possibilita a progressão textual (sequenciação) e o elemento isso retoma 

conteúdo precedente (referenciação). 

 

5.9 [com isso] e a rede construcional [PREP isso] do português 

 

Ao abordar o assunto esquematicidade, foi enunciado que a construção conectora [com 

isso] faz parte do subesquema23 [PREP isso], o qual faz parte do esquema [PREPOSIÇÃO + 

PRONOME]. Além do objeto sob análise, outras construções fazem parte dessa rede, a saber: 

[por isso], [sobre isso], [para isso] etc., podendo ser empregadas também como recursos 

coesivos. 

 Assim como a construção aqui investigada, as demais que compõem a rede conectam 

orações, períodos e parágrafos, isto é, diferentes porções do texto. Também compartilham o 

tipo de coesão híbrido, apresentando a preposição como elemento responsável pela progressão 

textual e o pronome demonstrativo “isso” como encapsulador, ou seja, sumarizador de 

informações precedentes.  

                                                             
23 Por subesquema entende-se a construção parcialmente preenchida. [PREP isso] é assim caracterizada por 

apresentar uma parte abstrata, no caso a preposição, e outra especificada, isto é, o pronome isso. Quando a 

construção é totalmente especificada, como [com isso], [por isso] e [sobre isso], é considerada uma 

microconstrução. Construções totalmente abstratas, como por exemplo, [PREPOSIÇÃO+PRONOME] são 

denominadas esquemas (Traugott e Trousdale, 2021). 
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 A construção [por isso] revela, da mesma forma que [com isso], os valores de 

consequência e conclusão, mas, diferentemente do objeto estudado nesta pesquisa, assume 

também os valores de resolução, suposição e esclarecimento (os valores mencionados de [por 

isso] foram identificados por Lopes, 2019b). 

 Quanto à relação semântica assumida pelas demais construções, seria necessário um 

estudo mais detalhado a fim de identificá-las. Por ora, apresentam-se declarações de Neves 

(2011) sobre duas construções que constituem a rede: 

 utilizando o exemplo Ela vai fazer alguma pergunta sobre isso (p. 717), a autora  

indica que o complemento é o assunto; 

 utilizando o exemplo Foi por isso que acabei com os estilingues (p. 706), aponta  

semântica de causa, motivo; 

 sinaliza também a existência de expressões com o demonstrativo isso usadas 

muito comumente em referenciação anafórica (p. 496), como, por exemplo, a 

construção [por isso].  

  

Feitas as devidas considerações, segue ilustração da rede construcional [PREP isso] no 

português. 

 

Figura 7 – [com isso] e a rede construcional [PREP isso] do português 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 



123 
 

 As construções que compõem a rede acima estão ligadas a um mesmo esquema, porém 

não são substituíveis, embora possam compartilhar um sentido ou outro, como evidenciado a 

respeito de [com isso] e [por isso]. Vejamos um exemplo como ilustração: 

 

65) O Corinthians segue realizando seu planejamento para esse segundo semestre, 

que é enxugar ainda mais o elenco comandado pelo técnico Fábio Carille. Com isso, 
estima-se que o treinador tenha mais tranquilidade para trabalhar com seus atletas 

neste restante do ano.  (Disponível em: 

https://www.1news.com.br/noticia/560429/esportes/corinthians-anuncia-saida-de-

zagueiro-contestado-pela-torcida-27062019 Acesso em: 20 ago. 2021). 
 

 

Acima, temos uma ocorrência em que com isso sinaliza entre D1 e D2 o sentido 

conclusivo. D1 expõe que determinado clube de futebol segue o planejamento de enxugar o 

time, D2 informa/conclui que, com isso, estima-se que o treinador tenha mais tranquilidade para 

trabalhar com seus atletas. Infere-se, pois, que treinar uma equipe reduzida possibilita mais 

controle e divide menos a atenção do técnico.  

Substituindo a construção investigada pelas construções [por isso], [sobre isso] e [para 

isso] temos: O Corinthians segue realizando seu planejamento para esse segundo semestre, que 

é enxugar ainda mais o elenco comandado pelo técnico Fábio Carille. Por isso / Sobre isso/ 

Para isso, estima-se que o treinador tenha mais tranquilidade para trabalhar com seus atletas 

neste restante do ano. Embora seja preciso um estudo para verificar os valores semânticos 

articulados pelas referidas construções, observa-se que o sentido articulado pela construção 

[com isso] não se mantém. A construção [por isso] parece indicar uma relação de causa/motivo. 

As demais, [sobre isso] e [para isso], não se apresentam muito coerentes nesse contexto, a 

primeira, possivelmente, por não ter como complemento o assunto, a segunda, por não 

introduzir um complemento que faça sentido com o que foi dito anteriormente como, por 

exemplo, uma ação ou a explicitação de algo necessário para que o conteúdo de D1 se cumpra. 

 Apresentou-se, nesta subseção, uma parte da rede construcional [PREP isso]. Cumpre 

lembrar que, segundo a perspectiva adotada na presente pesquisa, a rede é dinâmica, assim, 

novos elos e novos nós podem ser acrescentados conforme a necessidade dos usuários da língua, 

bem como outros podem cair em desuso. 

 

 

 

https://www.1news.com.br/noticia/560429/esportes/corinthians-anuncia-saida-de-zagueiro-contestado-pela-torcida-27062019
https://www.1news.com.br/noticia/560429/esportes/corinthians-anuncia-saida-de-zagueiro-contestado-pela-torcida-27062019
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, examinou-se a construção [com isso] com base nos pressupostos 

teóricos da Linguística Funcional Centrada no Uso em interlocução com os estudos da 

Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004), da Pragmática (SWEETSER, 1990) e 

da Linguística de Texto (cf. KOCH, 2004; FÁVERO, 2004). O presente trabalho buscou 

descrever as propriedades da forma e significado da construção investigada, analisando as 200 

primeiras ocorrências extraídas do Corpus Now, do site Corpus do Português 

(www.corpusdoportuguês.org). 

Formada pela preposição com e pelo pronome demonstrativo isso, a construção faz parte 

do esquema [PREPOSIÇÃO+PRONOME], subesquema [PREP isso], cuja rede construcional 

conta ainda com [por isso], [sobre isso], [para isso], entre outros elementos. Em termos de 

esquematicidade, o objeto analisado é totalmente especificado, pois seus slots são preenchidos, 

ou seja, não se trata de uma construção abstrata e sim de uma microconstrução. 

Inicialmente foram apresentadas quatro hipóteses acerca da construção conectora [com 

isso]. A primeira está relacionada ao tipo de coesão estabelecido pela construção - coesão 

híbrida, ou seja, tanto referencial quanto sequencial. A segunda refere-se à polissemia do objeto 

analisado - [com isso] articula valores semânticos diversos. A terceira, à polifuncionalidade da 

construção (pode exercer função sequenciadora ou conectora). A quarta diz respeito à conexão 

ampla que [com isso] proporciona – conecta porções do texto de extensão variada. 

A fim de testarmos as hipóteses, esta pesquisa concentrou-se em investigar as relações 

coesivas promovidas pelo conector, verificar o tipo de relação estabelecida (sequencial e/ou 

referencial); observar o escopo remissivo, ou seja, a que porções do texto a construção se refere; 

identificar os valores semânticos veiculados; observar a polifuncionalidade do objeto analisado 

(função sequenciadora ou conectora); verificar se há uma relação entre a posição do conector, 

seu valor semântico e função coesiva desempenhada (conector de orações, períodos ou 

parágrafos).  

A análise dos dados corrobora as hipóteses iniciais. Na Revisão da Literatura os 

processos de referenciação e sequenciação foram evidenciados. Diante do entendimento desses 

mecanismos e do que se observou na seção de análise dos dados, especificamente na subseção 

5.6, conclui-se que a construção [com isso] promove uma coesão do tipo híbrido, isto é, tanto 

referencial quanto sequencial, uma vez que a preposição com possibilita a progressão textual e 

o pronome demonstrativo isso encapsula conteúdo referencial enunciado em porções anteriores 

do texto.  

http://www.corpusdoportuguês.org/
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Como observado ao longo da pesquisa, [com isso] articula valores semânticos diversos, 

a saber: consequência, conclusão, elaboração e tempo, aqui mencionados em ordem de 

produtividade. Assim, temos a confirmação da segunda hipótese. Como conector, estabelece 

entre porções do texto relações lógico-semânticas (consequência), ou discursivo-

argumentativas (conclusão / elaboração). Como sequenciador, articula o sentido de tempo. 

Desse modo, a construção sob análise é polissêmica e polifuncional, atestando também a 

terceira hipótese. Os sentidos estabelecidos dependem do contexto para serem depreendidos, 

isto é, não são próprios da construção [com isso], emergem da interação entre os interlocutores 

com base nos recursos linguísticos utilizados pelo enunciador na situação comunicativa. 

O valor de consequência, sentido mais frequente, apresenta-se, geralmente, em 

sequências expositivas e narrativas de conteúdo mais factual. As unidades discursivas que 

antecedem e sucedem [com isso] representam causa e consequência, respectivamente, e 

estabelecem uma relação implicativa que independe da perspectiva do falante. O valor de 

conclusão se faz presente em sequências expositivas e argumentativas cujo conteúdo não é 

factual. É resultado de um raciocínio, uma operação mental do falante a partir de um dado 

observado no mundo. Desse modo, observa-se uma premissa explícita, uma premissa inferível 

e uma conclusão. Identificou-se o valor de elaboração, predominantemente, em sequências 

expositivas, nele a unidade posterior à construção [com isso] elabora o que foi dito 

anteriormente por meio de um esclarecimento, uma exposição ou exemplificação. Na maior 

parte dos dados analisados, a elaboração se deu por esclarecimento. O conteúdo, nesse caso, 

pode ou não ser de natureza factual, isto é, a factualidade, nesse caso, não constitui fator 

determinante para identificação do valor semântico em questão. No valor de tempo, temos a 

progressão de fatos temporalmente encadeados em sequências expositivas ou narrativas, de 

conteúdo factual. Em relação aos níveis de factualidade, cabe dizer que as ocorrências em que 

o conteúdo é eventual são menos recorrentes, apresentando-se em oito ocorrências (quatro de 

valor consecutivo, duas de valor conclusivo e em duas ocorrências em que [com isso] articula 

valor de elaboração).  

No que diz respeito à quarta hipótese, detectou-se que o conector pode se posicionar 

dentro do período, entre períodos ou entre parágrafos, apresentando, desse modo, mobilidade 

posicional. Observou-se, com base nos dados, que a conexão intraperíodo geralmente faz 

referência a orações do mesmo período e que a remissão a porções maiores do texto está 

associada à conexão interperíodo e interparágrafo. [com isso] conecta, portanto, porções 

textuais de extensão variada e apresenta relação da posição que ocupa com a porção de texto 

encapsulada. 
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Constatou-se que a conexão interperíodo é a mais frequente em todos os sentidos 

assumidos pela construção em foco (consequência, conclusão, elaboração e tempo). O objeto 

sob análise estabelece conexão entre períodos em 131 ocorrências, isto é, entre os dados 

investigados, o referido tipo de conexão é predominante. 

O sentido de consequência é o mais produtivo em qualquer que seja a posição em que o 

conector está localizado (intraoracional, interperíodo ou interparágrafo). No que se refere à 

tipologia textual, as sequências expositivas são predominantes a despeito do valor semântico 

articulado.  

Em relação às propriedades fonológicas, detectou-se que a construção conectora [com 

isso] se apresenta, na maior parte das ocorrências, em cento e setenta e quatro, especificamente, 

isolada antes da vírgula ou entre vírgulas, o que pode indicar pausa entoacional durante a leitura. 

As partes que compõem a construção encontram-se vinculadas fonologicamente com tendência 

ao domínio de somente um acento, possibilitando, assim, a constituição de um grupo de força. 

Finalizando a exposição dos aspectos observados, em termos de composicionalidade, 

verificou-se que o objeto analisado é pouco composicional, visto que a soma das partes (com + 

isso) não representa o seu significado. Os elementos que compõem a construção encontram-se 

vinculados, de maneira tal, que somente são compreendidos como uma unidade, um chunk, isto 

é, o sentido das partes isoladas que compõem a construção não é recuperado.  

Como vimos, o objeto de estudo dessa pesquisa é recorrente na Língua Portuguesa, 

conecta porções do texto de qualquer extensão, articula sentidos diversos, promove coesão do 

tipo híbrido e é ainda pouco explorado nos estudos linguísticos. Em etapas futuras pode-se 

investigar, entre outras questões, as seguintes:  

 O valor de tempo de fato é fonte para os demais sentidos articulados pela 

construção [com isso]? 

 O nível de integração entre os elementos que compõem a construção é o mesmo 

nos sentidos de tempo, consequência, conclusão e elaboração ou a 

composicionalidade é distinta a depender do valor semântico? 

 É possível propor uma escala de subjetividade para os sentidos da construção 

[com isso]? 

 [D1 com isso D2] seria uma construção mais ampla uma vez que se tem estrutura 

e sentido?  

 No caso de serem várias construções, a polifuncionalidade da construção [com 

isso] poderia ser mantida ou estaríamos lidando com um esquema grande que 
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apresenta subesquemas, sendo um deles o de conector, que se liga a outros 

subesquemas? 

Uma pesquisa mais ampla e aprofundada sobre a construção conectora [com isso] pode 

trazer luz às questões mencionadas, contribuições aos estudos de coesão e conexão de orações, 

bem como identificar efeitos e sentidos proporcionados pelo conector. Desse modo, faz-se 

necessário retomar a investigação em trabalhos posteriores. 
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