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RESUMO 

A presente dissertação se embasa nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso fundamentados por Traugott & Trousdale (2013), Croft (2001) e Goldberg 

(1995; 2006). O trabalho consiste no levantamento, na descrição e análise do constructo aí tá 

em textos orais produzidos na sincronia do início do século XX até os anos iniciais do século 

XXI. Esta dissertação comprova a instanciação da microconstrução aí tá pelo esquema 

LocVconect estabelecido por Rocha (2016); o estatuto construcional do constructo aí tá, a 

distinção de suas propriedades formais e funcionais em relação ao constructo aí está e traços 

de sua função conectora e marcadora do discurso,  contribuindo com as pesquisas referentes 

ao padrão LocV disponíveis na língua portuguesa do Brasil.  
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ABSTRACT 

The present dissertation is based on the theoretical assumptions of Functional Linguistics 

based on Traugott & Trousdale (2013), Croft (2001) and Goldberg (1995; 2006). The work 

consists of the raises, the description and the analysis of the construct aí tá in oral texts 

produced in synchrony corresponds to the beginning of the twentieth century until the early 

years of the twenty-first century. This dissertation verifying the sanction of the 

microconstruction in the LocVconect scheme established by Rocha (2016), the constructional 

status of the construct aí tá, the distinction of its formal and functional properties in relation 

to the construct aí está and the traces of its connective and discourse-marking function, 

contributing to the research concerning the scheme LocV available in the Portuguese 

language of Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 Fundamentada na Linguística Funcional Centrada no Uso, doravante LFCU, que 

concilia pressupostos da linguística funcional norte-americana com os da linguística 

cognitiva, notadamente os atinentes à abordagem da Gramática de Construções, nos termos de 

Traugott e Trousdale (2013), Croft (2001; 2005), Goldberg (1995; 2006) dentre outros, a 

presente dissertação é parte integrante do projeto intitulado Construcionalização e mudança 

construcional em expressões verbais compostas por pronomes locativos no português 

(OLIVEIRA, 2014), apoiado pelo CNPq, subdividido e investigado por integrantes do Grupo 

de Estudos D&G 
1
– UFF, observável em Aguiar (2015), Arena (2015), Rocha (2016) e 

Teixeira (2015). 

 Em nossa perspectiva teórica, a língua é constituída por construções, unidades básicas 

da língua identificáveis por suas particularidades formais e funcionais, analisáveis em 

contexto de usos reais e organizadas em redes hierárquicas.  

  As construções de maior nível hierárquico, as macroconstruções, mais esquemáticas, 

abrangentes e virtuais, sancionam construções mais específicas, mesoconstruções, que por sua 

vez, licenciam as microconstruções, materializadas nos constructos, o uso efetivo de uma 

microconstrução pelo falante. Nosso objeto de estudo é a microconstrução aí tá na língua 

portuguesa do Brasil, formada pelo locativo aí e o verbo estativo estar em sua forma reduzida 

tá, instanciada pelo esquema LocVconect, estudado por Rocha (2016). 

 Introduzimos este trabalho com uma breve retrospectiva de sua origem a fim de 

esclarecê-lo e justificá-lo. A pesquisa se inicia em nível de Iniciação Científica direcionada ao 

estudo de microconstruções instanciadas pelos esquemas LocV e VLoc com o objetivo de 

verificar suas funcionalidades em textos orais. 

 Em caráter complementar às investigações dos citados esquemas em textos de 

modalidade escrita realizadas pelas pesquisadoras do D&G - UFF Rossana Alves Rocha e 

Ana Cláudia Machado Teixeira, nessa ordem, optamos por selecionar a microconstrução aí 

está, sancionada pelo esquema LocV, e está aí, instanciada por VLoc, constituídas pelos 

mesmos elementos para, também, examinar se haveria algum deslocamento funcional de um 

esquema para o outro. Conforme confirmado em teses recentes, Rocha (2016) observa em 

seus dados a função conectora do esquema LocV e Teixeira (2015) a função marcadora 

discursiva de VLoc.  

                                                             
1 D&G: Grupo de estudo Discurso & Gramática de corrente teórica  funcionalista com sede na UFF 

(Universidade Federal Fluminense), na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e na UFRN 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 
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 Iniciamos nossa busca em textos orais dos corpora D&G 
2
e Peul

3
 por serem de fácil 

acesso e similares quanto à composição pelo gênero entrevista, o qual, dentre os gêneros orais 

registrados em banco de dados, é o mais próximo do uso espontâneo da língua pelos falantes 

e, por isso, mais propício a observação de inovações linguisticas.  

 O primeiro resultado de nossa investigação foi o de que o verbo estar, em textos orais, 

é empregado na forma reduzida, tá, nas duas micros, aí tá e tá aí. 

 Em nosso trabalho de iniciação Científica, na análise dos dados, foi ratificada a 

funcionalidade de marcação do discurso no uso oral de tá aí instanciada por VLoc, conforme 

consta em Teixeira (2015) no que se refere à microconstrução aí está em textos escritos. 

Observemos os exemplos abaixo, o primeiro referente ao uso de está aí em textos escritos, 

retirados de Teixeira (2015, p. 209) e o segundo, de tá aí em textos orais, dado nosso, com 

usos semelhantes:  

 

(I) 
4
Salomé, quando viu seu amo entrar em casa carregado a braço por dois homens, levou as 

mãos à cabeça, e desandou numa terrível imprecação, contra todos os que tinham contribuído 

para fazê-lo sair àquela noite, fora de horas e por um temporal de morte. -Malditos sejam! 

exclamou ela; que me obrigaram o pobre homem a cometer tamanha loucura! Agora, está aí! 

Vejam como ele volta! Que digam se eu tinha ou não tinha razão! O médico tapou-lhe a boca 

com uma moeda de ouro, enquanto depunham o desfalecido no quarto, sobre o leito. 

 Romance, A Mortalha de Alzira de Aluísio Azevedo, sequência injuntiva, século XIX 

 

 

(1) F: [Não dava] Mas se no caso é porque tinha aquele... de Minas, né?  I: Ciro Gomes?  F: 

O Ciro Gomes e aquele outro que ajudou ele...  I: [O Itamar], ah, pelo amor de Deus, né? 

Caloteiro não né?  F: [Itamar Franco], é mas ele ficou [caloteiro “de doido”], não sei, eu acho 

que não sei, tá difícil.  E: [Tá bravo, né? tá bravo]  I: Acho que político realmente no Brasil...  

F: É. Eu gosto de ouvir o Brizola falá na televisão, [tá aí] eu gosto de escutá ele falá, o 

danado é inteligente, não voto mais nele, de jeito nenhum, mas ele fala bem, ele tá doido pra 

[(inint)]  E: [Você gosta do Brizola?]  

          (Peul - adulto - oral) 

 

 Teixeira (2015) observa que há contrações da microconstrução está aí em que, com 

mesma funcionalidade, apresenta-se na forma tá aí e/ou taí. Segundo Teixeira:  

 

 
(es)t(á) aí inaugura a mesconstrução VrelcirLocMD, que basicamente estabelece 

ênfase na relação entre uma porção anterior e uma constatação, destacando-a e 

iluminando o comentário, a crítica, o julgamento, o argumento, a opinião, o 

questionamento, colocado na sequência. (TEIXEIRA, 2015, p. 242) 

                                                             
2
 Corpus Discurso &Gramática. Disponível em https://discursoegramatica.wordpress.com/ 

3 Programa de Estudos sobre o Uso da Língua. Disponível em http://www.letras.ufrj.br/peul/ 
4 Numeraremos sequencialmente os dados de outros autores citados em nosso trabalho com números romanos a 

fim de diferenciá-los de nossos dados. 
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 Quanto à microconstrução aí tá, chamou-nos a atenção seu uso discursivo-pragmático 

de marcador do discurso, além de sua funcionalidade conectora constatada em Rocha (2016) 

para as microconstruções instanciadas pelo esquema LocVconect, como aí está. Consideramos, 

então, que  ai tá, empregada em textos orais, é formal e funcionalmente distinta da 

microconstrução aí está, recorrente em textos escritos. Ou seja, deparamo-nos com o uso 

funcional marcador discursivo de uma microconstrução instanciada por um eaquema que 

licencia construções com funções conectoras, fato que motivou o prosseguimento de nossa 

investigação. Consideremos, agora, os exemplos abaixo, (II), constante em Rocha (2016, p. 

60) e (2), em nossos dados coletados.  

 

(II) lhe veio essa idéia. Vivia sozinha. Vida estúpida de isolada. Não tinha mãe, o pai na rua o dia 

inteiro, a irmã no colégio o ano todo, não tinha amigas. Que coisa mais esquisita: não tinha amigas. Ia 

visitar tia Carlota. O telefone tocou, depois a criada bateu na porta. Era o advogado. Que quinze dias 
de prazo, nada. Cinco no máximo. E se não pagasse, executasse. Deixou o telefone mais calma. A 

criada informou que o Dr. Samuel Pinto já telefonara duas vezes. Aí está. Tinha o Dr. Samuel Pinto. 

Dando ordens na cozinha, mexendo no jardim, verificando a conta do empório, não tirava o 
pensamento do Dr. Samuel Pinto. Já não ia visitar tia Carlota. Já não se sentia tão sozinha. Mas como 

sempre a hipótese de um casamento era sumariamente afastada. Se contra a vontade atentava nela, 

todo o bem-estar que lhe produzia (quisesse ou não quisesse) a certeza daquela inclinação do Dr. 
Samuel desaparecia. Que esperança.  

         Século XX, Brasil, ficção 

(2) F: Intão nóis já tamus programandu tudu certu, sabi?  E: Tão arrumando a barraca?  F: Já tamus já 

adiantandu tudu.  E: Mas como é que vocês estão arrumando a barraca, hein? Estão comprando?  F: 

Não. Tein um amigu nossu qui já tein, sabi? Quandu eli veiu du Maranhão eli tinha já uma... F: Uma 
vez eu fui num acampamento aí apareceram três caras sem barraca.  E: Trêis?  E: É, de carro. Estava 

um dia bonito, né? Aí tá. Eles botaram um cobertor, amarraram assim entre uma árvore e outra e 

fizeram cabana, né?  F: Ficaram bein à vontadi.  E: Ficaram lá, não sei o que, à vontade. Só que de 

noite caiu o maior toró.  F: U tempu mudô mermo...  
          (Peul - jovem - oral) 

 

 

 Ambas as microconstruções assumem a função de conectar porções textuais anafórica 

e cataforicamente. Sobre aí está, Rocha (2016) alega: 

 

 

a forma locativa e a forma verbal estão encadeadas, formando uma unidade de forma 

e sentido, ou seja, um chunking, que concorre para a sequenciação textual ao 

retomar uma porção de texto anterior para, em seguida, acrescentar um ponto de 

vista ou uma explicação. (ROCHA, 2016, p. 59) 

 

 Consideramos que aí tá também atua na conexão fórica de porções textuais, no 

entanto, para além das distintas apresentação formal e modalidade de uso da língua,  a micro 
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diferencia-se de aí está por apresentar funcionalidade discursivo-pragmática de arremate, ao 

passo em que marca, aponta, no discurso o ponto em que desfecha um seguimento e  inicia 

outro a este relacionado, daí sua função marcadora do discurso, fator comprobatório da 

distinção entre as duas microconstruções.   

 Seguimos nossa pesquisa, ainda em fase de iniciação científica, centrados no uso de aí 

tá como marcador discursivo nos termos e requisitos elencados por Risso et al (2002) para tal 

funcionalidade. Findada a graduação e iniciado o mestrado, decidimos dar continuidade na 

investigação mais minuciosa  do constructo
5
 aí tá.  

 Prosseguimos nossa investigação com foco no uso da língua, no caráter qualitativo do 

estudo e na prioridade pelo espaçamento temporal compreendido entre o século XX até os 

anos iniciais do século XXI. Ampliamos nossos corpora com a inclusão do corpus do projeto 

Nurc-RJ
6
, Iboruna

7
 e Corpus do Português

8
, os dois primeiros pela disponibilização da 

transcrição de entrevistas orais e o terceiro por sua extensão e abrangência tipológica e 

textual.  

  Com base nos resultados já obtidos e no trabalho de Rocha (2016), nesta dissertação 

partimos da seguinte hipótese: aí tá configura uma nova microconstrução distinta de aí está 

na rede construcional do esquema LocV. A partir de tal hipótese, traçamos o macro objetivo 

de comprovar o estatuto construcional de aí tá, cabendo-nos demonstrar a vinculação formal e 

funcional dos elementos envolvidos, Loc e V. Desdobramos nosso objetivo macro nos 

seguintes objetivos específicos: diferenciar o uso construcional de aí tá do emprego contiguo 

do locativo aí e da forma verbal reduzida tá e demonstrar, comparativamente, as distintas 

propriedades formais e funcionais de aí tá e aí está. 

 Em nossa tessitura textual, para maior fluidez e acompanhamento da teoria pelo leitor, 

optamos por diluir a análise de nossos dados ao longo do texto a fim de exemplificar 

progressivamente a aplicação de nossa teoria, de modo que não há um capítulo reservado à 

análise de dados e sim para a comprovação das considerações feitas ao longo do texto. Nosso 

trabalho segue o seguinte planejamento: delinear a teoria que nos fundamenta; demonstrar a 

trajetória dos elementos que compõem nosso objeto de estudo; seus empregos conjugados até 

                                                             
5 Usaremos o termo constructo quando nos referirmos ao uso efetivo de aí tá e microconstrução quando a 

referência for feita ao type, à abstração de aí tá. 
6 Projeto Norma Linguística Urbana Culta. Disponível em http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/ 
7 Iboruna. Disponível em http://www.iboruna.ibilce.unesp.br/ 
8 Corpus do Português. Disponível em http://www.corpusdoportugues.org/ 
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seu uso construcional
9
; evidenciar que aí está e aí tá são duas microconstruções distintas na 

rede linguística do português; descrever a funcionalidade da microconstrução investigada; 

apresentar a metodologia da pesquisa; realizar a análise de dados e tecer algumas 

considerações finais. 

 O texto encontra-se dividido, portanto, em cinco capítulos com a seguinte 

organização: no primeiro capítulo, apresentamos e definimos nossa fundamentação teórica, a 

LFCU; no segundo capítulo, estabelecemos o status construcional de nosso objeto de estudo; 

no terceiro capítulo, caracterizamos os corpora e esclarecemos nossos procedimentos de 

análise; no quarto capítulo, dedicamo-nos à comprovação de fatores contextuais de nossos 

dados e, no quinto capítulo, efetuamos nossas considerações finais. Ao final do texto, listamos 

a bibliografia consultada e anexamos os dados analisados no decorrer de nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Sinalizamos que usamos a expressão "uso construcional" de aí tá como equivalente ao uso construcionalizado 

de nosso objeto de estudo, ou seja, já produto das mudanças construcionais, as quais não abordaremos neste 

trabalho. 
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1 Fundamentação teórica: A LFCU 

 Nosso aporte teórico-metodológico se fundamenta na LFCU, a qual concilia 

pressupostos da linguística funcional norte-americana, no que se refere ao estudo da língua 

em uso, e da linguística cognitiva, no que tange à perspectiva construcional da gramática, 

conforme mencionado anteriormente. Nosso trabalho é alicerçado em Traugott e Trousdale 

(2013), doravante T&T, que por sua vez, compatibilizam suas teorias com Goldberg (1995, 

2006), e com a Gramática de Construção Radical de Croft (2001; 2005), privilegiando 

aspectos contextuais, propriedades formais e funcionais da construção, conferindo maior rigor 

à análise de abordagem construcional. O diálogo entre as duas correntes linguísticas é 

compatível uma vez que, segundo Furtado da Cunha (2012):  

 

 

  As 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 sintaxe, a relação estreita entre a 

estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de 

comunicação, o entendimento de que os dados para a análise linguística são 

enunciados que ocorrem no discurso natural. A gramática é vista como 

representação cognitiva da experiência dos indivíduos com a linguagem; portanto, 

ela pode ser afetada pelo uso da língua. (FURTADO DA CUNHA, 2012, p. 28) 

 

 Apropriando-nos da abordagem construcional da gramática, consideramos as 

construções como as unidades básicas da língua. Assumimos o conceito de construção 

definido por Goldberg (1995), para quem as construções são pareamentos de forma e sentido 

e, portanto, seu significado é distinto do significado da soma de seus elementos constituintes. 

Construções podem ser compreendidas, também, como "unidades simbólicas convencionais", 

nos termos de Croft (2005). Segundo T&T (2013): 

" As construções são convencionais na medida em que são compartilhadas entre um 

grupo de falantes. Elas são simbólicas por serem signos, geralmente associações 

arbitrárias de forma e significado. E são unidades em que algum aspecto do signo é 

tão idiossincrático (Goldberg, 1995) ou tão freqüente (Goldberg, 2006) que o signo 

está enraizado como um emparelhamento forma-sentido na mente do usuário da 

língua." ( T&T, 2013, p. 1)10 

 

                                                             
10

 Tradução nossa: Constructions are "conventional in that they are shared among a group of speakers. They are 

symbolic in that they are signs, typically arbitrary associations of form and meaning. And they are units in that 

some aspect of the sign is so idiosyncratic (Goldberg 1995) or so frequent (Goldberg 2006) that the sign is 

entrenched as a form-meaning pairing in the mind of the language user." 
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 De acordo com nossa perspectiva teórica, a língua não é autônoma, melhor dito, a 

língua deve ser analisada e descrita dentro de um contexto de uso efetivo. Os aspectos 

contextuais são importantes metodologicamente para análise de perspectiva construcional por 

constituírem fator motivacional do uso de determinada construção. Oliveira (2015, p. 23) 

evidencia que "a dimensão contextual defendida sob tal perspectiva deve dar conta da 

correlação entre o nível da forma (ou expressão) e o nível do sentido (ou função) nas 

pesquisas dos usos linguísticos", ou seja, as construções são determinadas por suas 

características formais e funcionais, distinguindo-se uma das outras nesses aspectos.  

 Cabe-nos observar que em concordância com o viés de estudo funcional da língua e 

em consonância com o proposto por Croft (2001, p. 19), usaremos em nosso texto os "termos 

'significado' e 'sentido' para se referir a qualquer característica convencionalizada da função 

de uma construção." Croft (2001) esclarece que: 

 

 

O termo "significado pretende representar todos os aspectos 

CONVENCIONALIZADOS da função de uma construção, que podem incluir não 

apenas propriedades da situação descrita pelo enunciado, mas também propriedades 

do discurso em que o enunciado é encontrado (como o uso do Artigo definido para 

indicar que o objeto a que se refere é conhecido tanto do orador como do ouvinte) e 
da situação pragmática dos interlocutores (por exemplo, o uso de uma construção 

como "Que belo gato!" Para transmitir a surpresa do orador). (CROFT, 2001, p. 

19)11 (Tradução nossa) 

 

 

 Alinhado à definição da construção como um pareamento de forma e sentido, Croft 

(2001), ao tratar sobre a Gramática Radical de Construções, elabora um modelo de 

correspondência simbólica que explicita quais propriedades gramaticais são referentes à 

forma e quais são referentes ao sentido.  

 

 

 

 

                                                             
11 The term „meaning‟ is intended to represent all of the CONVENTIONALIZED aspects of a construction's 

function, which may include not only properties of the situation described by the utterance but also properties of 

the discourse in which the utterance is found (such as use of the Definite Article to indicate that the object 

referred to is known to both speaker and hearer) and of the pragmatic situation of the interlocutors (e.g. the use 

of a construction such as What a beautiful cat! to convey the speaker's surprise). In this book, I will use the terms 

„meaning‟ and „semantic‟ to refer to any conventionalized feature of a construction's function. 
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Figura 1: Elo de correspondência simbólica segundo Croft (2001) 

 

 

 O pareamento forma-sentido está contemplado, ainda, no modelo básico de construção 

representado por T&T (2013, p. 8). 

 

Figura 2: Ligação de afetamento entre forma e sentido no modelo construcional segundo T&T 

(2013) 

[[forma]           [sentido]] 

 

 Assim como Croft (2001), T&T (2013) especificam que as propriedades contextuais 

referentes à forma são a morfologicas, a fonologicas e a sintáticas e que as  referentes ao 

sentido/função são a semânticas, a pragmáticas e a discursivas, as quais estão ligadas por uma 

correspondência simbólica que especifica, define, o pareamento de forma e sentido. T&T 

esclarecem que "a seta dupla especifica a ligação entre forma e sentido, e os colchetes 

externos denotam que o pareamento forma-sentido é uma unidade convencionalizada." 

12
(T&T, 2013, p. 8). 

 Salientamos que em nossa abordagem a gramática é holística, nenhum de seus 

aspectos é superior em relevância e/ou autônomo em relação ao outro, as construções são 

identificáveis pelo conjunto de suas propriedades. 

 A concepção de gramática para a LFCU segundo Rocha (2016): 

 

                                                             
12 "The double-headed arrow, adopted from Booij (2010), specifies the link between form and meaning, and the 

external brackets denote that the form-meaning pairing is a conventionalized unit." 
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Na LFCU, a gramática é vista em perspectiva holística, ou seja, nenhum nível da 

gramática é autônomo ou central: semântica, morfossintaxe, fonologia, pragmática e 

discurso atuam juntos em uma construção. Essa perspectiva salienta o 

entrelaçamento interno proporcionado pelo elo de correspondência simbólica, 

evidenciando a forte vinculação entre função e forma. (ROCHA, 2016, p. 25) 

 

 É importante ressaltar, ainda, que na LFCU todos os elementos linguísticos, dos 

morfemas às sentenças mais complexas, os quais  apresentem novas propriedades formais e 

funcionais no uso efetivo da língua são tidos como novas construções na rede linguística. 

 Em nossa abordagem, a língua é organizada como uma rede em que as construções 

estão interligadas hierarquicamente e estas são compreendidas como unidades básicas da 

língua dotadas de propriedades formais e funcionais. Na rede construcional há construções de 

distintos níveis hierárquicos que vão das mais abrangentes funcional e formalmente até as 

suas instanciações mais específicas. 

  T&T (2013) esquematizam os níveis hierárquicos construcionais a partir do seguinte 

modelo:  

Figura 3: Modelo de hierarquia construcional com base em T&T (2013) 

 

 

 Reiteramos de forma enfática que em toda a hierarquia construcional há construções 

em distintos níveis de abrangência/especificidade semântico-sintática. Desse modo, 

estabelece-se o nível do esquema, correspondente às macroconstruções; do subesquema, 

referente às mesoconstruções; da microconstrução, também referido como type
13

, e do 

constructo, token, que trata do uso efetivo da construção na língua.  

 Segundo T&T (2013), sobre os esquemas: 

                                                             
13 Em nosso texto, para fim de maior fluidez e coesão, a construção de nível esquemático poderá ser referida 

como macroconstrução ou padrão construcional, o subesquema, como mesoconstrução ou meso e a 

microconstrução como micro ou type, adotando, também, a terminologia constante em Traugott (2008). 
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Os esquemas linguísticos são abstratos, grupos de construções semanticamente 

gerais, procedurais ou lexicais. São abstrações através de conjuntos de construções 

que são (inconscientemente) percebidas pelos usuários da linguagem como 

estreitamente relacionadas entre si na rede construcional. (T&T, 2013, p. 14)14 

(Tradução nossa) 

 

 

 Os esquemas ou macroconstruções são construções de forma e função virtuais e 

generalizadas, de modo que possuem slots
15

 categoriais não preenchidos, LocV (locativo + 

verbo), como em nossa pesquisa, por exemplo, o  subesquema, por sua vez, é o nível 

construcional em que o tipo semântico do slot é especificado, LocVest (Locativo + verbo 

estativo), no nível microconstrucional, o slot é preenchido por elementos determinados, aí 

está/aí tá,  e o constructo trata-se do uso concreto das microconstruções pelos falantes. 

 Os representados níveis hierárquicos  tornam-se mais elucidativos quando pensamos 

em quatro fatores (T&T, 2013) que se apresentam em distintos graus para cada um deles. São 

eles: esquematicidade, produtividade, composicionalidade e analisabilidade.  

 A esquematicidade é o fator que envolve o grau de abstração e generalidade 

construcional, ou seja, esquematicidade e abstração são diretamente proporcionais, de modo 

que quanto mais esquemática, mais abstrata, menos palpável será a construção, o que a 

caracteriza como um padrão esquemático. Ou seja, na rede de hierarquia construcional os 

esquemas estão no nível mais virtual , já que  existem como abstrações na língua e, por isso, 

são mais abrangentes e gerais em suas propriedades formais e funcionais e instanciam 

construções mais específicas, as mesoconstruções ou subesquemas.  

 Assim como a esquematicidade, a produtividade é um fator gradiente, ou seja, as 

construções podem ser mais ou menos produtivas. A produtividade construcional pode se dar 

de duas formas: produtividade type, a capacidade da construção instanciar maior número de 

construções específicas e a produtividade token, relacionada à frequência de uso de 

determinada construção. Por serem mais virtuais e abrangentes, os esquemas possuem maior 

produtividade type, seus slots podem ser preenchidos por inúmeros elementos distintos. 

                                                             
14 "In our view linguistic schemas are abstract, semantically general groups of constructions, whether procedural 

or contentful, as discussed in the preceding subsection. They are abstractions across sets of constructions which 

are (unconsciously) perceived by language-users to be closely related to each other in the constructional 

network." 

 
15

 Slots são os espaços a serem preenchidos por elementos específicos na construção. No esquema LocV temos o 

slot do locativo e o do verbo para serem preenchidos por elementos de tais categorias.  
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 Já a composicionalidade está relacionada ao grau de transparência semântica da 

construção, de quão possível é, contextualmente, identificar os sentidos individuais dos 

elementos que compõem a construção, distinguindo-se da analisabilidade construcional, 

relacionada ao aspecto sintático, de quão possível é desvincular  e analisar sintática e 

individualmente as subpartes de um arranjo. Ao observar os graus de composicionalidade e 

analisabilidade de uma construção, verificamos  se as propriedades formais e funcionais dos 

termos que a compõem são passíveis de serem analisadas individualmente ou se há vinculação 

tamanha que seus elementos constituintes se tornam indecomponíveis, com novas 

propriedades formais e funcionais incompatíveis com as prototípicas, caracterizando sua 

construcionalização.  

 Nossa pesquisa se atem ao nível microconstrucional, mais especificamente, na 

comprovação de que aí tá é uma nova microconstrução na rede construcional do padrão 

LocV. No entanto, trataremos, em certa medida, do esquema que a instancia, uma vez que os 

níveis mais baixos da hierarquia construcional especificam, concretizam, realizam a abstração 

e generalização do padrão esquemático.  

 

Figura 4: Rede construcional da microconstrução aí tá 

 

 

 

 Em nível hierárquico microconstrucional a esquematicidade é menor, uma vez que os 

elementos constituintes do esquema já estão dispostos, definidos; a produtividade a ser 

verificada é a referente à sua frequência de uso, suas  composicionalidade e analisabilidade 

Constructo/ tokens 

(uso efetivo)

Microconstrução/ 
types

Subesquema

Esquema LocV

LocVest

aí está

aí está

aí tá

aí tá



23 
 

são reduzidas, uma vez que os elementos constituintes da microconstrução tornam-se 

inseparáveis, em contextos específicos de uso, formando um grupo de força com novas 

propriedades formais e funcionais. 

 Em virtude das particularidades contextuais no uso da microconstrução aí tá, assim 

como seus graus de esquematicidade, produtividade, composicionalidade e analisabilidade, 

defendemos tratar-se de uma nova microconstrução na rede linguística do português 

brasileiro. Abordaremos mais detalhadamente nosso objeto de estudo no capítulo 3. 
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2 Fundamentações complementares 

 Reservamos este capítulo para discorrer, brevemente, a respeito de questões teóricas 

que se interpuseram como fatores relevantes na análise de nosso objeto de estudo. As teorias 

complementares as quais discorremos neste capítulo estão alinhadas à LFCU no que tange a 

observação e investigação quanto ao uso efetivo da língua pelo falante. O capítulo encontra-se 

organizado da seguinte forma: 2.1 a língua falada; 2.2 a conexão e 2.3 a marcação discursiva. 

 

2.1 A língua falada 

 Nesta seção, usamos, dentre outras referências, o disposto em Koch (2015; 2016) e 

Traugott (2010). Destacamos algumas especificidades da modalidade falada da língua, 

modalidade textual em que nosso objeto é  recorrente, mais especificamente, em textos orais 

que envolvam algum grau de interação e dialogicidade, como nas conversações de entrevistas 

constantes em nossos corpora, como assinalado no capítulo 4.  

 É importante destacar que a língua falada apresenta características particulares, 

conforme o exposto em Koch (2016): 

 

 

1. É relativamente não planejável de antemão, o que decorre de sua natureza 

altamente interacional; isto é, ela necessita ser localmente planejada, ou seja, 

planejada e replanejada a cada novo lance do jogo da linguagem; 

2. o texto falado apresenta-se em se fazendo (in statu nascendi), isto é, em sua 

própria gênese, tendendo, pois, a pôr a nu o próprio processo da sua construção. (...) 

no texto falado planejamento e verbalização ocorrem simultaneamente, porque ele 

emerge no próprio momento da interação: ele é o seu próprio rascunho; 

3. o fluxo discursivo apresenta descontinuidades frequentes, determinadas por uma 

série de fatores de ordem cognitivo-interacional, as quais têm, portanto, 

justificativas pragmáticas de relevância;  

4. o texto falado apresenta uma sintaxe característica, sem, contudo, deixar de ter 

como pano de fundo a sintaxe geral da língua;  

5. (...) a fala é processo, portanto dinâmica (...) (KOCH, 2016, p. 79-80) 

 

 Conforme observamos em Koch (2016), o texto oral, mais especificamente a 

conversação, por ser construído, formulado, simultaneamente ao envolvimento e a troca 

interacional  dos participantes do diálogo, não é totalmente planejado em sua elaboração, de 
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modo que em situação de interação comunicativa presencial, face a face, os interlocutores 

imprimem em suas falas hesitações, repetições, correções, inserções e a (inter)subjetividade. 

Sobre a língua oral, Andrade (2000) declara que: 

 

 

 O texto oral é, portanto, um evento interativo, uma troca social de significados e tal 

troca se torna mais evidente na conversação espontânea, visto tratar-se de um tipo de 

texto em que as pessoas exploram todos os recursos da língua, e por ser um tipo de 

situação em que se pode improvisar, inovar é onde as mudanças no sistema 

acontecem. (ANDRADE, 2000, p. 101) 

 

 O ato conversacional decorre, portanto, da interação dialógica entre um eu e um tu, 

ambos dotados de suas respectivas subjetividades, isto é, de suas impressões e experiências de 

vida, as quais repercutem e marcam seus discursos.  

 É imprescindível observar, ainda, que para que se tenha conversação é preciso que 

haja, em alguma medida, turnos de falas entre os interlocutores. Há gêneros conversacionais 

em que, no momento da interação, os turnos podem ser interpostos pelo ouvinte nos espaços 

de transição
16

, como no caso de diálogos informais do cotidiano, e há aqueles em que os 

turnos são geridos por um dos interlocutores, é o caso das palestras, por exemplo. Para que o 

colóquio seja bem sucedido, os participantes colaboram um com o outro, coparticipam na 

continuidade e no desenvolvimento do fluxo informacional, negociam a manutenção e a troca 

de turnos, buscam uma relação de compreensão mútua ao se dirigirem um ao outro, ou seja, a 

interação é permeada pela (inter)subjetividade.  

 Dados empíricos de nosso objeto de estudo apresentam grau relevante de 

(inter)subjetividade, sobretudo na negociação tácita da manutenção de turno do falante e na 

intervenção por inserções, responsáveis pela mudança momentânea do tópico discursivo. 

Abordamos brevemente tais questões e as exemplificamos em registro de uso efetivo de nosso 

objeto de estudo. No exemplo 3, mais adiante, demonstraremos a análise desse ponto teórico 

em nosso trabalho. 

  A subjetividade trata de como as crenças e posturas do eu são expressas no discurso e 

a intersubjetividade está relacionada  à atenção dada ao ouvinte/leitor pelo falante/escritor no 

momento da produção textual. Segundo Traugott (2010), em perspectiva geral, o próprio ato 

                                                             
16 Espaços de transição caracterizam-se por determinadas marcas como: silêncio ou pausas mais longas do 

detentor do turno, entonação característica, gestos, olhar, sinais de entrega de turno etc. (Koch, 2015, p.80) 
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de comunicação interpessoal pressupõe (inter)subjetividade. As implicaturas conversacionais 

do "eu", do falante, só se efetivam se houver coparticipação, interação do ouvinte ao longo do 

ato comunicativo. 

 Um diálogo é iniciado por meio da abordagem de um assunto, um tópico, que pode ser 

mantido ou não ao longo do fluxo conversacional. Segundo Koch:  

 

 

Tais assuntos são, de certa forma, delimitáveis no texto conversacional: embora, 

frequentemente, se passe quase insensivelmente de um assunto a outro, ao final de 

uma conversa, se for perguntado aos participantes sobre o que eles falaram, 

provavelmente eles serão capazes de enumerar os principais "tópicos" abordados.  

Na linguagem comum, tópico é, portanto, aquilo sobre o que se fala. (KOCH, 2015, 

p. 81)       

  

 A mudança tópica pode ocorrer ao longo da interação dialógica nas trocas de turno 

entre os falantes ou no turno do participante detentor da palavra, nesse caso, temos uma 

inserção, mudança tópica momentânea que ocorre ao longo da fala do locutor. Sobre as 

inserções, Koch declara: 

 

 

A inserção parece ter a macrofunção cognitiva de facilitar a compreensão dos 
parceiros. O locutor suspende temporariamente o tópico em andamento e insere 

algum tipo de material linguístico, com o intuito, entre outros de: a) introduzir 

explicações ou justificativas; b) fazer alusão a um conhecimento prévio, que, 

frequentemente, constitui um pré-requisito para o pleno entendimento do assunto; c) 

apresentar ilustrações ou exemplificações; d) introduzir comentários 

metaformulativos. (KOCH, 2016, p.84-86) 

 

 As inserções, segundo Koch, podem ter, também, funções interacionais, tais quais:  

 

 

despertar ou manter o interesse do parceiro e/ou criar uma atmosfera de intimidade 

ou cumplicidade; servir de suporte para a argumentação em curso e expressar a 

atitude do locutor perante o dito, introduzindo, por exemplo, atenuações, avaliações 

e ressalvas. (KOCH, 2016, p. 86-88). 

 

 Ilustramos, de maneira interativo-textual e pragmático-discursiva, como se estabelece 

a relação de (inter)subjetividade e a inserção no contexto de efetivo uso construcional de aí tá 

em um de seus subtipos, conforme exposto no capítulo reservado ao objeto de estudo: 

 

(3) E: Você conseguiu isenção da Rural?  
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F: Consegui porque, é claro, né, consegui primeiro porque eu consegui comprová que eu num 

tinha mesmo como pagar, eu não estava trabalhando na época, daí também uma facilidade, 

porque eu pude sair daqui, pude saí cedo, tive o tempo todo disponível pra ficá lá à mercê da 

universidade com toda a burocracia, que, no caso, eu saí cedo de casa e fui lá pra lá pra Rural, 

uma viagem enorme, aí tá, chegando lá ainda tive que esperá acho que começá o horário de 

atendimento, eles dão uma, te dão uma, folha com os requisitos, né, o que que precisa, 

documentação, o que que precisa comprovar, essas coisa assim que são necessária pra eles te 

avaliarem, pra ver se você merece ou não, pode ou não pagar. Aí eu levei documento, 

comprovante de residência, documentos da minha mãe, contra-cheque dela, essas coisa, 

carteira de trabalho, inclusive eu levei a minha também pra mostrá que tava em branco. 

          (Peul - adulto - oral) 

 

 

 Em (3), o falante faz uma inserção ao observar que o fato de não estar trabalhando foi 

facilitador para que tivesse tempo para cumprir a burocracia exigida e obtivesse êxito em seu 

pedido de isenção, já que foi necessário ter tempo disponível para tal (daí também uma 

facilidade, porque eu pude sair daqui, pude saí cedo, tive o tempo todo disponível pra ficá lá 

à mercê da universidade com toda a burocracia, que, no caso, eu saí cedo de casa e fui lá pra 

lá pra Rural, uma viagem enorme).  

 Após a observação feita, a inserção, o falante retoma o assunto sobre como foi o 

processo de pedido de isenção (aí tá, chegando lá ainda tive que esperá acho que começá o 

horário de atendimento...).Discursivamente, entendemos que o informante desvia o foco do 

tópico inicial (o pedido de isenção) ao inserir um comentário a respeito do proveitoso que foi 

poder sair de casa mais cedo. 

 Entendemos, também, que as propriedades contextuais do uso da microconstrução aí 

tá indexam a (inter)subjetividade porque, por meio de inferência sugerida
17

, acordo tácito 

entre os interlocutores no ato interativo, a permanência de turno é garantida ao falante, 

permitindo-o dar prosseguimento a fala sem interrupções e/ou sobreposições de seu 

interlocutor. 

 Segundo Traugott (2003, p. 125) "os dêiticos espaciais e temporais são subjetivos 

quando fundamentados no falante/escritor" o que nos possibilita interpretar que quando tais 

elementos estão direcionados ao interlocutor/leitor, caso do locativo de 2ª pessoa aí, a 

(inter)subjetividade é estabelecida.  

 Desse modo, no que diz respeito à contribuição dos aspectos formais no 

estabelecimento da (inter)subjetividade, o locativo aí, de segunda pessoa, aponta para o 

conteúdo enunciado aproximando-o do interlocutor enquanto a forma verbal reduzida tá 

                                                             
17 The process by which conversational implicatures are semanticised over time. Tradução nossa: "Processo pelo 

qual as implicaturas conversacionais são semanticizadas ao longo do tempo". (Traugott , 2003) 
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conserva traço de sua semântica de localização e situa a informação já posta no discurso, 

focalizando-a. Essa combinação de aí com tá evidencia determinado momento e 

direcionamento do discurso, marcando-o como fronteira entre o que já foi dito e o que o será. 

 No ato comunicativo, na língua efetivamente em uso, sobretudo em textos orais, o 

falante convida o ouvinte a fazer inferências, com maior ou menor grau de 

(inter)subjetividade. Ao interagir com outro, reinterpretações de sentidos são negociadas, fator 

que pode provocar mudanças construcionais que resultem em construcionalização, surgimento 

de nova construção na língua. 

 

2.2 Tipologia textual 

 Abordamos, brevemente, os tipos textuais em virtude de sua relevância na 

caracterização contextual de uso de nosso objeto de pesquisa. Nosso trabalho prioriza uma 

análise contextual ampla, considerando propriedades formais e funcionais,  incluindo, nesta, 

aspéctos pragmáticos e discursivos, conforme expresso no capítulo 1.  

 A tipologias textuais constituem o modo de organização do texto, sua funcionalidade e 

intenção. Em proposta voltada para o ensino de língua portuguesa e sua análise, Santos, Riche 

e Teixeira (2013) apresentam um quadro de classificação das tipologias textuias de forma 

prática e simplificada, levando em consideração as características tipológicas, seus objetivos e 

as marcas linguísticas. Segundo as autoras, são cinco as tipologias textuais: descrição, 

narração, exposição, argumentação e injunção. 

  

Quadro 3: Quadro de tipologia textual de Santos, Riche e Teixeira (2013) 

 

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, 

advérbios (modo e 

intensionalidade, 

principalmente);verbos no 

presente ou pretérito 

imperfeito do indicativo. 

Narração Relatar fatos, Verbos, advérbios e 
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acontecimentos, ações, numa 

sequêcia temporal. 

conjunções (tempo, lugar...); 

verbos no presente ou 

pretérito perfeito do 

indicativo. 

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. 

Verbos com valor imperativo 

(mesmo que não estejam no 

modo imperativo, mas no 

infinitivo, por exemplo), 

pronomes (você, vocês). 

 

  

 Santos, Riche e Teixeira (2013) afirmam que:  

 

 

...os textos são predominantemente organizados conforme uma tipologia, porém, em 

geral mais de uma aparece na constituição deles. Por exemplo, num romance, com 
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tipologia predominantemnete narrativa, pode haver trechos18 descritivos e injuntivos 

- identificá-los, articulando aspectos linguísticos e textuais, colabora para a 

compreensão e ajuda na produção de outros textos. (SANTOS, RICHE, TEIXEIRA, 

2013, p. 35) 

 

 Adotaremos, neste trabalho, a classificação proposta pelas citadas autoras, não nos 

atendo, porém, rigorosamente apenas as marcas linguísticas propostas para cada tipologia, 

apesar de considerá-las, uma vez que nossa abordagem teórica é relativa ao estudo da língua 

em uso e, por isso, dada a inovações e mudanças, não nos cabendo nos prender em marcas 

linguísticas  pré-determinadas, sobretudo ao analisar textos orais. Consideramos, também, as 

sequências tipológicas pós-construcionais de aí tá, ou seja, as sequência tipológicas textuais 

observadas após o uso de nosso objeto de estudo conforme será observado ao longo do texto e 

exposto no quadro 3 do capítulo 5. 

 

2.3 A conexão 

 Em virtude de nosso objeto de estudo ser instanciado por um esquema que licencia 

construções conectivas, LocVconect, e por, de fato, aí tá apresentar grau de conectividade em 

textos orais, iniciamos esta seção com as primeiras definições de conectivo e de conexão 

constantes em Dubois (1973): 

 Sobre conectivos: 

 

 

1. Em gramática tradicional, nome genérico do termo que estabelece conexão: 

pronomes e advérbios relativos, conjunções coordenativas e subordinativas, 

preposições. (DUBOIS, 1973, p. 139) 

 

 

 Quanto à definição de conexão: 

 

 

Em L. TESBIÉRE, a conexão é a relação que existe entre duas palavras de uma 

mesma frase. O conjunto das conexões constitui a estrutura da frase: por isso, uma 

frase como Alfredo canta não é constituída de dois elementos (Alfredo e canta), mas 

de três: Alfredo, canta e a conexão que liga Alfredo e canta, sem a qual não haveria 

frase. Cada conexão relaciona um termo superior (regente) e um termo inferior 

(regido ou subordinado). O verbo encontra-se, assim, no ápice da hierarquia das 

conexões. (DUBOIS, 1978, P. 131) 

 

                                                             
18 Denominaremos os trechos tipológicos de sequência tipológica, sendo ela de mesma tipologia em torno da 

qual o texto se organiza ou não.  
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 Os elementos de conexão são responsáveis pela coesão de partes do texto em diversos 

níveis, não restritos à sintaxe. Segundo Koch (2016): 

 

 

pode-se afirmar que o conceito de coesão textual  diz respeito a todos os processos 

de sequencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística 

significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. (KOCH, 2016, p. 

18) 

 

 Interessa-nos abordar em nosso trabalho a conexão sequenciadora retroativo-

propulsora, estabelecida por Tavares (1999; 2010; 2011).  

 Tavares (1999), propõe tal funcionalidade em virtude dos resultados obtidos em sua 

investigação a respeito dos termos  aí, daí, então e e. Segundo a pesquisadora:  

 

 

Aí, daí, então e e, em grande parte de seus usos como conectores, ao mesmo tempo 

em que introduzem informações no discurso, sequenciam-nas, estabelecendo uma 

ponte entre um enunciado passado e um futuro, no sentido em que o primeiro serve 

de base para o que será dito no segundo. Ou seja, apontam para trás para estabelecer 
sucessão entre eventos, idéias, tópicos, ações . Essa “(...) invariável ancoragem em 

instância preliminar do discurso, viabilizando a continuidade deste sempre em 

perfeita consonância com uma seqüência informacional já posta” (Risso, 1996;431), 

presente nos empregos conectivos de aí, daí, então e e, é responsável pelo efeito de 

previsibilidade obtido pela sua utilização; eles geram a expectativa de que algo novo 

será posto no discurso, em continuidade e consonância com o já dado; realizam uma 

seqüenciação retroativo-propulsora. (TAVARES, 1999, p. 19) 

 

 Conforme posto anteriormente, tratamos aqui sobre a funcionalidade conectora 

referente à sequenciação retroativo-propulsora, a qual é expressa em cinco distintos subtipos:  

 

 

SEQUENCIAÇÃO TEXTUAL: Estratégia linguística coesiva que assinala a ordem 

pela qual as unidades conectadas sucedem-se ao longo do tempo discursivo, 

salientando o encadeamento de uma porção discursiva anterior com uma posterior. 

SEQUENCIAÇÃO TEMPORAL: Apresentação de eventos no discurso de acordo 

com a ordem em que ocorreram no tempo, envolvendo a pressuposição de que o 

segundo evento ocorreu mais tarde em relação ao primeiro. 

INTRODUÇÃO DE EFEITO: Introdução de informações que representam 

consequência, conclusão, efeito ou resultado em relação ao que foi dito previamente. 

RETOMADA: Movimento de recuperação do fluxo temático anterior, interrompido 

por uma digressão. Geralmente, no processo de retomada, a informação reatada com 

o trecho anterior reaparece de forma literal ou com a alteração de alguns vocábulos. 

FINALIZAÇÃO: Adição de uma oração que sinaliza o final de um tópico/assunto 

ou subtópico. Nota-se em tal oração a presença de elementos anafóricos (como 

“isso”, “essa”, “assim”, etc). Depois da introdução da informação finalizadora, 
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segue-se o silêncio indicador do abandono do turno de fala ou então repetições e 

hesitações, sinais de desgaste do tópico, manifestando a intenção do falante em 

abandoná-lo. (TAVARES, 2010, p. 203-204) 

 

 Em virtude do elemento aí compor nosso objeto de estudo, exemplificamos os 

subtipos de seu uso a fim de ilustrar a conexão retroativo-propulsora. Dos cinco subtipos 

descritos por Tavares, dois deles apresentam correspondência funcional com aí tá, ou seja, 

temos dois usos distintos de sequenciação retroativo-propulsora da microconsrução aí tá, 

conforme verificado no decorrer do trabalho.  As ocorrências do sequenciador aí, ilustradas a 

seguir, encontram-se em  Tavares (1999). 

 Quando sequenciador textual, aí atua na progressão dos eventos dados no discurso de 

modo a relacioná-los, não atrelado à ordem temporal ou efeito conclusivo, mas  introduzindo 

um novo evento na progressão textual. Deparamo-nos com uso análogo de aí tá verificado a 

seguir: 

 

(III) Mas daí, quando eu perguntei o que que era e o que que estava acontecendo, desligaram 

o telefone. [Eu fiquei <preu>]- eu fiquei preocupado [com a]- com a situaçào, né? Disse: “Ué! 

Será que é doença que tem em casa? Alguma coisa está acontecendo?” Aí o engenheiro que 

estava comigo, ele estava fora. Aí quando ele chegou, eu estava no hotel porque ele saiu e foi 

a firma, foi levar ele, né? pra ele fazer o serviço, porque é negócio de projeto. Aí quando ele 

chegou, (...) eu disse: “Me leva [na]- na rodoviária que eu tenho que ir em casa imediatamente 

porque eu náo sei o que que está acontecendo. Me telefonaram pra cá porque eu tenho que ir 

urgente em casa” 

           (FLP 05, L 334) 

 

(4) E: ah... mas e a conversa sua com o menino do... do broto que começa com A? I: não... 

não...(termina com ela) a Tatiana... que é a... a minha colega... só que ele sempre foi (louco) 

com ela... aí... eh::... eh::... aí... onde eu estava? ((riso)) ele voltou... ela:: desceu... aí a gente 

ficou/ a festa estava  terminando... aí eu fui... perguntei pra... pra uma menina que:: ela só ia 

no final da festa... era quase duas e meia... aí ela... ela morava/ mora perto da minha casa... 

e::... eu pedi pra ela me levar pra casa... me deixar na porta da casa dela... que eu ia... que eu 

ia pra... pra casa sozinha... aí tá... tudo bem... ela... ela... ela... aceitou... aí... a gente:: estava 

saindo... estava/ tinha acabado a festa... a gente saiu... aí foram todo mundo ligar pra ca::sa... 

eh... espe... esperar/ chamar táxi... essas coisas...  

       (D&G- idade não informada - oral) 

 

 

 Em (III) aí introduz uma informação que instaura a continuidade discursiva no 

andamento do fluxo narrativo, uma vez que o fato do "engenheiro" ter chegado contribui para 

o andamento da história. Aí tá, em (4), também marca a introdução de nova informação, a 
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aceitação do pedido de carona da falante por sua vizinha, a partir da solicitação da informante. 

Verifica-se, nesse registro, a continuidade subsequente da informação dos fatos. 

 No subtipo sequenciador temporal, aí encadeia acontecimentos em ordem 

cronológica, em sucessão dos eventos  sem nenhuma informação interveniente. 

 

(IV) “Ela está lá na casa da Maria dos Anjos”, disse uma outra amiga minha. Aí ela foi lá na 

casa da Maria dos Anjos, ver se eu estava na casa da Maria dos Anjos.  

          (FLP 08, L 831) 

 

 Em (IV) “Aí ela foi lá na casa da Maria dos Anjos, ver se eu estava na casa da Maria 

dos Anjos.” expressa uma atitude realizada após a revelação do local em que "ela" se 

encontra, evidenciando a ordem de acontecimentos dos fatos no tempo e, de fato, o caráter 

sequenciador temporal exercido por aí. 

 Como introdutor de efeito, aí principia um evento que se configura como conclusão, 

resultado ou consequência de algo precedente. Nesse subtipo, a sequenciação retroativo-

propulsora se estabelece na medida em que se há uma consequência, há uma causa prévia. 

 

(V) Eles botaram ela, assim, num monte de aparelhos, sabe? Aí ela deu uma melhorazinha. 

          (FLP 03, L 1222) 

 

 

 Em (V) "ela" ter melhorado é a consequência de terem-na botado "num monte de 

aparelho", sendo esta a causa de sua melhora.  

 Aí finalizador encerra um tópico ou subtópico. Segundo Tavares, nesse caso, o aí pode 

aparecer acompanhado de elementos anafóricos e denotar conclusão. Não encontramos uso 

finalizador de aí tá em nossos dados. 

 

(VI) É “Mulheres sem dono”. É prostituição mesmo, assim. É mulher que- Até está lá em 

casa. Até vou trazer pra tu leres um dia. Deixa eu terminar que ainda não terminei o livro. 

Mas é baseado em prostituição, não tem? A mulher do cara viaja, ele vai encontrar com ela. 

Aí ela estava [no]- [no]- [tipo]- Como é que [ela]- ela veste? Aí é baseado nisso aí.  

          (FLP 16, L 1019) 

 

 No registro (VI) observa-se que aí resume de forma conclusiva que o artigo de leitura 

é baseado "nisso", na temática da prostituição citada previamente no texto, encerrando, 

portanto, o assunto. 
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 Já como retomador, aí, em textos orais, recupera o assunto inicial dando-lhe 

continuidade quando há informações intervenientes, divagações, na produção textual.  

 

 

É possível que, no processo de retomada, a informação reapareça de forma literal, ou 

com a alteração de alguns vocábulos, ou apenas seja recolocada em foco pelo 

apontamento para trás realizado pelo conector, sem haver seu resgate textual. 

(TAVARES, 1999, p.24). 

 

  Encontramos, também, usos afins de aí tá para esse subtipo de sequenciação 

retroativo-propulsora.  

(VII) Aí elas espiaram pelo buraquinho da porta, apagaram a luz de dentro de casa, {que era 

luz de querosene, e eles tratavam pomboca, aquela lamparina grande eles tratavam pomboca, 

porque náo tinha luz elétrica.} Aí elas apagaram a tal de pomboca e aí ficaram espiando, 

assim, pela janela, diz que era [um]- [umas]- umas sete mulheres, uma vestida de branco, 

[outra]- outras sem roupas pegando uma canoa.  

          (FLP 08, L 505) 

 

 

(5) E: E do Sítio? F: Ah, o Sítio, uma vez uma menina. Ela, né, foi [pra casa]- pra casa. Aí, 

né?, ela foi pro Sítio do Pica Pau Amarelo, correu do lobo mau. Aí ficô lá por muito tempo até 

que os personage dela chegaram. Aí, né?, o lobo mau só se alimentava com avó de menina e 

todo mundo tinha que chamá a vó de Narizinho e Pedrinhu di Tia, sinão cumia. Aí 

uma...vez... o Zé Bento quase <fui>- falô que aí tinha uma vó di minina. A Narizinho chegô e 

tampô a boca dele e falô assim: “aqui não tem nenhuma avó de menina, lobo mau. Aqui só 

tem uma tia de menina”. A Emília que pensa que é esperta do lobo mau, fantasiô de 

Chapeuzinho Vermelho i atraiu o lobo, <fui> saísse fora do Sítio, aí então foi chegá lá a 

Emília avisô um pedacinho pro lobo mau, que a Chapeuzinho Vermelho tinha avisado pra não 

i que si o lobo mau descobri que foi enagandu ela não sabe nem o que vai acontecer, que vai 

sê muito pior pra a Emília.A Emília desobedeu, bau, bau! Si foi! Aí, a Dona Benta, o lobo um 

dia, chamaram a Dona Benta, de vovó, e o lobo mau tinha escutado. Quandu a Dona Benta 

saiu ela falô assim: “Que lindas flores, não é lobo mau?”. Aí então o lobo mau falou assim: 

“bunita a vó di menina”. Então eles pregavam uma mentira falandu que a Dona Benta já foi 

avó di minina. Que agora ela é tia, mas era mentira, ela não, nunca foi tia di menina, ela é avó 

di minina. Aí... tá. Depois... o lobo mau falô assim: (...) Aí Dona Benta olhô assim no lobo 

mau, falô assim: “Opa, lobo mau, você tá enganadu, eu sô tia de minina, agora eu não sô mais 

a vó de minina, [minha]- minha neta foi morta, num sei quem matô qui eu já fui tia de 

minina”. Aí... o lobo mau, a tia Dona Benta falô assim: “lobo mau é pior pra você você me 

comê, puque assim você vai tê uma dô- diarréia, e não pára nunca mais”. 

         (Peul- infantil - oral) 

 

  

 Em (VII), tem-se uma narração que é "interrompida" por observações, entre colchetes, 

feitas sobre o tipo de iluminação do local, especificando-o. O aí atua na manutenção da 

narração inicial, recuperando o ponto em que a narrativa foi interrompida e dando-lhe 
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sequência.  Em (5), aí tá também cumpre o papel de retomar a sequência da narrativa inicial 

após uma digressão do falante, no caso, um esclarecimento a respeito de uma mentira contada 

para enganar o lobo da história.  

 Dada a similaridade de traços semântico-funcionais de aí tá com os subtipos de aí 

conector, assumimos que há permanência de tais traços do locativo já gramaticalizado na 

microconstrução aí tá. 

 Descritas as formas de atuação de cada subtipo conector de sequenciação retroativo- 

propulsora, cabe a verificação do "nível de articulação discursiva" em que atua: oracional, 

textual ou interacional.  Tavares (1999) discrimina tais níveis : 

 

 

(...) conectores oracionais relacionam proposições em nível lógico, conectores 
textuais interligam informações distribuídas em porções maiores do texto, e 

conectores interacionais ligam informações entre turnos de fala, contribuindo com a 

interação dialógica. Ou seja, parece haver um desenvolvimento crescente dos usos, 

primeiro em direção a um escopo cada vez maior - da oração a grandes blocos 

textuais com o consequente afrouxamento dos elos sintáticos-semânticos das 

informações, e, segundo, em direção à interação, com o crescimento de papeis 

voltados ao ajuste entre os interlocutores. (TAVARES, 1999a, p. 37) 

 

 O diferencial da atuação em nível textual para o nível interacional é que este "envolve 

a dinâmica das relações inter-turno, colaborando na organização das trocas entre os 

participantes da conversação e na manutenção ou tomada de turnos" (Tavares, 1999, p. 36). 

 Em usos análogos aos subtipos sequenciador textual e retomador acima referidos, a 

conexão estabelecida por aí tá atua no nível discursivo - interacional, deslocando-se para a 

funcionalidade de marcação discursiva.  

 

2.4 A marcação discursiva 

 Conforme exposto anteriormente, nosso objeto de estudo também apresenta atuação 

funcional de marcação discursiva, que ocorre ao apontar, marcar, um ponto no discurso em 

que se encerra um pronunciamento e se inicia ou retoma outro, funcionalidade teorizada nesta 

subseção.  Adotamos como base de nossa investigação sobre marcadores discursivos, 

doravante MDs, as concepções de Traugott e Dasher (2005), Teixeira (2015) e de Risso et Al 

(1996; 2002; 2015). 

 MDs, segundo Risso et Al (2015): 
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Trata-se de um amplo grupo de elementos de constituição bastante diversificada, 

envolvendo, no plano verbal, sons não lexicalizados, palavras, locuções e sintagmas 

mais desenvolvidos, aos quais se pode atribuir homogeneamente a condição de uma 

categoria pragmática bem consolidada no funcionamento da linguagem. (RISSO ET 

AL, 2015, p. 371) 

 

   

 Na definição de Teixeira (2015): 

 

 

Marcadores discursivos, doravante MDs, são, basicamente, elementos linguísticos 

que atuam no plano procedural da gramática, ou seja, são constituintes não 

referenciais que fazem relações entre componentes/partes/itens do discurso. Ao 

analisarmos contextos de interação, observamos que esses elementos facilitam o 

processamento do discurso (...) (TEIXEIRA, 2015, p. 45) 

 

 

 Segundo Traugott e Dasher (2005): 

 

 

 É o subconjunto de marcadores pragmáticos que criam uma ponte apontando tanto 

para trás como para frente, quer a nível local, quer a nível episódico global que 
passou a ser definido como marcadores de discurso (DMs).                 
(TRAUGOTT E DASHER, 2005, p. 154)  

 

 A fim de estabelecer traços característicos que definam os MDs, dez variáveis foram 

postas em análise por Risso et Al (2015) com o intuito de se determinar quais elementos em 

uso apresentam funcionalidades de marcadores do discurso. Tais variáveis constam como 

parâmetro para ratificarmos que a construção aí tá apresenta os critérios próprios da função 

marcadora discursiva. Cada variável apresenta três traços indicativos de sua escalaridade que, 

combinados no uso efetivo, configuram matrizes-básicas próprias dos MDs. Os traços mais 

frequentes e estáveis nas matrizes são tidos como indicadores da citada funcionalidade. Tais 

variáveis com seus respectivos traços são: 

 

 Variável 1: padrão de recorrência 

 Traços:  

1) de 1 a 3 vezes (baixa frequência);  

2) de 4 a 9 vezes (média frequência)  

3) de 10 vezes em diante (alta frequência) 
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 Considerando a extensão dos corpora investigados, a produtividade de aí tá não é alta, 

uma vez que apresenta baixa frequência token: 21 ocorrência em mais de 9,000 páginas 

examinadas. Considerando-se essa quantificação, atribuímos o traço 1 (baixa frequência) da 

variável 1 para aí tá.  Justificamos a baixa frequência  pelo recente uso da microconstrução, 

detectada a partir da segunda metade do século XX em contextos orais de interação 

específicos.   

  

 Variável 2: articulação de segmento do discurso 

Traços: 

1) sequenciador tópico 

2) sequenciador frasal 

0) não sequenciador 

 

 Segundo Risso et Al (2015), uma das funções dos MDs é promover a coesão dos 

segmentos do discurso, ratificando a atuação coesiva de sequenciador retroativo-propulsor de 

aí tá. Verificamos que, conforme explicitado na seção anterior, 2.2, aí tá atua em função 

similar à sequenciação retroativo-propulsora (Tavares, 1999) e por este motivo lhe atribuímos 

o traço 1 da variável 2, que trata da "organização tópica, estabelecendo aberturas, 

encaminhamentos, retomadas e fechos tópicos, em posição intra ou intertópicas" (RISSO et 

Al, 2015, p. 374) 

 

  Variável 3: orientação da interação 

Traços: 

1) secundariamente orientador 

2) basicamente orientador 

0) fragilmente orientador 

 

 A variável 3 trata do grau de envolvimento interacional entre os interlocutores de 

modo que um MD pode ser basicamente orientador (traço 2) quando em seu uso, segundo 

Risso et Al (2015, p. 375), está relacionado ao teste do canal comunicativo em busca de: 

"aprovação discursiva", "acompanhamento atencioso da fala do outro"  ou "sinalização formal 

de envolvimento interpessoal", conforme se emprega os MDs " entendeu?", "uhn uhn" e 

"digamos", respectivamente.  

 O traço 1 dessa variável, segundo os pesquisadores ocorre: 
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Quando a unidade sinaliza opinião ou orientação argumentativa do falante. Incluem-

se processos de manifestação pessoal, em que o falante verbaliza avaliações 

subjetivas a propósito das significações proposicionais (acho) ou envolve, 

indiretamente, seu interlocutor (bom). (RISSO ET AL, 2015, p, 375) 

 
 

 Assumimos ser aí tá fragilmente orientador (traço 3) em virtude de seu uso não ser 

direcionado à interação, intervenção ou troca de turno,  já que o falante se mantém com a 

palavra em virtude da inferência de que seu discurso terá continuidade.  

  A respeito das últimas duas variáveis (variável 2: articulação de segmentos do 

discurso e variável 3: orientação da interação), Risso et Al constataram que quanto mais 

articulador dos seguimentos o MD for, menos orientador da interação ele é e vice-versa, o que 

significa que do cruzamento das duas variáveis os autores estabelecem duas funções básicas 

dos MDs: basicamente sequenciadores e basicamente interacionais. A microconstrução aí tá, 

em sua funcionalidade de marcação discursiva, é basicamente sequenciadora, o que reforça 

que sua atuação discursiva deriva de sua função coesiva na sequenciação retroativa-

propulsora. 

 No entanto, os autores afirmam que os MDs apresentam as duas funcionalidades, 

ainda que uma se evidencie mais que a outra. Desse modo, consideramos que a 

funcionalidade interacional de aí tá está voltada para a (inter)subjetividade.   

 

  Variável 4: relação com o conteúdo proposicional 

Traços: 

1) exterior ao conteúdo 

0) não exterior ao conteúdo 

2) não se aplica 

 

 A variável 4 diz respeito à relação dos MDs com o conteúdo referencial dos 

seguimentos tópicos, em que o traço 1 indica que não há contribuição com o conteúdo 

referencial, ainda que o marcador sirva à organização das porções textuais, o traço 0 aponta 

contribuição conteudista às porções tópicas e o traço 2 não se aplica a questões de 

contribuição ou não por tratar-se de interjeições etc. Aí tá apresenta traço exterior ao conteúdo 

(traço 1), visto que tem atuação de caráter procedural, de modo a não acrescentar teor 

informacional ao texto.  
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  Variável 5: transparência semântica 

 Traços: 

 2) totalmente transparente 

 1) parcialmente transparente 

 0) opaco 

 3) não se aplica 

 

 O traço 2 da variável 5 corresponde ao sentido prototípico da palavra, ao seu uso com 

sentido "lexical do dicionário" ou "estrutural da gramática"; no traço 1, o sentido original da 

palavra passa por uma "acomodação semântica" em que há perda do sentido denotativo-

referencial e ganho de "enquadramento textual-discursivo" (RISSO et Al, 2015, p. 377- 378). 

Segundo os autores, no traço 1 o significado das palavras correspondem: 

 

  

a. a uma adaptação ou desdobramento de um significado gramatical, como é próprio, 
por exemplo, de unidades que projetam no discurso novos usos de preposições, 

conjunções ou certos advérbios; 

b. a uma reaplicação de um significado lexical, no caso, por exemplo, de unidades 

originadas de verbos, adjetivos ou substantivos. (RISSO ET AL, 2015, p. 377) 

 

 

 No traço 0, a opacidade ocorre em virtude da perda total do sentido original, a ponto 

dos elementos tornarem-se idiomatismos, estereótipos com cristalização máxima de seus 

significados. O traço 3 não se aplica, é reservado aos termos que já não são lexicalizados 

("ah", "uhn" etc). 

 Assim como a maior parte dos dados investigados pelos autores, aí tá é parcialmente 

transparente (traço 1), uma vez que há permanência dos  sentidos primeiros do locativo aí e 

do verbo estar, os quais contribuem para o sentido da microconstrução no contexto de uso.  

  

 Variável 6: apresentação formal 

 Traços: 

 1) forma única 

 2) forma variante 
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 Foi encontrada em nossa pesquisa a forma única, traço 1, aí tá correspondente às 

características formais e funcionais específicas de seu uso construcional, de modo que 

defendemos ser aí está uma construção distinta de aí tá.  

  Variável 7: relação sintática com a estrutura oracional 

 Traços: 

 1) sintaticamente independente 

 0) sintaticamente dependente 

 

 A micro em estudo  é sintaticamente independente, traço 1, não apresenta função no 

nível da sintaxe, podendo ser retirada do texto sem prejuízo sintático. Fato que reitera que sua 

atuação conectiva se dá no âmbito discursivo, ou seja,  relaciona  porções textuais sem exercer 

funções sintáticas tradicionais. 

 

 Variável 8: demarcação prosódica 

 Traços: 

 1) com pauta demarcativa 

 0) sem pauta demarcativa 

 

 Segundo os pesquisadores (2015), nessa variável: 

 

 

verificou-se se as formas constituem grupos fonéticos demarcados por pausas e/ou 

por algum outro elemento prosódico (como, por exemplo, o rebaixamento do tom 

de voz), grupos fonéticos destacados, enfim, por alguma variação melódica em 

relação aos segmentos precedentes, ou subsequentes, ou ainda em relação a ambos. 

(RISSO ET AL, 2015, p. 37) 

 

 Em nossa pesquisa, não nos dedicamos aos registros sonoros de dados, mas às suas 

transcrições. Nestas, todas as ocorrências de aí tá estão delimitadas por pausas, sinalizadas 
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por ponto, vírgula ou mesmo reticências
19

, portanto, empregada com pausa demarcativa,traço 

1. 

 

  Variável 9: autonomia comunicativa  

 Traços: 

 1) comunicativamente autônomo 

 0) comunicativamente não autônomo 

 

 A microconstrução aí tá não é "portadora de conteúdo proposicional em si própria" (p. 

380) e desempenha função procedural e não referencial, caracterizando-se por ser 

comunicativamente não autônomo, traço 0. 

 

Variável 10: massa fônica.  

 Traços: 

 1) até 3 sílabas tônicas 

 2) além de 3 sílabas tônicas 

  

 Considerando-se a composição da microconstrução aí tá pelo locativo aí e pela forma 

verbal reduzida tá, nosso objeto de estudo se enquadra no traço 1 da variável 10.  

 Dentre as dez variáveis em análise, os autores observam que cinco apresentam 

constância de traços específicos nos MDs e os definem como "traços que por sua estabilidade 

formam um núcleo decisivo na delimitação do conjunto dos marcadores discursivos" (RISSO 

ET AL, 2002, P. 46). Os referidos traços são: traço 1 exterior ao conteúdo proposicional da 

variável 4; traço 1 da variável 7 referente a independência sintática; traço 0 da variável 9 

relativo à falta de autonomia comunicativa e as combinações dos traços das variáveis 2 e 3, se 

interacional é menos sequenciador e se sequenciador é menos interacional.  

 

 

Em conjunto, esses cinco traços constituem uma referência preliminar, uma 

condição necessária no reconhecimento ou não do estatuto de MD. A combinatória 

das cinco forma um sólido fundo comum, uma espécie de núcleo-piloto estável e 

                                                             
19 Segundo definição do Houaiss, reticência: 1 omissão voluntária de algo que deve ser dito 2 o que foi omitido 3 

hesitação em expressar um pensamento, tomar uma decisão etc 4 sinal de pontuação para indicar a omissão de 

algo, insinuação, suspense etc.(HOUAISS, 2012, p. 678) 
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centralizador do ponto de integração homogênea  do conjunto  de MD. É em relação 

a esse núcleo-piloto que as demais variáveis são preenchidas dentro de certos 

padrões, dentro de limites de flexibilidade mais ou menos previsíveis e descritíveis. 

(RISSO ET AL, 2015, p. 386) 

 

 

 A construção aí tá se enquadra no referido núcleo-piloto definidor dos MDs e 

caracteriza-se por: apresentar baixa frequência no padrão de recorrência, explicável por ser 

uma nova microconstrução com funcionalidade coesiva e marcadora do discurso, função 

distinta da funcionalidade das microconstruções comumente instanciadas pelo padrão 

construcional LocV; sequenciar tópico na articulação dos segmentos do discurso; ser 

fragilmente orientadora da interação; ser exterior ao conteúdo proposicional; apresentar 

transparência semântica parcial; possuir forma única; ser sintaticamente independente da 

estrutura oracional, apresentar demarcação prosódica; ser comunicativamente não autônoma e 

possuir massa fônica de até três sílabas tônicas, conforme descrito anteriormente.   

 Os traços elencados acima ratificam a funcionalidade marcadora discursiva  da citada 

microconstrução, conforme observado a seguir: 

 

(6) E: É. E você acha, mas vocês nem chegaram a cogitá a hipótese dele ir lá registrá? F: 

Não, a mãe dele teve na minha casa... E: É? A mãe dele foi lá? F: Foi lá na minha casa. (est) 

Aí chorou à beça quando viu o bebê, que o bebê era muito parecido com ele, essas coisa e tal 

e é que quando o bebê tivé com dois meses pra deixá ir pra casa dela com o bebê não sei o 

que. Aí eu tô só olhando pra mãe dele falando. “Ai, pelo amor de Deus, não resistra o meu 

neto sem o nome do pai.”(inint) Começou a falá, a falá dos probremas delas e tal e eu tô 

olhando. Aí tá, a Suelen tinha falado no hospital que o pai era ignorado, (est) foi o que deu. 

Aí eles deram o papel do resistro “pai ignorado”, né? Só tinha a mãe. (est) Aí ela foi, falô com 

o rapaz. (est) Aí ele foi e disse que ia registrá o bebê, aí marcou pra a Suelen direitinho pra 

Suelen i, i lá que ele ia resistra.        

       (Peul - adulto - oral) 

 

 Em (6), aí tá atua no encerramento de um comentário precedente para dar sequência 

aos fatos e manter o desenvolvimento da história. De acordo com os traços definidores dos 

MDs, nesse registro o uso do constructo é exterior ao conteúdo proposicional, não possui 

significado comunicativo autônomo, não apresenta função sintática prototípica independente 

do contexto em que atua, além de ser parcialmente transparente e ter sua forma erodida, 

representando, portanto, indubitavelmente, a classe dos marcadores discursivos, com 

característica basicamente sequenciadora, mas com certo grau de interação. 

 A marcação discursiva é observável, discursivo-pragmaticamente, ao se direcionar a 

atenção do interlocutor para o ponto em que se finda um seguimento enunciado para dar 

continuidade aos fatos ou instruções seguintes. 
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3 Objeto de estudo: a microconstrução aí tá 

 Dedicamos este capítulo à demonstração de toda teoria apresentada aplicada na análise 

de nosso objeto de estudo, para isso, ratificamos que nosso objeto de estudo é a micronstrução 

aí tá compreendida como um novo tipo de micro instanciada pelo esquema construcional 

LocV, locativo seguido de verbo, produzido em textos orais do século XX até os anos iniciais 

do século XXI. É importante ressaltar que para a LFCU é nos constructos que se dá a 

manifestação efetiva, concreta, das características formais e funcionais da macroconstrução e 

que, assim sendo, a definem. Sobre as microconstruções, Oliveira (2011) declara: 

 

 

Trata-se de formações nomeadas como esquematizações de menor nível que 

concorrem para a articulação de outras mais abrangentes - as mesos e as 

macroconstruções. (OLIVEIRA, 2011, p. 98) 

 

 

 Rocha (2016), a partir dos resultados obtidos em sua investigação a respeito da 

funcionalidade das microconstruções aqui está, aí está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai  

instanciadas por LocV,  estabelece a função conectora para o referido esquema e apresenta a 

seguinte relação hierárquica construcional:  

 

Figura 5: Relações hierárquicas do esquema LocVconect (ROCHA, 2016, p. 32) 

 

Esquema 

LocVconect 

 

Microconstruções 

aqui está, aí está, lá está, aí vai, lá vai e aí vem 

 

Constructo 

 

 Na rede proposta pela autora, o esquema LocVconect instancia as representadas 

microconstruções na língua portuguesa. Defendemos que nosso objeto de estudo, aí tá, 

formado pelo locativo aí e a forma reduzida tá do verbo estativo estar, é uma nova 

microconstrução instanciada por uma meso LocVestativo na rede da macro LocVconect, uma vez 
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que também atua na conexão de porções textuais em textos falados. No entanto, aí tá 

apresenta algumas propriedades formais e funcionais que se distinguem das de sua 

microconstrução mais próxima na rede construcional de LocVconect, aí está,  assumindo função 

no domínio pragmático-discursivo, atuando na marcação discursiva, o que nos sugere seu 

deslocamento funcional, por isso, não se tratando de uma variação da microconstrução aí está, 

mas, sim, de uma nova micro na rede.   

 Assumindo aí tá como uma nova microconstrução, ou novo type, na rede 

construcional do esquema LocVconect, com base nos estudos de Rocha (2016), temos:  

 

Figura 6: Rede construcional de  LocVconect 

 

 

 

 A micro em estudo encontra-se destacada na rede construcional em virtude de seu 

deslocamento funcional, como sinalizado anteriormente. Consideramos pertinente discorrer, 

neste capítulo, sobre o padrão construcional que a instancia e seus elementos constituintes, a 

fim de detectar as características que conduzem aí tá ao estatuto de nova micro, ou type, na 

rede do citado esquema. Reservamos, portanto, a seção 3.1 para tratar do esquema LocV e a 

3.2 para abordar a trajetória de seus elementos constituintes, ratificar seu uso construcional, 

definir suas propriedades contextuais e diferenciá-las das de aí está. 

 

3.1 O esquema construcional LocV 

 Neste capítulo, tomamos como referência os estudos do esquema LocV realizados por 

Oliveira (2012), Batoréo e Oliveira (2014) e Rocha (2016).   

Microconstruções

Mesoconstrução

Macroconstrução LocVconect

LocVestativo

aí está aí tá
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  Oliveira (2012), ao tratar de micros de três esquemas distintos, SNLoc, LocV e VLoc, 

analisa seus graus de gramaticalidade, investigando a integração semântico-sintática entre os 

elementos constituintes das microconstruções alicerçadas pelos três padrões esquemáticos, 

que, segundo a autora, "vai da referência a entidades do universo biossocial até o 

cumprimento de funções de marcação discursiva" (p. 52), ou seja, do mais lexical ao mais 

gramatical. Em cline proposto pela pesquisadora, o esquema LocV está em posição 

intermediária no continuum  entre os extremos lexical e gramatical.  

 

Figura 7: Cline de gramaticalidade de SNLoc, LocV e VLoc segundo Oliveira (2012) 

 

LÉXICO --------------------------------------------------> GRAMÁTICA 

SNLoc                 LocV                            VLoc 

  

 As microconstruções instanciadas por LocV, segundo Oliveira (2012) "funcionam 

num tipo de arranjo cuja função precípua é a conexão textual, promovendo a articulação entre 

porções maiores do texto" em que "anaforicamente, retoma referentes e, por outro lado, 

cataforicamente, expande sentidos lógicos" (OLIVEIRA, 2012, p. 54).  

 Batoréo e Oliveira (2014) observam que para esse padrão construcional o slot do 

locativo é preenchido por maior diversidade de elementos (aqui, ali, lá, aí) enquanto que o slot 

verbal, em formação construcional, é preenchido apenas por verbos de movimento (ir/vir) e 

verbo de estado (estar). Em sua tese, Rocha (2016) alega que há motivação para o 

recrutamento dos verbos estar, ir e vir na composição das microconstruções instanciadas pelo 

esquema LocV e atribui tal motivação à persistência dos traços verbais e ao frame
20

 espacial 

dos verbos e dos locativos delineado em determinados contextos. 

 Os estudos diacrônicos a respeito do referido esquema têm ratificado que sua 

funcionalidade está, de fato, relacionada à conexão textual, em dimensão mais ou menos 

referencial de maiores ou menores porções textuais. 

  A autora (2016) analisa diacronicamente as mudanças construcionais pelas quais as 

microconstruções aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí vai, lá vai, alicerçadas pelo citado 

esquema, passam até se construcionalizarem e constata que, em textos escritos, tais 

microconstruções atuam na conexão textual. 

                                                             
20

 A concepção de frame relaciona-se ao armazenamento, na memória de longo prazo, de conhecimento 

culturalmente compartilhado. (ROCHA, 2016, p. 21) 
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 A integração entre os elementos constitutivos de aí tá em determinados contextos 

demonstra a perda de suas composicionalidade e analisabilidade. Ou seja, juntos os elementos 

apresentam semântica distinta da de seus significados individuais prototípicos, o sentido de 

estado do verbo e a localização espacial do locativo, tornam-se incapazes de serem analisados 

individualmente, sendo-lhes vedada, portanto, a inserção de termos intervenientes ou inversão 

de sua ordem. Tais elementos, em conjunto, atuam na conexão de porções textuais orais,  

evidenciando, assim,  seu status construcional licenciado por LocVconect. 

 Aí tá, instanciada pelo esquema LocVconect, apresenta a função conectora prevista pelo 

referido padrão, no entanto, marginal à conexão prototípica. A conectividade da micro aí tá 

apresenta algumas particularidades: anaforicamente preservando uma informação anterior ou 

retomando grandes porções textuais/ tópicos discursivos e, cataforicamente, projetando a 

atenção para a porção textual subsequente, com deslocamento discursivo-funcional à 

marcação do ponto em que se desfecha uma sequência para prosseguimento do fluxo 

informacional do texto. Tais particularidades conferem, inclusive, a manutenção do turno do 

falante que prossegue com a palavra, conforme expresso no exemplo 7 da seção 2.3 do 

capítulo 2. 

 Em estudo diacrônico, Rocha (2016) constata que a microconstrução aí está é a 

exemplar desse esquema construcional, ou seja, foi a primeira a se construcionalizar, estando, 

portanto, mais propícia a mudanças e a expansão de seu uso. Consideramos ser este um dos 

fatores que justificam o deslocamento funcional de aí tá. 

 

3.2 O status construcional de aí tá 

 Buscamos as definições do verbo estar e do locativo aí no dicionário de língua 

portuguesa Houaiss (2012) e destacamos as cinco primeiras em virtude de seus usos mais 

prototípicos:  

 

 

Es.tar v. pred. 1 (prep.com) ter ou apresentar provisoriamente (certa condição física, 

emocional, material, profissional etc.) 2 (prep.em) encontrar-se (em certa posição 

momentânea) < e. sentado > < e. em terceiro lugar > int. 3 encontrar-se 

transitoriamente  ( em certo momento ou lugar) < estamos numa época difícil > < e. 

em casa > 4 marcar presença em; ir, visitar, comparecer < estive na festa > 5 ficar 

situado em; localizar-se < São Paulo está a 400 km do Rio >. (HOUAISS, 2012, p. 

327) 

 

aí adv .1 nesse lugar, próximo ao ouvinte < o livro está aí na sua frente > 2 no lugar 

a que se fez referência; lá, ali < foi para a biblioteca e aí vai estudar > 3 nesse 

aspécto, nesse ponto < é aí que está o problema > 4 nesse momento; então < a noiva 
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chegou e, aí, a festa começou > 5 junto, anexado < aí vai o dinheiro >. (HOUAISS, 

2012, p. 27) 

 

 

 Depreendemos que estar apresenta caráter estativo e o aí, dêitico. Suas primeiras 

definições são relativas à disposição local e/ou temporal do indivíduo. O verbo estar expressa, 

ainda, condição situacional.  

 Sobre aí e seu processo de mudança, fundamentamos esta subseção com estudos de 

Tavares (1999; 2010; 2011) e Oliveira (2011; 2012), compatíveis com nossa perspectiva 

investigativa,  a fim de que se compreendam os caminhos percorridos pelo locativo até sua 

composição com o verbo estar na formação de nosso objeto de estudo aí tá.  

 Não é de nosso interesse abordar o locativo aí sob a perspectiva tradicional de forma 

aprofundada, uma vez que nosso viés de estudo é funcional. Atemo-nos a mencionar que pela 

tradição gramatical, o aí é categorizado e listado na classe dos advérbios de lugar, conforme  

consta em Faraco e Moura (2001) e Cunha (2014), por exemplo. No entanto, a classe dos 

advérbios é integrada por termos muito distintos que a caracterizam por ser uma classe 

imprecisa, nas palavras de Ilari et alli (2002) "a categoria adverbial é caracterizada com uma 

classe pouco nítida, de contornos difusos, integrada por membros distintos, incapazes de 

compartilhar certo conjunto de traços comuns."  

 Oliveira (2011) atesta, sob a perspectiva funcional, que os locativos são distintos dos 

demais advérbios por apresentarem "foricidade  e natureza pronominal", por se tratar de 

"proformas que, em geral, têm o papel adicional de elementos de coesão, a serviço da 

progressão informacional, seja como mecanismo anafórico ou catafórico". (Oliveira, 2011, p. 

100). 

  Quanto ao aí, em comparação com os demais locativos do português brasileiro, a 

pesquisadora afirma que: 

 

 

ali, por partilhar, em maior número de casos, frequência de uso, referência a lugar 

físico e ordenação pós-verbal, apresenta-se como locativo adverbial mais 

prototípico; após, encontra-se aqui e um pouco mais distante, lá; num ponto 

marginal da classe dos advérbios, situa-se aí, item com maior tendência à 

polissemia, à gramaticalização e à ordenação pré-verbal. (OLIVEIRA, 2011, p.100) 

 

 O verbo estar, em virtude de sua semântica de localização,  recruta o locativo aí em 

contextos em que a referência espacial se aproxima do interlocutor, da segunda pessoa do 

discurso. Em uso conjugado, cada elemento desempenha sua respectiva função sintática 
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tradicional, com composicionalidade e analisabilidade autônoma, plena, conforme ilustrado 

no decorrer do texto. O frequente uso conjugado dos termos resulta em seu desbotamento 

semântico e maior vinculação formal, criando-se condições favoráveis às distintas 

interpretações que podem gerar mudança linguística e resultar em construcionalização, ou 

seja, tornar-se uma nova construção na rede linguística. 

  Rocha (2016) observa que o uso adjunto de aí com está torna-se mais abstrato e 

entrincheirado, atuando no nível da conexão textual. Apropriamo-nos do disposto na tese de 

Rocha (2016) para exemplificar, brevemente, o uso construcional do locativo com o verbo em 

textos escritos, a fim de aclarar as propriedades formais e funcionais da micro aí está  para 

então, diferenciá-la de aí tá. Segue ocorrência do uso construcional de aí com está retirado de 

Rocha (2016): 

 

(VIII) Que negócio é esse? - É uma sociedade de dança, mamãe. Só famílias conhecidas. O 

Mário arranjou um convite pra nós.. Deixaram o sultão todo encabulado no tamborete do 

piano e vieram discutir na sala de jantar. (Famílias distintas. Não tem nada demais. As filhas 

de Dona Ernestina iam. E eram filhas de vereador. Aí está. Acabava cedo. Só se o Crispiniano 

for também. Por nada deste mundo. Ora essa é muito boa. Pai malvado. Não faltava mais 

nada. Falta de couro isso sim. Meninas sem juízo. Tempos de hoje. Meninas sapecas.  

    Século XX, Brasil, ficção- Retirado de Rocha ( p.87) 

 

 Configura-se, em (VIII), o uso construcional de aí está em que a ordenação locativo 

verbo é empregada como um arranjo altamente vinculado com sentido distinto da soma dos 

significados do termos, que atua em prol da "progressão dos enunciados no tempo do 

discurso" (ROCHA, 2016, p. 86), ou seja, aí está configura-se como uma construção.  

 

 

(...) tais usos apontam, a partir de chunking da forma locativa e da forma verbal, 

microconstruções com função de conexão sintática ou textual, que atuam de forma 

mais procedural. Assim, a partir de uma estrutura de predicado formada pela 

ordenação locativo verbo, a construcionalização gramatical instancia usos mais 
gramaticais, comparados aos da fonte, das combinações como elementos de 

conexão. (ROCHA, 2016, p. 84) 

 

 

 Observa-se, como declarado por Rocha (2016), que em (VIII) aí está encontra-se em 

posição inicial  ou mesmo isolado por pontos em seu contexto de uso construcional.  
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 No registro, a progressão estabelecida no fluxo textual ocorre ao conectar os 

argumentos de apenas estar presente no recinto  Famílias distintas e a curta durabilidade da 

reunião,  Acabava cedo, a favor da permissão para ir à festa.  

 

 

aí está funciona como um elemento de conexão, ao contribuir para a progressão das 

partes textuais em que são apresentados argumentos a favor da ida de alguns 

personagens a uma sociedade de dança, não tem nada demais. As filhas de Dona 

Ernestina iam. E eram filhas de vereador, e a porção textual subsequente, em que há 

outro argumento relevante para a permissão da ida a tal sociedade: acabar cedo. 

(ROCHA, 2016, p. 87) 

 

 A partir dos resultados de sua investigação, de perspectiva diacrônica, como já 

mencionado nesse capítulo, Rocha (2016) constata que o padrão LocV sanciona 

microconstruções que exercem funções conectivas em textos escritos. 

 Assim, a autora assume aí está como um type, uma microconstrução, instanciada pelo 

esquema LocVconect, em que o locativo aí e o verbo estativo estar perdem traços de suas 

categorias prototípicas, "tornando-se um composto de forma e significado, deixando de serem 

itens plenos e independentes" (p.86),  atuando como uma nova micro de funcionalidade 

conectiva na rede linguística. 

 

defendemos a existência do esquema de conexão LocVconect, como um novo nó na 

rede de conectores da gramática do português. Trata-se da construcionalização 

gramatical do esquema LocVconect, uma nova convencionalização de forma e de 

sentido, de função procedural. Tal esquema é preenchido por slots específicos, 

formadores das microconstruções aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí vai e lá vai. 

Assim, além desse nível mais virtual e abstrato, o esquema LocVconect, há outro 

mais inferior, formado pelas microconstruções aí está, aqui está, lá está, aí vem, aí 

vai e lá vai, instanciações de LocVconect, em que cada combinação representa uma 

microconstrução ou um type específico. (ROCHA, 2016, p. 13-14) 

 

 Rocha (2016) defende, ainda, que a conexão do esquema LocVconect  "atua como uma 

interligação anafórica/catafórica entre enunciados" e por isso adota a funcionalidade de 

sequenciação retroativo-propulsora estabelecida por Tavares (1999). Rocha (2016) declara: 

 

 

Na presente tese, portanto, defendemos que essa relação coesiva entre enunciados, 

intitulada sequenciação retroativo-propulsora textual, nos termos de Tavares, pode 

ser estabelecida pela construção conectora LocVconect, entre enunciados precedentes 

e posteriores à construção. (ROCHA, 2016, p. 38) 
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 Advogamos nesse trabalho que há, no entanto, duas microconstruções do verbo estar e 

do locativo aí, um empregado em textos da modalidade escrita com funcionalidade conectora, 

aí está, conforme atestado em Rocha (2016), e um empregado em textos de modalidade oral, 

aí tá, em que a forma verbal se reduz a tá e a microconstrução desempenha função discursivo-

textual de conexão em deslocamento para a marcação discursiva. Em virtude de nosso 

trabalho ser de caráter sincrônico, não tratamos do processo que resultou na microconstrução 

aí tá, não defendemos, portanto, se esta micro resulta ou não de aí está. Detectamos e 

assumimos, apenas, que, sincronicamente, há duas microconstruções distintas na rede 

construcional LocVconect e que não são microconstruções em competição, levando em conta os 

seus distintos contextos de uso, conforme demonstramos no decorrer dessa subseção, para 

atestar nossa hipótese de que aí tá configura uma nova microconstrução distinta de aí está na 

rede construcional LocV. 

 Apresentamos ocorrências sincrônicas de usos contíguos de aí e tá que se diferem dos 

usos do pareamento aí tá a fim de evidenciar o status construcional deste, conforme defendido 

aqui. Todos os registros ilustrados constam nos corpora e na sincronia investigados.  

 Seguem registros contíguos de aí e tá em usos não construcionalizados: 

 

(7) E: Não...e eu tava vendo um programa, que agora (hes) que agora ele ressurge dos mortos, 

né? aí de repente ele aparece num programa...eu vi um programa....num sei...num me lembro 

agora qual foi, mas que o entrevistador dizia assim: __ O Presidente Collor ! me deu tanta 

raiva, dava...é porque num tinha como ligar, num tinha como fazê nada. Eu falei: __ Ex, ex-

presidente, né? [Pra cê vê como ficô na cabeça das pessoas] e o <lo>...entrevistador só dizia: 

o presidente Collor, o presidente Collor tá aqui, o presidente Collor tá aqui....eu falei: gente ! 

ele não é presidente, ele é ex- presidente, e saiu do jeito que saiu [Ele agora é Fernado Collor], 

né? e as pessoa esqueceram disso? né? e esse cara aí tá falando que ele é presidente? né?  

        (Peul - adulto - oral) 

 

 

(8) E: Porque, as crianças, essa [eu acho] exploração de sensualidade não tem nada a ver, né? 

F: Não! Eu acho que isso aí tá levando as criança e as próprias adolescentes [pro]... pra um 

caminho totalmente errado. Que uma mulher tem que ser sensual, e tudo, com uma pessoa, 

pra tê [aquele]... aquele tchan na vida, entendeu? Agora, botá uma lingerie, ficá na rua, todo 

mundo ê, todo mundo, sabe. E, fazendo a cabeça dos cara; os cara pegam, vão, pegam a 

garota, estupra, faz de tudo, aí depois, o pessoal fica: “Ai, mataram a coitada, não sei o quê.”, 

mas pô, também, sabe, não sei não.  

        (Peul -  adulto- oral) 

 

 

 Em (7) e (8), o verbo estar compõe locuções verbais junto com os verbos falar e levar 

no gerúndio, respectivamente.  
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 No registro (7), em virtude do contexto de repetição das informações, a locução verbal 

denota a insistência do entrevistador em chamar Fernando Collor de presidente quando ele já 

não mais o é e reforça a inquietação do informante quanto a isso.  

 Já em (8), temos a expressão da opinião do falante evidenciada por eu acho em que o 

uso da locução verbal "tá levando" exprime consequência, no caso, a exploração de 

sensualidade "encaminha" as crianças e as adolescentes pra um caminho totalmente errado. 

  Em ambos os registros, as locuções verbais têm sujeitos indicados pelos 

demonstrativos "esse" e "isso", nessa ordem, e pelo aí, que aponta para referentes não 

espaciais: "um cara, o entrevistador" e "uma situação de exploração de sensualidade", nessa 

ordem. Outro uso adjunto  não construcional de aí e tá pode ser conferido em (9) e (10) a 

seguir.  

 

(9) I: o que eu sei fazer? olha... eu sei fazer muita coisa... mas... uma das coisas que eu sei... 

gosto de fazer é lasanha... né? e:: como é que se faz? eh... compra a massa... a massa já::/ tem 

que primeiro colocar no fogo... né? numa água... tem que ferver... ou até ferver a água pra ela 

ficar mole... né? ou como massa de macarrão... aí... depois que ela já está pronta... aí coloca 

numa forma untada com manteiga... coloca a massa... depois coloca queijo... presunto... 

coloca o... o... ketchup... queijo ralado... o tempero da lasanha... aí depois vai colocando as 

camadas... a gosto... né? e:: depois de tudo... acho que são três camadas no máximo... aí leva o 

tempero... o ketchup... o queijo ralado... né? e depois põe no forno durante assim uns quinze 

minutos...depois aí tá pronto é:: uma coisa simples de fazer... eu gosto de fazer...  

         (D&G - jovem - oral) 

 

 

(10) F: É!... É, mas ontem, eu acho também que a praia, né? ontem tava muito cheia. Quando 

eu fui pro Leblon até de manhã, já tava um engarrafamento danado em São Conrado, tudo 

quanto era lugar, Barra, aqui no Recreio... Aí quando eu fui, fui numa boa, né?... porque... no 

que isso que eu fui já era... meio dia eu acho!... Ainda tava assim de gente chegando na 

praia!... Aí eu... O quê?... Lá (“tava já tudo”) tudo engarrafado, né? ou seja, agora também!... 

é praia, Barra Shopping, (“agora”) aquele New York, né? (est) do lado do Barra Shopping. E 

aí você vai colocando. Todo mundo (“vem ao”) Barra Shopping ou New York. Todo mundo! 

agora. (“Tanto que”) fica lotado, fica tudo lotado! você não consegue mais sair daqui. No 

Recreio... A gente é raro sair (hes) é: final de semana; porque fica muito cheio!... E gente que 

vai... assim, tem gente que vai pegar a Linha Amarela... então como é muita gente a avenida 

não dá vazão... Isso é um ponto negativo, sabe? Que eles tavam fazendo obras também 

justamente pra alargar pra no Verão... melhorar! pra todo mundo... ninguém ficar preso em 

engarrafamento. Quem é daqui do Recreio poder ir pro... se locomover, né? se deslocar pros 

outros lugares. Pararam a obra, eu acho que não tava tendo pagamento... Acabaram os 

recursos, eu não faço idéia também. Pararam a obra... e aí tá um caos.  

E: Hum Se você pudesse melhorar, fosse... prefeita! 

         (Peul- adulto - oral) 
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 Em (9) e (10), o verbo tá é utilizado em sua função estativa, ou seja, aponta o estado 

em que determinada coisa se encontra e recruta um "predicativo": em (9) a lasanha está 

pronta e em (10) a situação está um caos.  

 No registro (9) temos um contexto em que se  relata como proceder para realizar algo, 

no caso, preparar uma lasanha, contexto propício para a semântica estativa do verbo estar , 

está pronto, que, associada ao advérbio depois, indica a finalização do processo culinário. 

 Em (10), temos um relato de experiência em que a semântica verbal estativa indica a 

situação da linha amarela, tá um caos. O termo aditivo e enfatiza o resultado caótico, a 

consequência,  de uma obra não acabada. 

 Nos dois registros, o verbo possui sujeito não expresso na oração em que se encontra, 

mas tematizado no texto (a lasanha e o local a que o falante se refere, a Linha amarela) e aí, já 

construcionalizado, atua na marcação de conclusão.  

  (9) indica que naquele momento ou etapa se finalizam os procedimentos para se 

cozinhar uma lasanha e o resultado foi estar pronta. Em (10), a conclusão se dá reforçando o 

motivo pelo qual se estabeleceu o caos, e aí, com a paralisação da obra (motivo), se tem a 

consequência, a desordenação da Linha Amarela. Vejamos outros usos contíguos não 

construcionais de aí e tá.  

 

(11) a pessoa fecha os olho ... que tá dentro da bacia ... fecha os olho ... e fica ... e fica 

comemorando ... aí bota ... bota é:: qualquer coisa ... na bacia ... aí como ... como ... é:: tira o 

pano ... num tá mais a ... o menino ... o menino tá atrás da pessoa que botou o pano ... tem 

uma brincadeira que:: você pega ... a:: lavanderia ... pega as roupa né? e bota ... aí depois ... 

como a gente vem ... num tá mais ... a roupa ... aí tá lá na lavanderia com ... é:: a torneira 

aberta ... aí tem ... uma que é:: bem muito boa ... você pega uma caixa des/ tamanho ((mostra 

o tamanho)) pode ser uma caixa des/ tamanho ... aí então ... uma caixa des/ tamanho ... bota ... 

bota na bacia ... e ... depois enrola ... enrola ... enrola ... aí ( ) um bocado de coisa dentro ... 

enrola ... enrola ... enrola ... aí depois joga a bacia na ... na água ... aí demora um pouquinho ... 

como você vê ... a bacia tá lá dentro ... e o que a gente botou dentro ... tá ... tá enfeitado ... 

terminei ...  

        (D&G - infantil - oral)  

 

(12) E: Aline... eu queria que você contasse uma coisa bem alegre... ou então uma coisa bem 

triste que tenha acontecido com você...I: eh... coisa alegre? não... ahn... coisa triste... pode ser 

então?E: pode... o que você preferir...I: eh... uma coisa triste... mas que quando eu tinha três 

anos... eu caí... aí tá até a cicatriz  aqui... que quando eu estava andan/ quando eu estava se 

metendo a andar de patins... daquele comum... estava se metendo... aí:: caí... e só... acabou...

  

        (D&G - infantil - oral)  
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 Nos dois registros, o verbo exige sujeito. Em (11), a roupa, a qual está lá na 

lavanderia e em (12), a cicatriz, que está em determinado ponto do corpo do informante. 

 Em (11) e (12),  a semântica estativa de localização está presente pelo uso conjugado  

do verbo estar com os locativos lá e aqui respectivamente, indicativos de lugar em ambos os 

contextos: um estabelecimento, a lavanderia, e o corpo do entrevistado, nessa ordem.  

 No registro (11), temos um contexto em que se observa o relato de procedimento 

relativo às brincadeiras em que, em uma delas, a roupa é deslocada para um local, a 

lavanderia. Já em (12), temos um relato de experiência pessoal em que o informante revela 

um acidente sofrido de patins aos três anos e, como dado comprobatório, indica o local de seu 

corpo em que se encontra a marca do acidente, a cicatriz. 

 Aí, nesses contextos, não é empregado com semântica espacial, e sim, como 

sequenciador, contribuindo com o acréscimo de informações e com a progressão textual.  

 Ressaltamos que nos registros descritos até aqui aí e tá não apresentam leitura 

conjunta, ou seja, há maior composicionalidade, uma vez que cada elemento pode ser 

analisado individualmente, o que ratifica não se tratar de novo pareamento de forma e função. 

 Observemos, agora, registros construcionais de aí tá:  

 

(13) E: Quando você está com uma namorada você fala muito ou pouco?  

F: É, quanu eu tô cu‟a namorada, intendeu, eu sô assim, façu meiu di sonsu, intendeu, cum ela 

i tal, intendeu, eu gostu di cunversá mansu pra vê qual é a dela, intendeu, purque eu tivi u‟a 

namorada, tinha u‟a namorada, namorei dois mese e poco, intendeu, eu num tava a fim di 

namorá ela não, mas a aminha casa tevi uma festinha i tal, a tia dela levô ela e parô na minha, 

né, eu servinu ela cum toda delicadeza, intendeu, i ela ficô parada na minha, intendeu; aí tá, a 

renti armamu i ficamu namoranu i tal, intendeu, mas eu tava sintinu qui num tinha condição 

da renti, intendeu, si cruzá, né, eu peguei, falei pra ela i tal, intão tá, mas... purque essa 

minina, ela tinha, tem estudu, tinha não, tem estudo, né, e eu, poxa, um camarada atrazadu 

namoranu uma garota daquela assim, num dá mermu, intendeu, num dá purque sabe cumé qui 

é di familha, intendeu, poxa, chegá na casa dela, us pais dela querê sabê qual u meu grau, 

sempre né, né issu; aí eu falá pra ela assim eu tô estudanu nu Mobral, aí achu qui ela mi dá até 

um tiru di, intendeu, mi dá até um tiru, né; 

         (Peul - adulto - oral) 

 

 

(14) E: Fábio... havias (nos) contado um... um jogo... né? uma experiência tua... I: é... E: e aí? 

I: e aí eu estava ali na... Pracinha Vinte e Cinco... jogando... e:: nossa equipe estava perdendo 

de  um a  zero... né? aí o jogador do nosso time caiu dentro da área e o juiz marcou 

pênalti... aí::... meus colegas pediram pra mim cobrar... né? eu estava muito 

nervoso...estava::... super nervoso... né? aí tá... eu botei a  bola... fui com calma ( ) deu muito 

nervosismo... porque eu estava muito nervoso... aí quando eu fui  bater... o goleiro... saiu pra 

um lado... né? aí a bola foi pra o outro lado... a bola... podia entrar... mas aí foi muito alto... a 

bola passou por cima do goleiro... aí... eles me consolaram e tudo... mas até hoje eu tenho... 
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um trauma assim... quando tem um pênalti assim... eu não gosto muito de bater... só de 

brinquedo mesmo que eu brinco/ que eu chuto... E: tá...  

         (D&G, adolescente) 

 

 Na ocorrência (13), o entrevistado, ao ser indagado pela entrevistadora sobre ser ou 

não falante com a namorada, inicia uma narrativa a respeito do início de seu último 

relacionamento e conta sobre as "estratégias" de que faz uso para iniciar um namoro. Nesse 

contexto, a microconstrução aí tá é utilizada para fechar um pronunciamento importante para 

a sequenciação de sua narrativa: o falante relata sobre a situação de encontro e sobre as 

"artimanhas" para conquista, arremata esse segmento do enredo e prossegue com os 

acontecimentos posteriores.   

 Em (14), o falante, um menino, conta sobre um jogo de futebol em que teve que bater 

um pênalti. Durante a narrativa, o menino alega que se sentiu muito nervoso do momento em 

que lhe foi solicitado que batesse a penalidade máxima até o momento em que ajeitou a bola 

para chutá-la. Nesse contexto, aí tá é usado para dar um desfecho na inserção, para que o 

ouvinte guarde e relacione todas as informações postas até aquele momento, sobretudo a do 

sentimento de nervosismo do falante, aos fatos seguintes, mantendo sua atenção voltada para 

o fluxo narrativo. Ao usar a microconstrução, há inferência de que o falante prosseguirá com 

o depoimento de como foi o lance no futebol, de que a história não foi finalizada e de que não 

cabe pronunciamento, intervenção, do ouvinte.  

 Nos dois  registros, o locativo não denota localização espacial  nem temporal e o verbo 

não denota estado e não exige argumentos. Nesse contexto de uso, os dois termos estão 

altamente integrados, de modo que perdem sua composicionalidade e analisabilidade, atuando 

como uma construção de funcionalidade mais procedural.  

 Consideramos que tal funcionalidade da micro aí tá, assim como a da microconstrução 

aí está, também condiz com a sequenciação retroativa-propulsora proposta por Tavares 

(1999) em virtude da preservação de traços do conector sequenciador aí, o que ratifica ser aí 

tá sancionada por LocVconect. Cabe-nos ressaltar que o locativo aí passa da referencialidade 

mais concreta (de lugar) para a mais abstrata (discursivo-textual) em que assume função 

conectora, seguindo a trajetória espaço > tempo > texto no processo de gramaticalização
21

, 

conforme Tavares (1999):  

 

                                                             
21 Compreendemos gramaticalização, nos termos de Traugott (2008; 2012), como um processo de redução e 

expansão pelo qual a microconstrução passa por uma redução em sua composicionalidade, na plenitude de suas 

categorias prototípicas; e se expandem, abrangendo outros contextos de usos e funções discursivas- pragmáticas. 
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elementos indicadores de espaço externo, por transferência metafórica, passam a ser 

empregados como indicadores temporais e, por fim como organizadores do espaço 

textual, sendo possível um percurso do espaço externo diretamente para o espaço 

textual (TAVARES, 1999, p.3) 

 

 Sobre o processo de mudança do locativo, a autora alega que a diversidade funcional 

exercida por aí na trajetória contínua de mudança, que vai de seu uso mais adverbial até 

empregos mais abstratos, mais gramaticais, é fator que evidencia sua gramaticalização.  

 A autora  observa que, da noção de localização espacial deriva a localização temporal 

e  desta, a conexão sequenciadora “de orações ou de partes maiores do discurso”, ou seja, com 

funcionalidade voltada para organização dos eventos no discurso. Ainda sobre os locativos, 

Oliveira (2011, p.101) observa que "não raro os pronomes locativos encontram-se fortemente 

associados a sintagmas nominais ou sintagmas verbais, em arranjos construcionais", fato 

examinado em nosso trabalho. 

 Em seu trabalho, Tavares (1999) descreve, então, os usos de aí, dentre outros 

elementos, como conector e reafirma que a conexão de aí se aplica na retomada e na 

sequenciação simultânea de partes do texto, de acordo com o exposto na seção 2.2 do capítulo 

2. 

 Identificamos em nossos dados que aí tá apresenta função análoga à do locativo aí 

gramaticalizado como conector em seus subtipos de sequenciação retroativo-propulsora de 

sequenciação textual e de retomada.  Cumpre-nos, então, retomar tais subtipos e demonstrá-

los nos usos de nosso objeto.    

 Além da sequenciação, da retroação e da propulsão, detectamos a funcionalidade 

discursiva de arremate, desfecho, no uso de aí tá que, na interposição de retornar a uma 

informação prévia (anaforicamente) e projetar o encadeamento dos fatos (cataforicamente), 

focaliza o ponto em que se dá o desfecho de um segmento enunciado e a continuidade do 

fluxo informacional, amarrando o texto. Contemplamos, pois, o deslocamento funcional rumo 

à marcação discursiva como um dos argumentos que justifica as distinções entre as micros aí 

está e aí tá. 

 Em virtude desse acréscimo funcional de arremate, renomeamos, com base na 

taxonomia de Tavares (1999), os subtipos de uso da microconstrução para: arrematador 

sequenciador retroativo-propulsor de prosseguimento e arrematador sequenciador retroativo-

propulsor de retomada. 
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 A respeito da sequenciação retroativo-propulsora, reiteramos que Tavares declara 

tratar-se de um fenômeno "responsável pelo estabelecimento de uma relação coesiva entre um 

enunciado precedente e um posterior, gerando a expectativa de que algo novo será introduzido 

no discurso, em continuidade e consonância com o já dado." (TAVARES, 2011, p. 1) 

 Tomemos (15) como exemplo de arrematador sequenciador retroativo-propulsor de 

prosseguimento e (16) de arrematador sequenciador retroativo-propulsor de retomada. 

 

(15) E: (...) e antes disso eu tinha recriminado a minha colega que ela estava saindo com um 

menino que ela falou que não ia sair... está eu recriminando ela... aí eu falei assim “não... não 

vou sair com ele não... dando o maior show lá... dando o maior show... não vou sair com ele 

não...” aí ele foi chegou perto de mim... descumpri com a minha palavra... fui... e saí com 

ele... aí tá... depois eu comecei a pensar... né? a minha colega chegou e falou assim “poxa... 

Flávia... não tinha nada a ver... eu ( ) com ele...” aí antes disso eu estava recriminando... 

depois eu comecei a pensar... e falei assim “não... pô... eu fiz a mesma coisa... não cumpri 

com a minha palavra...” e por causa disso me/ outra colega já ia parar de falar com a outra... já 

ia começar com... aquela coisa... tinha feito uma ignorância pra ela... ela falou assim “não... 

não quero papo com você mais...”         

            

         (D&G - Adulto - oral) 

 

(16) I- aquela festa ali do Pirangi ... a festa de Pirangi ... um chamou pra dançar ... fui dançar 

com ele duas música ... ele queria ficar comigo eu disse ... não ... eu não quis ficar com ele ... 

aí já na festa aqui eu fiquei com um ... aí pronto ... aí só fiquei com ele ... pronto ... aí no outro 

dia ele ficou com outra ( ) fica ... fica ... fica ... fica namorando sempre com ... outro trocando 

... trocando ... aí ... pronto ... aí tem ... aí nessa festa eu fui ... aí paquerei um ... paquerei um ... 

aí tá bom ... paquerei ... aí paquerei com ... bem ... eu tava que:: ta/ no momen::to ... eu tava 

muito queti::nha ... mas eu tava dançan::do ... tava me divertindo ... aí eu tinha uns bicho bom 

lá ... ô bicho danado ... rapaz bonitão ... da comi cana ... eu só conheço ... quer dizer eu num 

conheço ... só vejo de longe ... achei bem bonitão ... parece que é:: eu num sei o nome deles ... 

é da desses rapaz da comi cana que dançam ... eu nem conheço não ... tem uns que chama 

galego ... um de galego ... o outro ... o outro e num sei não ... o outro ... eu num sei não ... eu 

sei que tem um bem bonitinho ... que é parecido com:: com um paquera que eu tenho ... aí tá 

... aí eu tava sempre olhando ... aí chegou e chegou meu paquera ... ô bicho bom danado ... 

bonitão ... forte ... aí eu sempre paquero com ele ... eu num sei o nome dele não ... aí eu chamo 

ele assim ... quer que eu diga o nome?  

         (D&G - jovem - oral)  

 

 No registro (15), como arrematador sequenciador retroativo-propulsor de 

prosseguimento, aí tá atua na conexão de ocorrências anteriores e posteriores ao seu uso, 

relacionando-as ao estabelecer a progressão dos acontecimentos no discurso. Consideramos 

que dar sequência no discurso significar encadear os acontecimentos, fatos ou instruções, sem 

que haja nenhuma inserção interveniente aos fatos.  Sobre a sequenciação textual, ressaltamos 
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que Tavares (2011) destaca que "sinaliza a ordem pela qual as unidades conectadas sucedem-

se ao longo do tempo discursivo, salientando o encadeamento de uma porção discursiva 

anterior com uma posterior" (p.1). 

 Na ocorrência (15), a retroação se estabelece em virtude da necessidade de se 

considerar e reservar o que foi dito anteriormente para compreensão e prosseguimento 

informacional, visto que é necessário saber que a informante descumpriu com sua palavra 

para compreender o motivo pelo qual a atitude posterior dela foi a de pensar, refletir. Ou seja, 

a informante conta a respeito de uma festa em que havia combinado enfaticamente com uma 

colega de não "namorar" um menino específico, mas que não cumpriu com o acordado. Nesse 

contexto, aí tá é utilizado para dar prosseguimento aos acontecimentos ocorridos após a 

informante narrar ter descumprido com sua palavra. O fundo narrativo contribui para a 

semântica de prosseguimento uma vez que os fatos se encadeiam um após o outro, assim 

como contribui para tal semântica e funcionalidade de propulsão, a inferência de que a 

informante dará prosseguimento a sua fala, dando continuidade nos acontecimentos.  

 A semântica de sequenciação propulsora é reforçada, ainda, por elementos pospostos 

aos usos de aí tá, os quais denotam encadeamento dos acontecimentos, nesse dado, o advérbio 

depois.  

 Em (16), destacamos em sublinhado o trecho falado que corresponde à inserção. É 

válido esclarecer que tomamos como inserção qualquer observação, consideração, declaração 

etc que não componha o imediato prosseguimento narrativo e/ou instrucional, e que seja 

findado para retorno do fluxo textual.  

 Nesse registro, a informante relata os acontecimentos da festa que frequentou e emite 

sua impressão a respeito de alguns rapazes que lá compareceram, reforçando subjetividade, 

alegando que os conhecia, depois faz uma inserção para esclarecer e/ou retificar que não os 

conhecia pessoalmente, apenas de vista. Aí tá finda a observação feita e retoma o ponto da 

narrativa em que a informante estava se divertindo, dançando e observando os rapazes e dá  

continuidade  ao enredo.  

 No subtipo arrematador sequenciador retroativo-propulsor de retomada, a retroação e  

a propulsão são mais evidentes em virtude da breve mudança de tópico discursivo, da  

inserção e posterior  retorno ao tópico inicial. 

 A semântica de arremate no subtipo arrematador sequenciador retroativo-propulsor 

de prosseguimento se instaura com o desfecho de um acontecimento para a disposição do 

seguinte. Já no subtipo  arrematador sequenciador retroativo-propulsor de retomada o 
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sentido de arremate é estabelecido ao se findar uma inserção para retorno do tópico discursivo 

inicial.  

 Ao defendermos ser aí tá um novo type e não uma variação de aí está na rede 

construcional hierárquica de LocVconect, cabe-nos salientar as propriedades contextuais de 

ambas as microconstruções com o propósito de evidenciar suas distinções formais e 

funcionais e comprovar seus status de types individuais. Iniciamos pelo que há de comum  

entre ambas para ratificar que são licenciadas pelo esquema LocVconect. 

  Consta como função das duas microconstruções a retomada de porção textual anterior 

ao seu uso relacionando-a à porção posterior. Destacamos que, segundo Rocha (2016), a 

conexão estabelecida pela microconstrução é retroativo-propulsora porque conecta porções 

textuais em um "movimento duplo, anafórico e catafórico". Ratificamos ser este o mesmo tipo 

de conexão atribuído ao uso de aí tá. 

 

 

Quando um falante ou escritor estabelece uma relação coesiva entre enunciados 

sequenciados segundo uma ordenação temporal ou discursiva, está em jogo a 

sequenciação retroativo-propulsora, domínio funcional responsável por indicar que 

um enunciado será introduzido no discurso em continuidade e consonância com o já 
dado. É o que tento apreender com a expressão retroativo-propulsora: os 

movimentos simultâneos de retroagir – conduzindo a atenção do interlocutor para 

trás no discurso – e de propulsionar – conduzindo a atenção do interlocutor para a 

frente, para a continuidade do discurso. (TAVARES, 2010, p. 195-196) 

 

 Apontamos, no capítulo de análise de dados, em quadro comparativo baseado em 

Rocha (2016), as diferenças contextuais de aí está e aí tá.   
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4 Metodologia 

 A LFCU é pautada no método indutivo, partimos, portanto, da análise de dados 

produzidos em contextos reais de uso da língua. Concentramo-nos no levantamento, na 

descrição e na análise do constructo aí tá  em amostras no português do Brasil. 

 De acordo com o expresso ao longo deste trabalho, enfatizamos que nos interessa, 

aqui, o emprego do locativo aí e da forma verbal reduzida tá em contextos de uso em que há 

maior vínculo de suas partes constitutivas, ou seja, contextos em que aí tá  se comporta como 

uma nova microconstrução na rede linguística, havendo descarte, nesta fase da pesquisa, do 

emprego adjunto desses termos que não correspondam ao seu uso construcional. 

 Ao longo de nosso trabalho, para fins comprobatórios de nossa hipótese, de ser aí tá 

uma nova microconstrução distinta de aí está, e para atender nossos objetivos de comprovar o 

estatuto construcional de aí tá e comparar as micros compostas pelo verbo estar e pelo 

locativo aí, apropriamo-nos de dados de outros autores, os quais estão numerados em 

algarismos romanos para que se distinguam de nossos registros. 

 Nosso trabalho prioriza a análise qualitativa dos dados com foco nas propriedades 

contextuais, no entanto, consideramos a quantificação significativa para a pesquisa uma vez 

que a produtividade da microconstrução na língua é aferida por sua frequência token, 

frequência de uso pelos falantes.  

 Discorremos, pois, neste capítulo, sobre a caracterização dos corpora examinados em 

4.1 e os procedimentos de coleta e análise dos dados em 4.2.  

 

4.1 Caracterização dos corpora 

 A fim de definir os contextos de emprego da micro aí tá em textos orais, valemo-nos 

de amostras dialógicas transcritas dos seguintes bancos de dados: D&G, Peul, Nurc-RJ, 

Iboruna e Corpus do Português. Não tomamos como relevantes suas distintas extensões e 

organizações, visto que nesta fase intencionamos e priorizamos reunir o maior número de 

ocorrências do uso construcional de aí tá para análise de suas propriedades formais e 

funcionais e constatação de  funcionalidade. 

 Alguns corpora dividem-se em seções relacionadas a fatores socioeconômicos, 

temporais e/ou regionais. Não é de nosso interesse, no entanto, por ora, realizar um 

levantamento e/ou um estudo que releve fatores sociovariacionistas a respeito do uso de aí tá, 

interessa-nos atender os objetivos  de nosso trabalho: comprovar o status construcional de aí 

tá em textos orais e sua condição de novo nó na rede da língua portuguesa do Brasil.  Para 
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tanto, expandimos nossa busca tanto quanto possível considerando nosso restrito espaço de 

tempo. Portanto, para análise dos dados, ativemo-nos apenas a identificar os registros em que 

o locativo aí e a forma verbal tá compõem um pareamento de forma e sentido, reservando as 

informações referentes às variações de localidade, idade, grau de escolaridade ou situação 

social para um momento posterior de nossa pesquisa. 

 Todos os dados encontrados foram coletados de entrevistas realizadas no período que 

compreende as décadas  finais do século XX e início do século XXI, estando datado o registro 

mais antigo no ano de 1976 e o mais recente no ano de 2005, este no corpus Iboruna e aquele 

no corpus Peul, amostra Mobral. 

 Observamos que nossa investigação abrangeu os corpus Nurc-RJ e Corpus do 

Português, mas que, no entanto, nenhum registro construcional de aí tá foi encontrado em tais 

bancos de dados. 

 Seguem informações das características e extensão dos corpora investigados. 

 

4.1.1  Corpus D&G 

 O corpus organizado pelo grupo de estudo Discurso & Gramática, D&G, é constituído 

por textos falados do português brasileiro, resultantes de entrevistas, e seus correspondentes 

escritos. Os indivíduos entrevistados pertencem a comunidades estudantis, estudantes desde a 

alfabetização até o último ano do ensino superior,  de cinco cidades brasileira na realidade do 

final do século XX: Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande (RS), Juiz de fora (MG) e 

Natal (RN). 

Contabilizando um total de 171 informantes: 18 da cidade de Niterói, 93 do Rio de 

janeiro e 20 do Rio Grande, de Juiz de Fora e de Natal cada, este corpus abarca cinco 

diferentes tipos de textos orais transcritos: narrativa de experiência pessoal, narrativa 

recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião, bem como seus 

correspondentes na modalidade escrita, redigidos pelos próprios entrevistados após suas 

declarações orais. Desta forma, os participantes produziram cinco tipos textuais na 

modalidade oral e os mesmos cinco na escrita, totalizando um número de 10 produções 

textuais por informante, dos quais utilizamos apenas os textos oralizados.  

O corpus D&G foi o primeiro a ser investigado, ainda em fase de Iniciação Científica 

de nossa pesquisa,  de modo que foram analisadas em torno de 721 páginas dessa fonte de 

dados considerando-se todas as localidades participantes do projeto.  
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4.1.2 Corpus PEUL 

 O corpus do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, Peul, é composto por textos 

das modalidades falada e escrita correspondentes ao período de 1980 a 2000. Dedicamo-nos, 

em virtude de nossos objetivos, aos textos orais, nos quais as  amostras de fala são 

provenientes de entrevistas e divididas em seis seções: censo 1980, com 1.238 páginas; censo 

2000, com 586 páginas; amostra de indivíduos recontactados 2000, com 261 paginas; amostra 

de fala infantil, com 479 páginas; amostra interacional, com 256 páginas e amostra do 

Mobral, com 776 páginas, perfazendo um total de 3.596 páginas investigadas. 

 As amostras textuais foram segmentadas no corpus por faixa etária dos informantes: 

de sete a quatorze anos; de quinze a vinte e cinco anos; de vinte e seis a quarenta e nove anos; 

e acima dos cinquenta anos. O corpus compreende textos falantes do sexo masculino e 

feminino com nível de escolaridade do primeiro e segundo ciclos do ensino Fundamental e do 

ensino Médio de diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro. 

 

4.1.3 Corpus Iboruna 

Iboruna é um corpus, também em formato de entrevistas orais, originado do projeto 

"O português falado na região de São José do Rio Preto" o qual surgiu para manter uma base 

de registros da língua falada no interior paulista.  

Os tipos de textos produzidos nas entrevistas que compõem o Iboruna são: narrativa 

de experiência; narrativa recontada; descrição de local; relato de procedimento e relato de 

opinião. Os informantes são das seguintes cidades:  Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, 

Mirassol, Onda Verde e São José do Rio Preto. Tais amostras textuais estão distribuídas em 

dois tipos: amostra censo e amostra de interação.  

O primeiro tipo, também nomeado como amostra comunidade, é composto por 5 

arquivos sonoros, um arquivo com dados da ficha social do informante, um de transcrição e 

um com registros do diário de campo em que 152 arquivos estão dispostos de acordo com as 

faixas etárias de 7 a 15 anos, 16 a 25 anos, 26 a 35 anos, 36 a 55 e acima dos 55 anos, 

contabilizando 152 páginas. O segundo corresponde à amostras de interação dialógicas 

gravadas secretamente em situações espontâneas de diálogos. Consta, para cada amostra, um 

arquivo de som, um arquivo com a ficha social dos informantes, um de transcrição e um de 

registros do diário de campo. 
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Para manter a equivalência textual no acesso a todos os corpus, selecionamos apenas 

as transcrições para fins de pesquisa, contabilizando 1.301 páginas na amostra censo e 30 na 

amostra interacional, totalizando 1,331 páginas transcritas consultadas nesse corpus. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos  

 Reiteramos que nossa pesquisa inicial se deu nos bancos de dados D&G e Peul. A 

partir dos resultados obtidos, fomos motivados a expandir nossa busca  a corpus com perfis 

textuais similares, tais quais o Nurc-RJ e o Iboruna, constituídos de entrevistas orais 

realizadas com informantes de distintas situações socioeconômicas. Conforme exposto 

anteriormente, não encontramos o uso construcional de aí tá no corpus Nurc-RJ, mas o 

encontramos no corpus Iboruna. Dada a escassez de ocorrência de nosso objeto de estudo nos 

demais corpus investigados, consultamos o Corpus do Português com o intuito de expandir 

nossa busca, consideradas sua extensão e abrangência contextual, para encontrar mais 

empregos do pareamento aí tá, e não flagramos nenhum registro desta microconstrução. 

 O método investigativo aplicado em consonância com nossa fundamentação teórica é 

pautado em 3 etapas: coleta de registros contíguos de aí tá em uso efetivo na língua, seleção e 

agrupamento de ocorrências equivalentes e análise e descrição dos dados construcionais da 

composição dos elementos.   

 Na etapa de coleta de dados, seguimos os mesmos procedimentos já realizados em fase 

de Iniciação Científica: os textos orais transcritos dos corpus D&G, Peul, Nurc-RJ e Iboruna 

foram baixados, um por um, em arquivo word e depois salvos em arquivo PDF no 

computador; utilizamos a ferramenta de busca 
22

"localizar" disponível no leitor de arquivos 

deste formato, "adobe reader", e iniciamos nossa busca. 

 A coleta se deu em 3 fases: na primeira fase, indicamos o locativo "aí" como 

referência de busca a ser localizado em todos os textos; na segunda fase apontamos a forma 

verbal reduzida "tá" e na terceira fase, determinamos a localização de "aí tá", nesta forma. 

 Esclarecemos que utilizamos, como parâmetro para estabelecer a dimensão do 

fragmento textual coletado,  dois critérios: o início da fala do entrevistado até o uso de aí tá e, 

quando este afastado do início do período, em sequência muito extensa, um trecho em que 

                                                             
22 Utilizamos a ferramenta de busca disponível no leitor de arquivos em PDF por localizar todo e qualquer termo 

que contenha o elemento a ser localizado, evitando passar despercebido qualquer dado relevante para a 

investigação. 
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houvesse pelo menos dois tópicos discursivos enunciados, já que por vezes não há 

delimitação de períodos. 

 Na primeira fase, obtivemos como resultado da pesquisa todas as palavras que 

possuem o encontro vocálico "ai", como por exemplo:pai, pais, país, materiais, caído etc. 

Deparamo-nos, também, com o uso frequente do locativo aí já gramaticalizado como 

sequenciador retroativo-propulsor, nos termos de Tavares (1999). Reunimos, ainda, usos 

contíguos do locativo aí com o verbo estar em sua forma reduzida, tá. Estes registros foram 

reservados para estudo nesta dissertação e os demais, descartados.  

 Na segunda fase, o localizador nos indicou todas as palavras compostas pela sílaba 

ta,incluindo suas formas verbais conjugadas, tais quais: entrevista, contada, voltada, limitado, 

gosta, estava, está, estavam, dentre outras, inclusive expressões como "tá legal", "tá bom" e 

"tá aí", esta posta à parte. 

 Na terceira fase da coleta de dados, encontramos usos adjuntos de aí tanto com 

distintos vocábulos (aí também, aí talvez, aí taca) quanto com a forma verbal tá em uso 

construcional e não construcional (aí tá bom, aí tá legal, aí tá fazendo, aí tamo, aí tá). 

 Após finalizar a busca, iniciamos a verificação das ocorrências de aí tá, obtidas nas 

três fases da etapa de coleta, para seleção e agrupamento de registros com equivalências 

contextuais. Deparamo-nos com quatro tipos de combinações distintas do locativo aí junto à 

forma verbal tá, dos quais três tipos são de usos não construcionalizados, conforme 

exemplificado no capítulo 3. Conforme exposto no capítulo dedicado ao nosso objeto de 

estudo, para observação de todos os quatro tipos de combinação, analisamos todas as 

ocorrências semântico-sintaticamente e pragmático-discursivamente, o que nos sinalizou as 

características construcionais de aí tá. 

  Debruçamo-nos nos usos construcionais de aí tá para análise e descrição de suas 

propriedades formais (morfológicas, fonológicas e sintáticas) e funcionais (semânticas, 

pragmáticas e discursivas), conforme exposto no quadro 1 do capítulo 2, e deparamo-nos com 

a funcionalidade híbrida da microconstrução: a conexão, examinada com base nos modelos de 

sequenciação retroativo-propulsora de Tavares (1999) e a marcação do discurso, analisada 

pelos traços definidores dos MDs propostos por Risso et Al (2002).  

 Em virtude da baixa frequência token da microconstrução e da prioridade à descrição 

qualitativa do objeto, não fizemos uso de nenhum programa específico para cruzar 

características de nossos dados ou quantificá-los. Ou seja, nossa análise foi "manual",dada a 

quantidade palpável de registros. 
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5 Ratificação da análise 

 Conforme afirmado ao longo de todo o texto, interessa-nos os usos da instanciação 

construcional de aí tá. Para tanto, em nossa análise, concentramo-nos na depreensão e 

identificação de suas propriedades formais e funcionais e seus graus de composicionalidade.

 Reservamos a este capítulo, também, a análise das distinções dos subtipos de uso da 

microconstrução aí tá encontrados nos corpora investigados. Em conformidade com os 

preceitos da LFCU: analisamos dados reais da microconstrução aí tá, uma vez que é no uso 

efetivo que observamos a funcionalidade da língua; descrevemos suas propriedades 

contextuais e priorizamos o viés qualitativo no desenvolvimento de nossa análise. 

 Foram coletados 21 ocorrências do uso construcional de aí tá, das quais dez são do 

corpus D&G, sete do Peul e  quatro do Iboruna, nenhum registro foi localizado no corpus 

Nurc-RJ e no Corpus do Português apesar de suas extensões, conforme mencionado no 

capítulo 4. Não há considerações concretas a serem feitas em relação a quantificação de dados 

por corpus em virtude das distintas dimensões dos mesmos e por termos encontrado um 

número escasso de registros de nosso objeto de estudo. Delimitados pelas características dos 

corpora por nós investigados, averiguamos que a micro aí tá é empregada em textos orais, de 

diálogos, em trechos mais espontâneos, em momento discursivo de fundo tipológico narrativo 

ou injuntivo, ou seja, o entrevistado narra um acontecimento ou relata um procedimento ao 

longo de uma conversa descontraída com o entrevistador.  

 

Tabela 1: Distribuição dos dados por corpus 

Corpus Quantitativo 

D&G 10 

Peul 7 

Nurc-RJ ---- 

Iboruna 4 

CP ---- 

 

 O número reduzido de registros da microconstrução aí tá pode indicar que se trata de 

uso recente na língua, no entanto, seu emprego em distintas localidades sinaliza que a mesma 

encontra-se disponível na rede da língua portuguesa, não se constituindo somente de um caso 

de inovação,  e sim de convencionalização. 

 Conforme exposto no capítulo 3, fundamentados em Tavares (1999; 2010; 2011), 

reconhecemos dois subtipos de uso conector de aí tá, os quais foram renomeados em razão de 
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sua função de arremate: arrematador  sequenciador retroativo-propulsor de prosseguimento e 

arrematador sequenciador retroativo-propulsor de retomada. 

 

Tabela 2: Quantificação de aí tá por subtipo de uso 

Função 

Arrematador sequenciador 

retroativo-propulsor de 

prosseguimento 

Arrematador sequenciador 

retroativo-propulsor de 

retomada 

Quantificação 9 12 

 

 A distribuição quantitativa dos subtipos aponta certo equilíbrio no uso dos mesmos. 

Conjecturamos que seja em virtude de tais funções não apresentarem graus distintos de 

sequenciação, retomada, propulsão e arremate, ou seja, não haver um cline funcional entre os 

subtipos, apenas funcionarem, em parte, de forma distinta, preservando as suas funções 

essenciais: uma de encadear, apenas prosseguir com as informações textuais, e a outra de, 

também, retomar o texto após inserção.  

 Após os resultados iniciais, alguns fatores foram observados, no que tange às 

propriedades formais e funcionais da micro. Foram observados: a tipologia textual de fundo, 

caracterizadora de sua organização, a tipologia textual pós - construcional 
23

 e a presença de 

termos ou fatores que reforcem as características do uso construcionalizado de aí tá.   

 

Tabela 3: Distribuição por tipologia textual 

Tipologia de fundo narrativo Tipologia de fundo injuntivo 

18 3 

 

 Atribuímos a predominância de ocorrência da micro em textos de viés narrativo 

porque é o modo de organização informacional mais basilar, o qual norteia com 

preponderância as conversações do cotidiano e pelo fato do locativo aí já ser bastante 

recorrente e usado com função sequenciadora em textos orais, de modo que aí tá carrega tal 

funcionalidade.  

 Analisemos os seguintes registros: 

 

                                                             
23

 Denominamos de sequências tipológicas ou elementos pré e pós-construcional aqueles antepostos e  pospostos 

ao uso da microconstrução aí tá, respectivamente. 
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(17)
24

 E: ah... mas e a conversa sua com o menino do... do broto que começa com A? I: não... 

não...(termina com ela) a Tatiana... que é a... a minha colega... só que ele sempre foi (louco) 

com ela... aí... eh::... eh::... aí... onde eu estava? ((riso)) ele voltou... ela:: desceu... aí a gente 

ficou/ a festa estava terminando... aí eu fui... perguntei pra... pra uma menina que:: ela só ia no 

final da festa... era quase duas e meia... aí ela... ela morava/ mora perto da minha casa... e::... 

eu pedi pra ela me levar pra casa... me deixar na porta da casa dela... que eu ia... que eu ia 

pra... pra casa sozinha... aí tá... tudo bem... ela... ela... ela... aceitou... aí... a gente:: estava 

saindo... estava/ tinha acabado a festa... a gente saiu... aí foram todo mundo ligar pra ca::sa... 

eh... espe... esperar/ chamar táxi... essas coisas...  

        (D&G- idade não informada - oral) 

 

(18) E: Pa... i pa sua casa passa pur ondi? F1: Pela rua. E: Não, qual rua? F1: Pela aquela rua 

ali. E: Aí faz u quê? F2: Pur baxo. F1: Pur baxo aí vaí. Vai... aí depois... F2: Vai ali... 

sozinha ali. [Aí travessa.] E: Aí u quê? F1: Aí enta ali, aí [vai]- vai aí ta... aí travessa... aí... 

vai pa casa. E: Travessa u quê? F1: Ah... o.. é... E: Atravessa a linha, num atravessa? 

 

         (Peul- infantil - oral) 

 

(19) E: vou começar uma entrevista com a Andréa... do terceiro ano... do segundo grau do 

Opção Vestibulares aqui de Juiz de Fora... Andréa... a primeira coisa... eh:: eu queria que você 

me contasse uma história... um fato... um episódio que tenha acontecido com você... e que 

tenha sido interessante... ou... ou te/ que tenha te marcado por ser... eh:: ou constrangedor... ou 

triste... ou... feliz... enfim... I: tudo bem... aí:: eu peguei... e liguei... pro meu namorado... antes 

de ir... falando que ia e tal... ele ficou iradíssimo com a situação... mas tudo bem... e a gente já 

estava meio assim... eu já estava meia de saco cheio... né? e tal... aí tá... aí eles passaram lá no 

colégio... aí... já rolou aquele clima... com o tal amigo do namorado dela ((riso)) que até/ que 

a/ então... é o meu namorado... atual ((riso)) aí tá... fomos todos... aí chegou lá... aquele clima 

total... né? sol ((riso)) represa... e eu desesperada porque... eu... eu:: eu senti que aquele 

vín::culo que rolava com o meu namorado estava indo embora... entendeu?  

         (D&G – jovem – oral) 

 

(20) E: vou começar uma entrevista com a Andréa... do terceiro ano... do segundo grau do 

Opção Vestibulares aqui de Juiz de Fora... Andréa... a primeira coisa... eh:: eu queria que você 

me contasse uma história... um fato... um episódio que tenha acontecido com você... e que 

tenha sido interessante... ou... ou te/ que tenha te marcado por ser... eh:: ou constrangedor... ou 

triste... ou... feliz... enfim...I: tudo bem... aí:: eu peguei... e liguei... pro meu namorado... antes 

de ir... falando que ia e tal... ele ficou iradíssimo com a situação... mas tudo bem... e a gente já 

estava meio assim... eu já estava meia de saco cheio... né? e tal... aí tá... aí eles passaram lá no 

colégio... aí... já rolou aquele clima... com o tal amigo do namorado dela ((riso)) que até/ que 

a/ então... é o meu namorado... atual ((riso)) aí tá... fomos todos... aí chegou lá... aquele clima 

total... né? sol ((riso)) represa... e eu desesperada porque... eu... eu:: eu senti que aquele 

vín::culo que rolava com o meu namorado estava indo embora... entendeu?  

         (D&G - jovem - oral) 

        

                                                             
24 O exemplo (17) consta como exmplo número (4) na subseção 2.2 do capítulo 2. 
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 Aí tá, em (17),  marca o desfecho de um momento da história para sua continuidade, 

com a introdução de nova informação, aceitação do pedido de carona da falante por sua 

vizinha. Verifica-se, nesse registro, a continuidade subsequente da informação dos fatos. 

 Em (18), aí tá encontra-se em uma sequência textual injuntiva em que, tipicamente, 

instrui-se sobre o que deve ser feito em ordem sequencial. Nesse registro, F1 orienta E a como 

chegar até sua casa e indica que, após seguir em um local em que se entra (ali), deve 

atravessar (a linha). A microconstrução focaliza a finalização de um procedimento instruído 

para que se cumprisse o próximo.  

 Nos registros (19) e (20), a informante conta a respeito de um convite feito por uma 

amiga para um passeio no qual alguns meninos estariam presentes. Em sua narrativa a falante 

insere observações, em (19) sobre a reação de seu namorado diante do comunicado de que ela 

iria sair com a amiga (ele ficou iradíssimo com a situação) e em (20) a respeito de seu atual 

relacionamento, fruto do referido passeio (que até/ que a/ então... é o meu namorado... atual). 

 Iniciamos nossa análise assinalando o que há de comum em todas as ocorrências de aí 

tá, as quais estão ilustradas nos exemplos (17), (18), (19) e (20). Após essa fase de 

apontamentos, diferenciaremos os subtipos de arrematador sequenciador retroativo-propulsor. 

 Nos registros, detectamos a presença de dois interlocutores, identificáveis pelas letras I 

ou F (informante ou falante) e pela letra E (entrevistador) segundo informações constante no 

corpus. Trata-se de entrevistas em que a intenção é simular uma conversação informal entre 

os participantes, a fim de que o mesmo não monitore sua fala e, mais espontaneamente, use a 

variedade da língua que mais lhe convenha.  

 Observamos que o fundo tipológico em que se emprega a microconstrução é sempre 

narrativo ou injuntivo, com predominância do tipo narrativo, organizações textuais que 

denotam sequência de acontecimentos e instruções, respectivamente. No entanto, em nossos 

dados, deparamo-nos com variadas sequências tipológica pré-construcionais, inclusive, 

mescladas. Nas sequências tipológicas pós-construcionais há, também, predomínio da 

tipologia narrativa.  

 Como evidência e reforço da semântica de sequencialização instaurada com o uso de 

aí tá, verificamos que, em todas estas ocorrências, há presença de elementos/fatores que 

expressam conjuntura de sucessão no contexto, tais quais: as reticências; os advérbios de 

tempo; o  conector sequenciador aí; as sequências tipológicas narrativas ou injuntivas e os 

tempos verbais que atuam em prol das citadas tipologias textuais. Além do tipo de 

organização textual, narrativo e instrucional, em todos os dados há o uso pós-construcional do 
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conector sequenciador aí e de elementos textuais que contribuem para a percepção de 

sequência. 

 A retroação e a propulsão se estabelecem por meio de uma relação coesiva em que 

uma orientação ou um fato encadeia o outro no discurso. Em (17) é preciso que a informante 

questione a menina para que esta aceite dar-lhe uma carona, textualmente é necessário saber 

que um pedido de carona foi feito para compreender o que foi aceito e como se deu o 

prosseguimento da história. Em (18), é necessário que se sigam as instruções em ordem para 

que se chegue até a casa de F1, ou seja, é preciso realizar determinado procedimento para que 

se possa realizar o próximo, sendo necessário considerar o que vem antes para cumprir o 

passo-a-passo. Em (19) e em (20), a retroação e a propulsão são mais evidentes em virtude da 

ruptura momentânea do que se está dizendo para algum acréscimo informacional, o qual é 

rapidamente finalizado para retorno e prosseguimento do assunto inicial.  

 A função discursiva de arremate reforça a semântica retroativa-propulsora na medida 

em que marca pontualmente, focaliza, o momento do discurso em que se desfecha um 

seguimento e se inicia outro. 

 As ocorrências (17) e (18) exemplificam o subtipo arrematador sequenciador 

retroativo-propulsor de prosseguimento e as (19) e (20), o subtipo arrematador sequenciador 

retroativo-propulsor de retomada.  

 Os dois subtipos são arrematadores porque marcam o ponto do discurso em que há 

desfecho e continuidade informacional e são sequenciadores porque seus elementos 

contextuais favorecem a interpretação de sucessão do citado fluxo informacional.  

 A retroação e a propulsão se dão de distintas formas. No primeiro subtipo há a 

necessidade de se voltar para trás, anaforicamente, e considerar as informações já postas para 

que se prossiga a narração ou a instrução; nesse subtipo, há um andamento dos 

acontecimentos/instruções de modo dinâmico, ou seja, prossegue-se textualmente. No 

segundo subtipo, como já mencionado nesse trabalho, com a interrupção no encadeamento 

textual para esclarecimentos, observações, declarações etc, há um retorno ao assunto 

interrompido para sua continuidade.  

 Traugott e Dasher (2005) atentam para a foricidade estabelecida por alguns MDs, ao 

destacar contornos funcionais conectivos de alguns marcadores. Consideramos certa hibridez 

funcional de aí tá, na medida em que a micro conecta, em  movimento anafórico e catafórico, 

partes do texto e marca exatamente o ponto em que se faz a leitura de retorno e 

prosseguimento, relacionando as informações antepostas e pospostas ao seu uso.   
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 Como resultado de nossa investigação, identificamos as seguintes distinções formais e 

funcionais entre as microconstruções aí está e aí tá. 

  Quadro 3: Comparativo das propriedades formais e funcionais das microconstruções aí está 

e aí tá 

 

Propriedades Microconstrução aí está Microconstrução aí tá 

M
o
rf

o
ló

g
ic

as
 

 Microconstrução de valor 

coesivo  

 Configuração invariável: 

forma verbal na 3º pessoa 

do singular do presente do 

indicativo combinada à 

forma locativa aí  

 Geralmente, há, antes e 

após a microconstrução, 

sinal de pontuação, como o 

ponto final e a vírgula  

 Esquema LocVconect  

 Menor nível de 

composicionalidade.  

 Microconstrução de valor 

coesivo e marcador discursivo 

 Configuração invariável: forma 

verbal na 3º pessoa do singular do 

presente do indicativo combinada 

à forma locativa aí  

 Geralmente, há, antes e após a 

microconstrução, sinal de 

pontuação, como o ponto final, a 

vírgula ou mesmo a reticência. 

 Esquema LocVconect 

 Menor nível de 

composicionalidade. 

 Transcrição da forma verbal 

"está" em terceira pessoa do 

singular para a forma "tá" 
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S
in

tá
ti

ca
s 

 Posição fixa da 

microconstrução no início 

do período ou isolada por 

pontuação  

 Ligação de períodos ou 

porções textuais  

 Presença, após a 

combinação, de sintagma 

verbal iniciado com porque 

ou, mais raramente, de 

sintagma verbal com 

porque em outras posições 

 Posição fixa da microconstrução 

no início do período ou isolada 

por pontuação  

 Ligação de períodos ou porções 

textuais 

 Presença, após a combinação, de 

elementos que indicam 

sequência e/ou continuidade 

temporal dos fatos (aí, 

gramaticalizado, advérbios de 

tempo, uso de gerúndio, 

reticências etc) 

F
o
n
o
ló

g
ic

as
 

 Elementos mais encadeados 

(chunking)  

 Formação de grupo de força  

 Elementos mais encadeados 

(chunking)  

 Formação de grupo de força 

 Redução fonológica da forma 

verbal "está" em terceira 

pessoa do singular para a 

forma "tá" 

S
em

ân
ti

ca
s  Sequenciação textual  Sequenciação textual 

 Arremate textual   

P
ra

g
m

át
ic

as
 

 Forte marca de (inter) 

subjetividade  

 Sequência narrativa e 

argumentativa  

 Frame não espacial  

 Forte marca de (inter) 

subjetividade  

 Prevalência  de fundo tipológico 

narrativo e injuntivo 

 Sequência tipológica pós- 

construcional: narrativa e 

injuntiva 

 Frame não espacial 

 "Gênero entrevista" 
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D
is

cu
rs

iv
as

 
 Mais abstrato  

 Progressão textual, por 

meio da microconstrução aí 

está, que, ao mesmo tempo, 

destaca porção de texto 

anterior e acrescenta 

argumento/ponto de vista  

 Função conectiva entre 

partes do texto  

 Mais abstrato  

 Progressão textual, por meio da 

microconstrução aí tá, que, ao 

mesmo tempo, destaca porção de 

texto anterior e acrescenta 

fatos/instruções  

 Função conectiva entre partes do 

texto 

 Função interativo-textual de 

marcação do discurso 

 Dialogicidade 

 Manutenção de turno do 

falante 

Adaptado do quadro disposto em Rocha (2016)  correspondente ao contexto de isolamento de aí está. (2016, p. 

102-103 

 

 Constatamos que há diversas distinções formais e funcionais entre aí está e aí tá, as 

quais fundamentam e comprovam nossa hipótese de que: aí tá é uma construção na rede e de 

que é distinta de aí está, já que em nossa abordagem teórica cada construção apresenta suas 

propriedades formais e funcionais características, próprias,  tornando-se pareamentos de 

forma e sentido/função altamente vinculados cujo sentido discerne da soma dos significados 

de suas partes e as particularizam na rede construcional da língua portuguesa.  

 Observamos, também, que a funcionalidade conectora da microconstrução aí tá, 

marginal à conexão prototípica, desloca-se para o âmbito da interatividade com atuação no 

nível pragmático-discursivo ao assumir  características de MD.  
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6 Considerações finais 

 Apresentamos, na introdução de nosso trabalho, nossa hipótese de que aí tá figura 

como uma nova microconstrução na rede linguística sendo distinta da micro aí está. Para fim 

de confirmar nossa hipótese, objetivamos comprovar o estatuto construcional de nosso objeto 

de estudo. Para tanto, fez-se necessário mostrar as diferenças contextuais dos diversos usos 

contíguos do locativo aí com o verbo tá e analisar as distintas propriedades formais e 

funcionais de aí está e aí tá. 

 Em nosso estudo constatamos que aí tá possui propriedades conectoras, assim como a 

microconstrução aí está instanciada pelo esquema LocVconect. Por serem constituídas pelos 

mesmo elementos, locativo aí e verbo estativo estar, e ambas possuírem função conectiva, 

assumimos ser aí tá, também, sancionada pelo referido esquema. No entanto, demonstramos, 

com dados reais da língua falada, os contextos nos  quais as microconstruções são 

empregadas, evidenciando suas distintas propriedades formais e funcionais.  

 Em análise comparativa das citadas microconstruções, atestamos que, apesar de ambas 

serem utilizadas na mesma sincronia, em virtude de seus distintos usos contextuais, não estão 

em competição, dado que cumprem funções mais específicas, com propriedades formais 

também distintas. Como mencionado anteriormente, ainda que aí tá apresente função 

conectora,  esta se encaminha para o nível discursivo-pragmático a ponto de marcar o ponto 

em que essa conexão é delimitada no discurso e, por isso, exerce, também, a função de 

marcação do discurso. Ou seja, funcionalmente, a microconstrução aí tá apresenta as duas 

funcionalidades: conexão e marcação do discurso. Não especulamos, neste trabalho, se a 

microconstrução possui uma função dentro da outra ou se há um deslizamento funcional em 

processo. Sinalizamos, apenas, que há traços de ambas funcionalidades no uso da 

microconstrução aí tá em textos orais. 

 Identificamos dois subtipos de usos de aí tá em textos de fundo tipológico narrativo 

e/ou injuntivo orais, dialogados e espontâneos da língua portuguesa do Brasil: subtipo 

arrematador sequenciador retroativo-propulsor de prosseguimento e arrematador sequenciador 

retroativo-propulsor de retomada. No emprego de ambos os subtipos, a microconstrução:  

sequencia o fluxo informacional, retroage em um movimento de apontamento anafórico, 

propulsiona em um movimento de apontamento catafórico; focaliza, discursivamente, o 

arremate de uma sequência enunciativa e a continuidade no andamento do fluxo 

informacional, atuando na manutenção de turno do interlocutor. 
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 Em hipótese a ser abordada em fase de doutoramento, consideramos que, em virtude 

da funcionalidade discursivo-textual, já citada, do constructo aí tá, há possibilidade de 

estarmos flagrando um processo de mudança construcional lato do esquema LocVconect, ou 

seja,  o processo em que as propriedades do padrão LocV caminham para funcionalidades 

discursivas, deslocando-se para as propriedades do padrão VLoc, uma vez que, segundo 

Teixeira e Rosário (2016): 

 

 

o processo de formação da gramática inicia-se efetivamente nas micromudanças 

mais locais, pontuais e contingenciais por meio de um movimento botton-up, dado 

que o uso leva à formação de padrões que se regularizam.  (...) uma vez incorporadas 

pela comunidade linguística, tais mudanças permitem o estabelecimento de um 

esquema virtual que se torna disponível para posteriores incorporações. (TEIXEIRA 

E ROSÁRIO, 2016, p. 139) 

 

 Salientamos que, neste trabalho, defendemos a sanção de aí tá pelo padrão LocVconect 

em virtude de seu traço funcional conector, sem, no entanto, abordar o processo que resulta 

em seu estatuto construcional. Agendamos para fase de doutoramento o estudo de tal 

processo, bem como a investigação da possível contínua mudança na microconstrução que a 

desloque rumo ao compartilhamento funcional entre os padrões LocV e VLoc. 
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Anexos 

1. E: Você conseguiu isenção da Rural?  

F: Consegui porque, é claro, né, consegui primeiro porque eu consegui comprová que eu num 

tinha mesmo como pagar, eu não estava trabalhando na época, daí também uma facilidade, 

porque eu pude sair daqui, pude saí cedo, tive o tempo todo disponível pra ficá lá à mercê da 

universidade com toda a burocracia, que, no caso, eu saí cedo de casa e fui lá pra lá pra Rural, 

uma viagem enorme, aí tá, chegando lá ainda tive que esperá acho que começá o horário de 

atendimento, eles dão uma, te dão uma, folha com os requisitos, né, o que que precisa, 

documentação, o que que precisa comprovar, essas coisa assim que são necessária pra eles te 

avaliarem, pra ver se você merece ou não, pode ou não pagar. Aí eu levei documento, 

comprovante de residência, documentos da minha mãe, contra-cheque dela, essas coisa, 

carteira de trabalho, inclusive eu levei a minha também pra mostrá que tava em branco. 

         (Peul - adulto - oral) 

2. - E: E do Sítio?  

F: Ah, o Sítio, uma vez uma menina. Ela, né, foi [pra casa]- pra casa. Aí, né?, ela foi pro Sítio 

do Pica Pau Amarelo, correu do lobo mau. Aí ficô lá por muito tempo até que os personage 

dela chegaram. Aí, né?, o lobo mau só se alimentava com avó de menina e todo mundo tinha 

que chamá a vó de Narizinho e Pedrinhu di Tia, sinão cumia. Aí uma...vez... o Zé Bento quase 

<fui>- falô que aí tinha uma vó di minina. A Narizinho chegô e tampô a boca dele e falô 

assim: “aqui não tem nenhuma avó de menina, lobo mau. Aqui só tem uma tia de menina”. A 

Emília que pensa que é esperta do lobo mau, fantasiô de Chapeuzinho Vermelho i atraiu o 

lobo, <fui> saísse fora do Sítio, aí então foi chegá lá a Emília avisô um pedacinho pro lobo 

mau, que a Chapeuzinho Vermelho tinha avisado pra não i que si o lobo mau descobri que foi 

enagandu ela não sabe nem o que vai acontecer, que vai sê muito pior pra a Emília.A Emília 

desobedeu, bau, bau! Si foi! Aí, a Dona Benta, o lobo um dia, chamaram a Dona Benta, de 

vovó, e o lobo mau tinha escutado. Quandu a Dona Benta saiu ela falô assim: “Que lindas 

flores, não é lobo mau?”. Aí então o lobo mau falou assim: “bunita a vó di menina”. Então 

eles pregavam uma mentira falandu que a Dona Benta já foi avó di minina. Que agora ela é 

tia, mas era mentira, ela não, nunca foi tia di menina, ela é avó di minina. Aí... tá. Depois... o 

lobo mau falô assim: (...) Aí Dona Benta olhô assim no lobo mau, falô assim: “Opa, lobo 

mau, você tá enganadu, eu sô tia de minina, agora eu não sô mais a vó de minina, [minha]- 

minha neta foi morta, num sei quem matô qui eu já fui tia de minina”. Aí... o lobo mau, a tia 
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Dona Benta falô assim: “lobo mau é pior pra você você me comê, puque assim você vai tê 

uma dô- diarréia, e não pára nunca mais”. 

         (Peul - infantil - oral) 

 

3. E: Vocês fazem o que juntos?  F: A genti... ó ninhum compromissu, sabi? Eu saiu du 

colégiu, aí vô in casa janto aí botu uma ropa assim, sabi? Si tivé cum calo e aí eu desçu pra 

pra‟queli jardim ali, sabi? Na bera du canau. Ficamus conversandu ô sinau a genti vamus pra 

casa di‟um amigu tambéin. Aí ficamus iscutandu uns discu até onzi i meia, meia noiti, issu 

quandu a genti passa da hora vai até uma‟hora qui nein onti, sabi? Onti só ficô eu i mais um 

colega i outru iscutandu música i falandu dum negoçu qui nóis istamus programandu aí, sabi? 

Tipu assim um acampamento, sabi? Você sabi.  E: Hum...legal!  F: Você si amarra?  E: 

Gostu.  F: Intão nóis tamus a fim di í prum lugaí sabi?  E: Mas e a barraca?  F: Intão nóis já 

tamus programandu tudu certu, sabi?  E: Tão arrumando a barraca?  F: Já tamus já adiantandu 

tudu.  E: Mas como é que vocês estão arrumando a barraca, hein? Estão comprando?  F: Não. 

Tein um amigu nossu qui já tein, sabi? Quandu eli veiu du Maranhão eli tinha já uma... F: 

Uma vez eu fui num acampamento aí apareceram três caras sem barraca.  E: Trêis?  E: É, de 

carro. Estava um dia bonito, né? Aí tá. Eles botaram um cobertor, amarraram assim entre uma 

árvore e outra e fizeram cabana, né?  F: Ficaram bein à vontadi.  E: Ficaram lá, não sei o que, 

à vontade. Só que de noite caiu o maior toró.  F: U tempu mudô mermo... 

         (Peul - jovem - oral) 

   

 

4. ...de repente... veio uma ânsia de vômito eu pedi pra ele tirá(r) aquela coisa de mim 

começô(u) a vim uma ânsia de vômito só que num vinha o vômito… e eu quando vem a ânsia 

de vômito cê num consegue respirá(r)... e eu num conseguia respirá(r) num vinha 35 nem o 

vômito e eu nem respirava comecei ficá(r) e isso eu sozinho e aí eu comecei ficá(r)… 

desespeRAdo aí de repente eu pedin(d)o pra Deus... sabe fazê(r) a vontadeDEle aí de repente 

eu comecei vomitá… vomitá(r) VERde assim vomitei atrás da janela assim um VERde u/ 

umas BOla (saía) VERde assim… aí eu peguei né?... (a)cabô(u) assim isso foi foi algum 

tempo foi mais ou menos um… uns quarenta 40 minutos demorô(u) tudo isso... aí eu peguei 

e:: caí assim no chão… tava muito canSAdo aí eu olhei no espelho assim né?... eu vi minha 

boca tudo babada aí eu peguei... eu olhei no espelho assim né? parecia assim sabe? eu eu 

pensei que tinha acabado aí quando eu olhei começô(u) me dá(r) um medo de novo… e aí::... 

começô(u) a me dá(r) um medo aí eu peguei... éh::… e comecei olhá(r) no espelho de repente 
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eu comecei a andá(r) pa 45 trás assim e comecei eu mesmo a me enforcá(r) sem eu querê(r)… 

e aí começô(u) uma coisa muito FORte assim é difícil de acreditá(r) assim se cê me con/ se 

alguém me contasse eu num ia acreditá(r) mesmo mas é... éh:: é inCRÍvel mesmo e aí eu 

peguei… comecei a orá(r) orá(r) orá(r) aí saí lá fora e fiquei orando orando… e:: passei a 

madrugada inte(i)ra até de manhã… fiquei orando e eu às vezes eu dormia assim quase 50 

caía no chão sabe? mas eu num ficava em pé oran(d)o até... orei pa todo mundo que eu 

conhecia aí de manhã eu acor/ quando amanheceu… começô(u) a rodeá(r) uns passarinhos em 

volta de mim assim era uma coisa muito legal e eles ficavam não EM VOLta assim lá em 

cima PERtinho de mim assim se eu desse uns uns pulos altos assim dava até pa... pô(r) a mão 

assim… dois passarinhos... e:: aí eu fui dormí(r) né? aí tá… 55 éh:: pas/ a gente apresentô(u) 

no centro tal aí depois no o(u)tro dia eu falei – “bom eu quero conhecê(r) a igreja dela né?” – 

eu falei –“porque... nossa aconteceu uma coisa tão forte dessa né? eu quero í(r) lá”– né?... 

 

        (Iboruna - jovem - oral) 

5. E: bom... estamos começando agora uma entrevista com Enéas... do quinto ano ((riso)) de 

direito da/ de universidade particular... Enéas... a primeira coisa que você vai me contar é uma 

estória que tenha acontecido com você... que tenha te marcado... tenha sido triste ou alegre ou 

engraçado... algum/ alguma estória assim que tenha acontecido com você... que tenha te 

marcado... I: bom... eu vou contar uma coisa alegre... E: então conta... I: a primeira vez que eu 

andei de metrô... ((riso)) foi ((riso)) E: pode... pode... I: [foi em São Paulo...] ((riso)) E: [pode 

rir... pode rir...] I: eh... eu fui passar uns diasI: eh... eu fui passar uns dias em São Paulo... isso 

tem::... uns oito anos atrás... E: ( ) I: aí... fomos eu e a minha tia... mamãe... (uma) outra prima 

((riso)) aí::... tá... nós fomos... ficamos lá três dias em São Paulo... descemos naquela 

rodoviária doida... na... na hora de vir embora... nós pegamos um... um  bairro lá... onde a 

minha tia mora... ((tosse de E)) aí meu primo falou assim oh... “vocês... vão no metrô... 

quando chegar no Terminal Tietê... vocês descem...” ninguém nunca tinha andado de metrô... 

a primeira vez que nós fomos andar... aí ((riso))  

       (D&G - idade não informada - oral) 

 

6. I: a massa... como que é a massa... gente? bom... é fermento... né? aquele fermento... 

fleishman... fermento fleishman... leite... farinha... pouquinho de sal... aí mistura tudo ali... vai 

batendo... deixa depois... deu... né? deu aquela liga... a farinha está legal... deixa descansar um 

pouco... deixa ela descansar uma meia-hora... aí nisso... enquanto ela está descansando.... eu 
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vou... começo a/ gosto de colocar um lingüici::nha... milho verde... ((riso)) ovo cozido... 

azeitona... aí ( ) faço o molho... né? com tomate... tomate... cebola... deixo o molho lá... 

esquentando... gosto de colo/ deixo ( ) orégano separado também... queijo... o presunto ((riso)) 

ela... ((distúrbio de gravação)) um dia você vai comer ainda... é muito gostosa ((riso)) E: aí 

mais o quê? I: aí::... tá... a massa está legal... unto o tabuleiro... né? com óleo... abro a:: a 

massa... aí... coloco no forno um  pouquinho pra esquentar... venho... com o queijo... 

presunto... jogo o molho... a lingüicinha... ovo cozido...  milho verde... orégano... mas 

((riso)) ela fica indecente de gostosa... E: ah... mas... quanto tempo que leva no for::no?  

       (D&G - idade não informada- oral) 

 

7. I: eh:: deixa eu ver ((riso)) em:: março desse ano... eu ainda estava namorando... um cara... 

tem que falar o nome? tem? André ((riso)) aí tudo bem... só que acontece que eu sempre fui 

muito... muito limitada a ele... né? passei três anos da minha vida assim... apaixona::da... 

aquela coisa bem boba mesmo ((riso)) aí::... eh... nesse dia... foi aniversário de uma amiga 

minha... e ela ia fazer uma festa à noite... aí ela me ligou... tinha me ligado de dia... pra me 

convidar falando que::/ na época ela estava namorando um cara... e que tinha um amigo desse 

cara... que tinha um sítio... na represa... e ia comemorar de tarde... o aniversário dela lá e ela 

me chamou pra ir... que eles iam pegar a gente na saída da/ do colégio... aí eu topei... né? tudo 

bem... aí:: eu peguei... e liguei... pro meu namorado... antes de ir... falando que ia e tal... ele 

ficou iradíssimo com a situação... mas tudo bem... e a gente já estava meio assim... eu já 

estava meia de saco cheio... né? e tal... aí tá... aí eles passaram lá no colégio... aí... já rolou 

aquele clima... com o tal amigo do namorado dela ((riso)) que até/ que a/ então... é o meu 

namorado... atual ((riso)) aí tá... fomos todos... aí chegou lá... aquele clima total... né?  

       (D&G - idade não informada - oral) 

 

 

8. I: eh:: deixa eu ver ((riso)) em:: março desse ano... eu ainda estava namorando... um cara... 

tem que falar o nome? tem? André ((riso)) aí tudo bem... só que acontece que eu sempre fui 

muito... muito limitada a ele... né? passei três anos da minha vida assim... apaixona::da... 

aquela coisa bem boba mesmo ((riso)) aí::... eh... nesse dia... foi aniversário de uma amiga 

minha... e ela ia fazer uma festa à noite... aí ela me ligou... tinha me ligado de dia... pra me 

convidar falando que::/ na época ela estava namorando um cara... e que tinha um amigo desse 

cara... que tinha um sítio... na represa... e ia comemorar de tarde... o aniversário dela lá e ela 

me chamou pra ir... que eles iam pegar a gente na saída da/ do colégio... aí eu topei... né? tudo 



81 
 

bem... aí:: eu peguei... e liguei... pro meu namorado... antes de ir... falando que ia e tal... ele 

ficou iradíssimo com a situação... mas tudo bem... e a gente já estava meio assim... eu já 

estava meia de saco cheio... né? e tal... aí tá... aí eles passaram lá no colégio... aí... já rolou 

aquele clima... com o tal amigo do namorado dela ((riso)) que até/ que a/ então... é o meu 

namorado... atual ((riso)) aí tá... fomos todos... aí chegou lá... aquele clima total... né?  

       (D&G - idade não informada - oral) 

 

9. I: tem uma história... de uma amiga minha... há uns dias atrás ela foi.../ o namorado dela 

morava no Rio.../ mora no Rio... aí eles tinham brigado... e ela mora aqui... né? aí ela ficou 

louca com a situação ((riso)) aí ela virou e falou que... eh::/ com a mãe dela... que ia dormir na 

casa de uma amiga minha... ia... almoçar na casa da amiga dela e tal... no dia/ depois do 

almoço... e que ia dormir lá... ou seja... só ia voltar no outro dia... e a mãe dela não checa... 

né? então ((riso)) estava tudo limpeza... aí tá... aí ela pegou o carro... e foi parar no Rio... 

simplesmente pediu um cara... no meio:: de Bicas... sei lá onde que ela foi parar... pra fazer 

um mapinha pra ela... pra como que elachegava no Rio... que ela não sabia ((riso))  

       (D&G - idade não informada - oral) 

 

10. I- aquela festa ali do Pirangi ... a festa de Pirangi ... um chamou pra dançar ... fui dançar 

com ele duas música ... ele queria ficar comigo eu disse ... não ... eu não quis ficar com ele ... 

aí já na festa aqui eu fiquei com um ... aí pronto ... aí só fiquei com ele ... pronto ... aí no outro 

dia ele ficou com outra ( ) fica ... fica ... fica ... fica namorando sempre com ... outro trocando 

... trocando ... aí ... pronto ... aí tem ... aí nessa festa eu fui ... aí paquerei um ... paquerei um ... 

aí tá bom ... paquerei ... aí paquerei com ... bem ... eu tava que:: ta/ no momen::to ... eu tava 

muito queti::nha ... mas eu tava dançan::do ... tava me divertindo ... aí eu tinha uns bicho bom 

lá ... ô bicho danado ... rapaz bonitão ... da comi cana ... eu só conheço ... quer dizer eu num 

conheço ... só vejo de longe ... achei bem bonitão ... parece que é:: eu num sei o nome deles ... 

é da desses rapaz da comi cana que dançam ... eu nem conheço não ... tem uns que chama 

galego ... um de galego ... o outro ... o outro e num sei não ... o outro ... eu num sei não ... eu 

sei que tem um bem bonitinho ... que é parecido com:: com um paquera que eu tenho ... aí tá 

... aí eu tava sempre olhando ... aí chegou e chegou meu paquera ... ô bicho bom danado ... 

bonitão ... forte ... aí eu sempre paquero com ele ... eu num sei o nome dele não ... aí eu chamo 

ele assim ... quer que eu diga o nome?  

         (D&G - jovem - oral) 

 



82 
 

11. E: Fábio... havias (nos) contado um... um jogo... né? uma experiência tua...I: é...E: e aí?I: 

e aí eu estava ali na... Pracinha Vinte e Cinco... jogando... e:: nossa equipe estava perdendo de 

um a  zero... né? aí o jogador do nosso time caiu dentro da área e o juiz marcou pênalti... 

aí::... meus colegas  pediram pra mim cobrar... né? eu estava muito nervoso...estava::... 

super nervoso... né? aí tá... eu botei a bola... fui com calma ( ) deu muito nervosismo... porque 

eu estava muito nervoso... aí quando eu fui  bater... o goleiro... saiu pra um lado... né? aí a 

bola foi pra o outro lado... a bola... podia entrar... mas aí foi muito alto... a bola passou por 

cima do goleiro... aí... eles me consolaram e tudo... mas até hoje eu tenho... um trauma 

assim... quando tem um pênalti assim... eu não gosto muito de bater... só de brinquedo mesmo 

que eu brinco/ que eu chuto...E: tá...  

         (D&G - jovem - oral) 

12. E: E... quando aconteceu esse tipo de coisa né? Do tipo acendê o fósforo, botá a chave-de-

fenda no relógio, o que que você, como é que você repreendia, como é que você falava com 

elas? F: Ah, eu ficava muito triste, porque eu [nunca]... nunca deixei elas ficarem, mas aquilo 

me doía muito, sabe? Aí queria protegê, mas fiquei pensando “como é que eu vou fazê pra 

trabalhá? Quem é que vai dá comida pras minhas filha?” Aí ficava aquela coisa ruim... aí 

comecei levá [pra]... pra escola, mas aí levava da escola pra casa da avó, mas na casa da avó 

também não era uma boa, porque tem uma tia lá que é meia nojenta aí...  E: Essa tia é o que? 

É irmã ...  F: É irmã dele. Irmã do Bras, (est) aí ela era nojenta, então implicava muito com 

elas aí tá, qué sabê de uma coisa? Aí foi quando eu pensei, falei: “ah, vou arrumá uma pessoa 

pra mim. Uma pessoa que me respeite e tal, que me ajude.” Aí foi quando eu conheci o Dau. 

Que eu já conhecia ele há muito tempo, né? Mas aí eu fui pro samba e tal, fiquei com ele lá e 

tal conversando muito, conversando, conversando aí ele foi lá pra casa começou a levá escova 

de dente essas coisa, foi ficando, ficô, ficô, aí começou a me ajudá, aí ficou mais fácil, ele 

pagava o meu aluguel, fazia as compra, comprava roupas pra minhas filha, essas coisas, 

começamos a saí nós quatro, aí começou a levá a filha dele também, aí ia ele, eu, as <fi...> eu, 

ele, a Cynthia e Suelen e Ariana que é filha dele. Aí começamos a passeá, ia muito pra 

futebol, pro shopping, ia pra Saens Peña, tinha que comprá uma roupa, a gente ia pra 

Madureira, nós quatro, nós cinco, aí foi ficando legal, ele ia buscá as menina na escola, levava 

pra casa e tal, Mc Donald, aí graças a Deus chegamos até onde tamo, né?  

          (Peul - adulto - oral) 

 

13. E: É. E você acha, mas vocês nem chegaram a cogitá a hipótese dele ir lá registrá? F: 

Não, a mãe dele teve na minha casa... E: É? A mãe dele foi lá? F: Foi lá na minha casa. (est) 
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Aí chorou à beça quando viu o bebê, que o bebê era muito parecido com ele, essas coisa e tal 

e é que quando o bebê tivé com dois meses pra deixá ir pra casa dela com o bebê não sei o 

que. Aí eu tô só olhando pra mãe dele falando. “Ai, pelo amor de Deus, não resistra o meu 

neto sem o nome do pai.”(inint) Começou a falá, a falá dos probremas delas e tal e eu tô 

olhando. Aí tá, a Suelen tinha falado no hospital que o pai era ignorado, (est) foi o que deu. 

Aí eles deram o papel do resistro “pai ignorado”, né? Só tinha a mãe. (est) Aí ela foi, falô com 

o rapaz. (est) Aí ele foi e disse que ia registrá o bebê, aí marcou pra a Suelen direitinho pra 

Suelen i, i lá que ele ia resistra. 

          (Peul - adulto - oral) 

 

14. E: Quando você está com uma namorada você fala muito ou pouco? F: É, quanu eu tô 

cu‟a namorada, intendeu, eu sô assim, façu meiu di sonsu, intendeu, cum ela i tal, intendeu, eu 

gostu di cunversá mansu pra vê qual é a dela, intendeu, purque eu tivi u‟a namorada, tinha u‟a 

namorada, namorei dois mese e poco, intendeu, eu num tava a fim di namorá ela não, mas a 

aminha casa tevi uma festinha i tal, a tia dela levô ela e parô na minha, né, eu servinu ela cum 

toda delicadeza, intendeu, i ela ficô parada na minha, intendeu; aí tá, a renti armamu i ficamu 

namoranu i tal, intendeu, mas eu tava sintinu qui num tinha condição da renti, intendeu, si 

cruzá, né, eu peguei, falei pra ela i tal, intão tá, mas... purque essa minina, ela tinha, tem 

estudu, tinha não, tem estudo, né, e eu, poxa, um camarada atrazadu namoranu uma garota 

daquela assim, num dá mermu, intendeu, num dá purque sabe cumé qui é di familha, 

intendeu, poxa, chegá na casa dela, us pais dela querê sabê qual u meu grau, sempre né, né 

issu; aí eu falá pra ela assim eu tô estudanu nu Mobral, aí achu qui ela mi dá até um tiru di, 

intendeu, mi dá até um tiru, né; 

 

        (Peul - adulto- oral) 

15. – e eu marQUEI de saí(r) c‟um:: c‟um colega MEU... e que 40 que aconteceu? eu tava lá 

fora do barzinho esperan(d)o um colega meu… aí ele passô(u)... aí chegô(u) passô(u) de carro 

o de N. e o G. aí eu fui lá conversá(r) com eles... aí o G. falô(u) que o de N. tava a fim de 

mim… só que aÍ eu já ia saí(r) pra lá eu num ia né?... ficá(r) lá pra ficá(r) com e::le… mesmo 

porque eu não tava nem a fim… aí tá tudo bem aí eu saí meu colega chegô(u) aí a gente foi 

dá(r) uma volta… aí quando eu 45 entrei no Los Amigos depois… ele:: ele tava meio 

bêbado... (mas aí tudo bem) aí minha irmã falô(u) assim – “V. o de N. tá muito a fim de você 

ele qué(r) ficá(r) com você” –... eu falei – “a::i num sei eu num sei se eu vô(u) ficá(r) não… 
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eu já eu já fiquei com meu cole::ga lá eu nã::/ acho que num é certo” –...... aí daí tá bom aí eu 

fui conversá(r) com ele aí ele (acabô(u) que me agarrô(u))… a gente ficô(u)... mas eu num 

curtí(r) eu num 50 queria ficá(r) com ele né? por vários motivos pela I.... e porque eu 

tam(b)ém num queria namorá(r) num queria nada sério... aí tudo bem:: a gente ficô(u) uma 

vez eu já tinha na cabeça que eu não queria (nada)… aí:: a gente começô::(u) a saí(r) e se 

afastô(u) dele... até que ele começô(u) a me ligá(r) sempre e eu e eu comecei a (inint.) – 

“nossa esse menino a gente num tá nem namoran(d)o e fica me ligan(d)o sempre” – né?... aí 

tá… aí 55 até que teve um dia e a gente foi num churrasco à tarde… E e eu queria:: saí(r) à 

noite... e:: num tinha com quem saí(r) e eu peguei e liguei pra ele… aí ele falô(u) que num ia 

saí(r) comigo porque ele ia na Cachaçaria com os colegas dele... e eu falei – “ah tudo bem” – 

aí ele pegô(u) e falô(u) assim – “mas amanhã eu te ligo e a gente sai (se vê) no domingo” – eu 

falei – “ah tá O.K. então” –... aí no dia seguinte ele me ligô(u)... – 60 “vamo(s) vamo(s) 

saí(r)” – aí tava uma prima minha de São Paulo aqui eu falei – “ah então vamo(s) né?” 

Dá continuidade aos fatos narrados após uma observação.  

         (Iboruna - jovem - oral) 

 

16. né?... aí minha mãe e ele começaram assim… 200 a:: a ficá(r)... ele e meu pai vinha ficava 

com ela um:: dois dias e sumia… desaparecia durante uns dois três meses... aí minha mãe 

ficava tris::te e tal... aí quando ele chegava ele dava uma de cara de pau… passava um óleo de 

peroba na cara e ligava pra ela... – “e aí você tá a fim de me vê(r) ainda?” –... (inint.) aí ela 

pegava e::... sabe? ela gostava muito dele e falava – “tô” – né?...aí ele vinha saíam de novo… 

e:: ficavam mais uns 205 dois três dias... ficavam mais uns dois três dias... e ele desaparecia 

de novo… desaparecia de ficá(r) mais uns dois três meses longe… tá... tudo bem... daí teve 

uma vez ela encheu o saco disso ela (falô(u)) – “caramba que namoro é esse? eu não quero 

mais... a gente num tá namoran(d)o a gente num tem compromisso nenhum e ele desaparece” 

–... aí tá... aí ela começô(u) a namorá(r) com um o(u)tro rapaz… aí teve um 210 dia que ela e 

esse rapaz  foram num salão de baile... na época né?… era salão de baile... quando meu pai 

viu... ela com ele ele ficô(u) ele entrô(u) em desespero falô(u) – “nossa mas... num acredito 

agora eu perdi mesmo né? 

         (Iboruna - jovem - oral) 
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17. e antes disso eu tinha recriminado a minha colega que ela estava saindo com um menino 

que ela falou que não ia sair... está eu recriminando ela... aí eu falei assim “não... não vou sair 

com ele não... dando o maior show lá... dando o maior show... não vou sair com ele não...” aí 

ele foi chegou perto de mim... descumpri com a minha palavra... fui... e saí com ele... aí tá... 

depois eu comecei a pensar... né? a minha colega chegou e falou assim “poxa... Flávia... não 

tinha nada a ver... eu ( ) com ele...” aí antes disso eu estava recriminando... depois eu comecei 

a pensar... e falei assim “não... pô... eu fiz a mesma coisa... não cumpri com a minha 

palavra...” e por causa disso me/ outra colega já ia parar de falar com a outra... já ia começar 

com... aquela coisa... tinha feito uma ignorância pra ela... ela falou assim “não... não quero 

papo com você mais...”  

         (D&G - jovem - oral) 

 

18. ( ) ele aparece um mostro grande... por exemplo...aparece um monstro que arranca a 

cabeça... e joga... se você tem que correr pra qualquer lado...ou então você está no/ magia... ( ) 

tem poder... as bolinhas de fogo... aí daí pouco... passa um/você passou de fase... aí passa uns 

bichos soltando umas bolhas... também aquelas bolhas dali se encostar em você... você... 

perde as três vidas... se você tiver com vida... né? esse jogo só tem/ cada fase... você perde 

uma vida... aí tá... aí... você continua até o final com essa vida ( ) se você perder... essas três 

vidas logo na primeira fase... por exemplo... cada fase... por exemplo... eu não sei explicar... 

cada fase é uma/ três vidas... aí você perde... só fica com uma...aí passa pra outra frase... você/ 

pra outra fase... aí você vai... as outras duas...  

         (D&G - infantil - oral ) 

 

19. E: ah... mas e a conversa sua com o menino do... do broto que começa com A? I: não... 

não...(termina com ela) a Tatiana... que é a... a minha colega... só que ele sempre foi (louco) 

com ela... aí... eh::... eh::... aí... onde eu estava? ((riso)) ele voltou... ela:: desceu... aí a gente 

ficou/ a festa estava terminando... aí eu fui... perguntei pra... pra uma menina que:: ela só ia no 

final da festa... era quase duas e meia... aí ela... ela morava/ mora perto da minha casa... e::... 

eu pedi pra ela me levar pra casa... me deixar na porta da casa dela... que eu ia... que eu ia 

pra... pra casa sozinha... aí tá... tudo bem... ela... ela... ela... aceitou... aí... a gente:: estava 

saindo... estava/ tinha acabado a festa... a gente saiu... aí foram todo mundo ligar pra ca::sa... 

eh... espe... esperar/ chamar táxi... essas coisas...  

       (D&G - idade não informada - oral) 
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20. E: Pur quê quele tá mexendu cum a boca?  F1: Casi ele tá... cum friu.  E: É... Ah, eu 

também tô morrendu di friu... Eu vô lá na sua casa buscá um palitó imprestadu cum você, 

você mi impresta?  F1: Impresta.  E: Presta?  E: Sua mãe tá demorandu.  F2: [Mãe tava 

internada nu hospital.] Ah... agora ela chegô du spital.  F1: Eu sei.  E: Cê sabi u quê?  F1: Eu 

sei i sozinha.  E: Sabi?  F1: [Naquele dia fui sozinha.] Eu vi Jorgi. E: Pa... i pa sua casa passa 

pur ondi?  F1: Pela rua.  E: Não, qual rua?  F1: Pela aquela rua ali.  E: Aí faz u quê?  F2: Pur 

baxo.  F1: Pur baxo aí vaí. Vai... aí depois...  F2: Vai ali... sozinha ali. [Aí travessa.]  E: Aí u 

quê?  F1: Aí enta ali, aí [vai]- vai aí ta... aí travessa... aí... vai pa casa.  E: Travessa u quê?  

F1: Ah... o.. é...  E: Atravessa a linha, num atravessa? F1: Travessa. E: I u que qui passa na 

linha?  F1: É... usfaltu.  E: Não...  F2: É carru. 

         (Peul - infantil - oral) 

21.  075 - Como é que é o nome desse negócio que o pessoal usa muito? 076 É= 077 lenda 

não// 078 é= 079 pra curar doença 080 aquele negócio 081 como é que é? 082 Simpatia né? - 

083 (AC) É. 084 (Rol)  "Tem uma simpatia muito boa. 085 O negócio é o seguinte 086 vou te 

contar: 087 Você chega de manhã 088 e pega 089 dá um tapa num bum-bum da// 090 de uma 

mulher 091 entendeu? 092 Então dá uma apertada 093 e= 094 cê vem pra cá pescar. 095 Aí 

antes de você jogar// 096 jogar a linha né? 097 Jogar o anzol 098 você passa a// 099 a mão 

100 na linha né? 101 Pra te dar sorte. 102 Aí tá." 103 E na próxima pescaria dele 104 ele 105 

acordou bem cedo 106 que ele// 107 ele não acordava muito cedo não. 108 Ele acordou cedo. 

109 Aí 110 quando ia saindo 111 aí lembrou né? 112 A mulher dele ta/ 113 já tava lavando 

roupa de manhã né? 114 Lá no tanque. 115 Aí chegou 116 pra mulher 117 aí deu um tapinha 

na// 118 no bumbum da mulher 119 e ela lavando roupa. 120 Aí 121 deu outro tapinha 122 e 

a: 123 Já vai pescar japonês?" ((Risos)) 

       (Iboruna - idade não informada - oral) 
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