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Dado que a língua se faz e dado que o que se chama “mudança” é o próprio fazimento da 
língua, o problema geral das mudanças consiste em estabelecer os modos e as condições desse 
fazimento. 

Chega-se à conclusão aparentemente paradoxal de que os fatores da “mudança da língua” 
existem na própria língua. Mais ainda: esta conclusão seria absurda se os “fatores” de que se 
está falando fossem realmente “causas” determinantes da mudança. De fato, ela significa que 
a língua é “causa” da sua própria mudança.  

(Coseriu, 1979, p.p. 101-102) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Baseados na Linguística Funcional Centrada no Uso, estudamos a construção SNLoc 
atributiva em uso no português contemporâneo, que resulta da forte integração de suas 
subpartes – SN e pronome adverbial locativo. Numa perspectiva pancrônica, tomamos como 
base o Corpus do Português, para a análise das sincronias do século XIV ao XIX, e o Corpus 
Discurso & Gramática, para investigarmos os usos do século XX. Através desses corpora, 
realizamos um estudo prioritariamente qualitativo, mas também quantitativo, dos usos de 
SNLoc, e com esse levantamento, comprovamos a hipótese de que SNLoc atributiva é um 
membro marginal da classe dos nomes do português, resultante de construcionalização 
lexical. A mudança linguística de que resulta tal esquema se inicia em contextos atípicos, nos 
usos dêiticos mais referenciais, como os dêiticos físicos (“quando eu tinha três anos... eu caí... 
aí tá até a cicatriz aqui...”) e os dêiticos catafóricos (“eu pretendo fazer um outro curso aí na 
universidade” ). Através de usos como os dêiticos anafóricos (“tem uma passagem assim 
maneira da cozinha pra sala... com um balcãozinho... que a gente vai fazer um bar ali” ) e os 
dêiticos virtuais (“deixa o açúcar ficar moreno... aí bota o óleo... aí vai... bota a galinha... aí 
deixa a galinha lá...”), que configuram contextos críticos, sequências linguísticas em que 
surgem ambiguidades de sentido e forma, chega-se à construção SNLoc atributiva, em um 
contexto de isolamento. São casos como: “daí começaram a correr ... a correr ... a correr e o 
homem atrás dele ... daí depois ... ele pegou uma moça lá toda doida ...” Nessa construção há 
a cliticização do locativo, que se entrincheira ao SN, formando um novo esquema 
construcional da língua, no nível do léxico. Assim, o locativo unido ao SN assume um sentido 
de imprecisão e indefinição, distinto de seu sentido original, e juntos constituem a construção 
híbrida SNLoc atributiva, um novo par forma e sentido, um esquema de tipo endocêntrico, 
complexo, produtivo e parcialmente composicional, resultado de construcionalização lexical. 
A macroconstrução SNLoc atributiva, que tem uso recorrente no português contemporâneo, 
através de construtos de microconstruções, motivados por contextos semântico-pragmáticos 
específicos, tem produtividade maior na modalidade falada, em registros mais informais e em 
sequências de fundo narrativo.  
 

Palavras-chave: Sintagma Nominal, Locativo, Construção Atributiva, Construcionalização 
Lexical, Linguística Funcional Centrada no Uso. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Based on Usage-Based Linguistics, we study the SNLoc attributive construction in use 
in contemporary Portuguese, resulting from the strong integration of its subparts - SN and 
locative adverbial pronoun. In a panchronic perspective, it is taken as basis the Corpus of 
Portuguese, for the analysis of synchronicities of the fourteenth century to the nineteenth, and 
the Corpus Discurso & Gramática, to investigate the uses of the twentieth century. Through 
these corpora, we carried out a primarily qualitative, but also quantitative study of SNLoc 
uses, and with this survey, we confirmed the hypothesis that SNLoc attributive is a marginal 
member of the class of Portuguese names, resulting from lexical constructionalization. The 
linguistic change that results such scheme starts in untypical contexts, in deictic uses more 
references, such as physical deictic (“when I was three years old ... I fell ... so there is even 
the scar here...”) and cataphoric deictic (“I plan to do another course there at the 
university”). Through uses as anaphoric deictic (“there is a nice passageway from the kitchen 
to the living room ... with a small balcony ... that we will make a bar there”) and virtual 
deictic (“let the sugar turns brown ... then put the oil ... so on ... put the chicken ... then let the 
chicken there...”), which constitute critical contexts, linguistic sequences that arise 
ambiguities of meaning and form, it reaches to the SNLoc attributive construction, in an 
isolating context. There are cases like: “then started running ... running ... running and the 
man behind him ... then ... then he took a girl there totally crazy ... " In this contruction there 
is the cliticization of the locative, which entrenches to the SN, forming a new constructional 
scheme in the language, in the lexical level. Thus, the locative joint to the SN assumes a 
meaning of vagueness and uncertainty, distinct from its original meaning, and together 
constitute the hybrid SNLoc attributive construction, a new pair form and meaning, a 
endocentric type scheme, a complex, productive and partially compositional scheme, the 
result of lexical constructionalization. The SNLoc attributive macroconstruction, having 
recurrent use in contemporary Portuguese through constructs of microconstructions, 
motivated by semantic-pragmatic specific contexts, has increased productivity in spoken 
form, in more informal records and background narrative sequences. 
 
 
Key-words: Nominal Phrase, Locatives, Attributive Construction, Lexical 
Constructionalization, Usage-Based Linguistics. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema de nossa pesquisa se relaciona à construção SNLoc atributiva em uso 

recorrente no português contemporâneo. Tal construção resulta da forte integração de suas 

subpartes: Sintagma Nominal (doravante SN) e pronome adverbial locativo. Os locativos, 

comumente chamados pelas gramáticas tradicionais (GTs) de adjuntos adverbiais de lugar, 

são integrantes de um conjunto marginal dentro de uma categoria fluida – já que se adaptam 

aos contextos pragmático-discursivos que caracterizam o ato comunicativo – e classificados 

como itens não-modificadores (Neves, 2000), pois, segundo a autora,  não alteram a 

significação do constituinte verbal, que é o elemento sobre o qual incidem. Os locativos 

apresentam uma ampla mobilidade dentro da oração, e por isso são interpretados como itens 

com maior liberdade, mais autônomos em relação aos outros pronomes adverbiais.  

Por atuarem de forma mais livre em relação à posição dentro da sentença, os locativos 

têm aparecido não somente atribuindo uma circunstância, caracterizando um verbo, adjetivo, 

advérbio ou oração, conforme proposto pela tradição gramatical, mas também unidos a 

nomes. E é exatamente na posição posposta ao SN, posição não arrolada pelas GTs, que 

encontramos os locativos na interação verbal cotidiana e que nos chamou a atenção para o 

estudo. Assim, para nossa pesquisa, analisamos os locativos que, em nossos dados, se 

configuram como os mais recrutados pela comunidade linguística: aí, lá, aqui e ali, os quais, 

unidos a um SN, constituem o arranjo SNLoc.  

Como lidamos com padrões de uso não listados nas GTs, mas frequentemente 

instanciados nas interações cotidianas, para essa pesquisa estamos apoiados nas premissas da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), vertente que compatibiliza pressupostos 

funcionalistas e cognitivistas, na linha de Givón, Traugott, Trousdale, Croft, Diewald, Bybee, 

Heine, Fischer, entre outros. Intencionamos assim, realizar um estudo que busque na 

interlocução o uso que investigamos e que se proponha a compreender os mecanismos 

cognitivos e comunicativos que levam ao surgimento de novos usos.   

Através de uma pesquisa pancrônica, analisando dados diacrônicos disponíveis no 

Corpus do Português e dados sincrônicos do Corpus Discurso & Gramática, realizamos uma 

pesquisa prioritariamente qualitativa, mas também quantitativa, dos usos de SNLoc desde o 

século XIV até o século XX, e observamos que seu uso original faz parte da dêixis. Desse 

modo, encontramos nos textos já da primeira sincronia analisada os padrões dêiticos desses 

locativos pospostos a um SN.  
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Em Aguiar (2010)1, identificamos a dêixis apenas como um apontamento concreto para 

algo do espaço. A hipótese era de que havia uma trajetória de gramaticalização do locativo 

posposto ao SN, que partia dos usos dêiticos mais referenciais, migraria para referências 

fóricas, na articulação de relações catafóricas e anafóricas, chegando a assumir uma função 

clítica2, em um uso eminentemente construcional. Entretanto, diferentemente da presente 

pesquisa, aquele estudo se baseou em uma análise sincrônica. Através da pesquisa diacrônica 

que agora apresentamos, atestamos que os usos considerados dêiticos e os considerados 

fóricos em Aguiar (2010) já faziam parte das sincronias mais antigas investigadas.  

Concomitantemente a essa constatação, buscamos em alguns trabalhos a definição de 

dêixis, e constatamos, baseados em Bühler (1934/1990), que existem diversos modos de 

apontar: demonstrando fisicamente, que seria uma dêixis mais concreta, a definição primária 

de dêixis; apontando para um lugar do texto, que seria a dêixis fórica, concebida como um 

espaço linear do enunciado; e apontando para algo da imaginação dos interlocutores, sem a 

presença física do ser apontado, que seria a dêixis virtual. Portanto, neste trabalho, 

consideramos a dêixis como uma categoria mais ampla, a qual abarca a dêixis física, a fórica 

– catafórica e anafórica – e a virtual. Tais padrões dêiticos, conforme mencionamos 

anteriormente, foram encontrados em todas as sincronias nos dois corpora investigados e 

configuram-se como os usos mais originais de SNLoc. 

Quanto à hipótese da trajetória de gramaticalização trabalhada em Aguiar (2010), 

mantemo-la na presente pesquisa, já que nosso objeto de análise continua sendo o uso mais 

recente do locativo posposto ao SN, que, na construção SNLoc mais entrincheirada, assume 

uma função clítica, dependente desse SN anterior, com um sentido já distanciado da ideia de 

lugar própria dos pronomes adverbiais locativos dêiticos. Na verdade, é o uso clítico do 

locativo nessa construção SNLoc mais recente que nos motiva, desde à época de dissertação, 

à realização deste trabalho. Por construção entendemos o pareamento forma e sentido, 

segundo Croft (2001). 

Desse modo, em Aguiar (2010), através de uma pesquisa sincrônica, trabalhamos com 

a seguinte hipótese de gramaticalização: dêixis > foricidade > cliticização. Por outro lado, na 

presente pesquisa pancrônica, nossa hipótese de trajetória é: dêixis > cliticização, 

compreendendo a dêixis de forma ampla, a abarcar os apontamentos físicos, fóricos e virtuais. 

Os apontamentos virtuais não eram mencionados em Aguiar (2010); os dados sincrônicos da 

                                                           
1 O estudo dos locativos pospostos a um SN constituindo uma construção fixa na língua se iniciou à época do 
mestrado, concluído em 2010. 
2 Como clítico na construção SNLoc, entendemos o locativo como um morfema gramatical que atua 
sintagmaticamente e está preso fonologicamente ao SN a que sucede. 



15 
 

dêixis virtual que já tínhamos àquela época eram considerados usos clíticos, por realmente 

haver semelhança entre os dois usos, conforme postulamos neste trabalho. 

Na presente pesquisa, assumimos como hipótese que o uso do locativo posposto a um 

SN em contextos específicos como um chunk, distante do constituinte verbal, constitui a 

construção SNLoc dêitica, um arranjo prototipicamente lexical, em que SN e Loc têm 

propriedades de suas respectivas categorias fonte - nome e pronome adverbial. Apesar de não 

referendada pelas gramáticas normativas, as quais só atestam os contextos típicos do locativo 

(modificando um verbo, um adjetivo, um advérbio ou uma oração inteira), tal construção é 

encontrada em registros de sincronias mais antigas. Assim, assumimos que se inicia uma 

trajetória de mudança construcional de SNLoc a partir de contextos ainda não previstos, os 

contextos atípicos (Diewald, 2002), com a dêixis física e a catafórica, que são os usos dêiticos 

mais referenciais e concretos. Os usos dêiticos anafóricos e os virtuais configuram-se como 

contextos críticos (Diewald, 2002), pois com tais usos surgem as primeiras ambiguidades de 

sentido e forma, sugerindo várias interpretações alternativas, entre elas, o novo sentido mais 

abstratizado. E defendemos que é via esse contexto de ambiguidade que se desenvolve na 

língua um contexto de isolamento (Diewald, 2002) – contexto em que o novo sentido é 

isolado como distinto do sentido mais antigo –, em que há um uso clítico do locativo 

escopando o SN e atribuindo-lhe alguma especificação, funcionando assim, como seu 

atributo. Essa configuração de sentido e forma motiva a nomeação da construção mais recente 

na língua de SNLoc atributiva. 

Nesse novo arranjo, atestado apenas nesta sincronia, o locativo assume uma semântica 

de imprecisão e indefinição, que, em contextos pragmáticos distintos, realiza-se de forma 

mais particular, de acordo também com a semântica do SN e de sua constituição. Verificamos 

a construção SNLoc atributiva em instâncias como a seguinte: 

 
(1) e mês em mês tinha que tá lá no ... no ... no alergista ... aí agora não ... só tô ... sei lá com 
tratamento que é ... já tá acabando ... que é uma vacina lá ... e no final do ano ... fazer o que ... sei lá ... 
fazer até uma ... uma operação pra tirar o desvio (      ) nasal ... (D&G – Vladimir – 14 anos – NEP oral 
– Natal – século XX) 
 

 

Através desse exemplo, atestamos que, ao dizer “uma vacina lá”, o usuário da língua 

demonstra subjetivamente que não sabe informar com precisão sobre a vacina de que 

comenta. Nesse caso, observamos que se trata de uma vacina qualquer em um contexto de 

desconhecimento do falante a respeito do que diz. O SN contém, como determinante, um 
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artigo indefinido, e como núcleo, um substantivo genérico mais abstrato, os quais contribuem 

com a semântica de imprecisão. 

Em linhas gerais, podemos assim formular a nossa tese: a construção SNLoc atributiva 

apresenta características e propriedades suficientes que a diferenciam da construção SNLoc 

dêitica, da qual se origina através de construcionalização lexical. 

Entendemos construcionalização conforme Traugott & Trousdale (2013, p. 22), como 

a criação de signos de formanova - sentidonovo, que forma novos nós type, com nova sintaxe ou 

morfologia e um novo sentido codificado na rede linguística de uma população de falantes.  

Assumimos que SNLoc atributiva surgiu através de mecanismos como priming, 

inferências sugeridas, neoanálise e analogização, a partir da construção SNLoc dêitica. Depois 

de constituídas na língua as microconstruções (Traugott, 2008) de SNLoc atributiva através de 

construtos na interação, formou-se um novo esquema macroconstrucional, que têm suas 

similaridades sintáticas e semânticas alinhadas em mesoconstruções.  

Conforme Croft (2001), acreditamos estar diante de um novo par forma e sentido, que 

conta com propriedades sintáticas, morfológicas, fonológicas, semânticas, pragmáticas e 

discursivo-funcionais específicas. Esse novo esquema SNLoc atributivo, segundo nossa 

hipótese, é um membro marginal da classe dos nomes do português, resultante de 

construcionalização lexical, já que, através dos estágios de mudança, se origina uma 

construção principalmente de conteúdo. Defendemos que a referida construção passou por 

uma inicial trajetória de abstratização, de gramaticalização, que resultou em uma construção 

mais entrincheirada, esquemática e menos composicional na língua, no nível do léxico. 

Assim, os estudos de gramaticalização e lexicalização se encontram nesta pesquisa de forma 

mais bem trabalhada sobre o viés da construcionalização, já que este abarca ambos os estudos. 

Desta maneira, o presente trabalho objetiva descrever e analisar mais especificamente 

as instâncias de SNLoc atributiva em uso no português contemporâneo, resultado da forte 

integração sintático-semântica de suas duas subpartes, em que a segunda subparte, o Loc, se 

encontra destituída de traços de sua categoria fonte adverbial, como referência a lugar 

concreto e escopo verbal, em prol da articulação de sentido mais abstrato e escopo nominal. 

Também objetivamos atestar que SNLoc atributiva seja resultante de construcionalização 

lexical, analisando textos de séculos passados no Corpus do Português e corpora sincrônicos 

no Corpus Discurso & Gramática. 

Assim, a pesquisa diacrônica foi realizada para flagrarmos os usos dêiticos e talvez, 

clíticos de SNLoc, e a pesquisa sincrônica, principalmente para atestarmos o uso recente e 

recorrente da construção SNLoc atributiva na sincronia atual. Do Corpus do Português 
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analisamos todos os textos escritos disponíveis em que havia registro de SNLoc; e do Corpus 

Discurso & Gramática, analisamos os usos de SNLoc nos cinco tipos de textos desse corpus – 

narrativa de experiência pessoal e recontada, descrição de local, relato de opinião e de 

procedimento – nas modalidades oral e escrita, por acreditarmos que SNLoc ocorreria em 

todos eles. Esses textos são entrevistas realizadas com estudantes de diversas faixas etárias em 

cinco cidades diferentes: Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Rio Grande e Natal. Entretanto, 

nossa expectativa em relação aos textos escritos do Corpus Discurso & Gramática não foi 

confirmada, e para atestar a construcionalização de SNLoc, investigamos nos textos escritos 

do século XX do Corpus do Português a construção SNLoc atributiva.   

Por fim, como uma forma de ilustrar o modo como organizamos a presente pesquisa, 

descrevemos, nos próximos parágrafos, como foram estruturados os cinco capítulos que a 

compõem. 

No primeiro capítulo, realizamos em gramáticas normativas e em estudos mais 

linguísticos uma revisão sobre os constituintes do arranjo SNLoc, ou seja, o Sintagma 

Nominal e o Locativo. Dentro da revisão dos pronomes adverbiais locativos, fazemos uma 

investigação mais detalhada sobre os quatro locativos em estudo: aí, lá, aqui e ali. Ainda 

nesse capítulo, revemos os estudos sobre os padrões de uso de SNLoc, isto é, a dêixis física, 

fórica e virtual, e o uso clítico. Por fim, apresentamos um estudo sobre o espaço e a teoria 

localista, que muito tem a contribuir com a nossa pesquisa. 

No segundo capítulo, apresentamos toda a fundamentação teórica da LFCU na qual 

nos apoiamos. Dividimos o conteúdo em quatro seções: a primeira destina-se a tratar dos 

pressupostos da gramaticalização, desde o estudo a partir de itens até os trabalhos sob um viés 

construcional; a segunda discute os estudos sobre lexicalização; a terceira trata da pesquisa 

sobre mudança construcional e construcionalização; e na quarta e última, discutimos sobre 

construcionalização lexical, o tipo de construcionalização em que resulta SNLoc atributiva. 

No terceiro capítulo, destinado à metodologia, fazemos nas primeiras duas seções uma 

caracterização sobre o Corpus do Português – nesta destacando em uma subseção as 

dificuldades de realização da pesquisa histórica – e sobre o Corpus Discurso & Gramática. Na 

terceira seção, tratamos dos procedimentos metodológicos, divididos em subseções com 

considerações sobre: a análise dos dados, os constituintes da construção, os estágios de 

integração de SNLoc atributiva e sobre a referida construção. 

O capítulo seguinte refere-se à análise dos nossos dados, em que descrevemos na 

primeira seção os contextos de mudança de SNLoc, da dêixis à cliticização, de acordo com 

Diewald (2002); na segunda, assumimos SNLoc atributiva como resultado de 
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construcionalização lexical, segundo Traugott & Trousdale (2013); na seção seguinte 

trabalhamos os níveis esquemáticos da construção em estudo, apoiados em Traugott (2008); 

na quarta seção, discutimos os contextos pragmáticos de uso de SNLoc atributiva; e na quinta 

e última seção atestamos que a referida construção é um novo par forma e sentido, conforme 

Croft (2001), através da investigação de suas propriedades sintáticas, morfológicas, 

fonológicas, semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. 

No capítulo cinco, apresentamos as considerações finais, em que retomamos de forma 

sucinta não só o trabalho desenvolvido na análise, mas também as considerações feitas 

durante toda a pesquisa. Retomamos nossas hipóteses a fim de ratificá-las, trazemos os 

objetivos alcançados e os resultados da pesquisa. Por fim, destacamos a necessidade de 

trabalhos futuros e a possibilidade de aplicações pedagógicas acerca desta temática. 

O último capítulo se refere às nossas referências bibliográficas; e os dados coletados da 

construção SNLoc dêitica e atributiva nos dois corpora analisados se encontram disponíveis 

em nossos anexos, no volume 2 desta tese, em um CD a ela anexado. 

Acreditamos que a nossa pesquisa tem muito a colaborar com os estudos linguísticos 

sobre os locativos do português em um viés construcional centrado no uso, porque é notório 

na fala cotidiana e até mesmo em textos escritos, como verificados nesta pesquisa, o uso 

recorrente da construção SNLoc atributiva, ainda não analisado em trabalhos na área nem 

referendado em gramáticas tradicionais.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para melhor compreensão da presente pesquisa, faz-se necessário, primeiramente, uma 

breve exposição do que temos na literatura sobre o nosso objeto de estudo. Não vamos apenas 

expor, mas também comentar, refletir, discordar e sempre relacionar ao nosso trabalho.  

Este capítulo está dividido em três seções. A primeira seção abrange uma revisão 

sobre os constituintes da construção SNLoc em estudo. Portanto, na primeira subseção, 

tratamos do Sintagma Nominal e, na segunda, do locativo. A segunda subseção abarca uma 

revisão mais aprofundada sobre os quatro locativos em análise: aí, lá, aqui e ali. 

Na segunda seção, realizamos uma revisão sobre os padrões de uso da referida 

construção. Então, na primeira subseção, destacamos a dêixis como uma categoria ampla que 

engloba a dêixis física, a dêixis fórica e a dêixis virtual. E, na segunda subseção, comentamos 

sobre o clítico, que é o uso do locativo mais abstratizado de nossa análise. 

Por fim, na terceira seção, fazemos um estudo sobre a percepção do espaço, já que 

nossa pesquisa se baseia na teoria localista, segundo a qual, do conceito espacial, mais 

primário e concreto, originam-se os mais abstratos, como por exemplo, o articulado no uso 

clítico por nós apontado. 

 

1.1 Os constituintes da construção SNLoc 

 

Como já destacado, nesta pesquisa, intencionamos descrever e analisar SNLoc, um 

tipo de SN em uso no português contemporâneo, que resulta da integração de forma e sentido 

de suas duas subpartes: Sintagma Nominal e Locativo.  

Portanto, primeiramente se faz necessária uma breve e atenta revisão do que temos de 

pesquisas sobre esses dois constituintes de nosso objeto de estudo, para que possamos detectar 

suas propriedades semânticas e sintáticas prototípicas.  

 

1.1.1 O Sintagma Nominal 

 

O Sintagma Nominal, doravante SN, é a primeira subparte do arranjo SNLoc com o 

qual lidamos. Por essa razão, selecionamos aqui o trabalho de três autores, que descrevem 

esse termo e vão ao encontro do nosso entendimento. 

De acordo com Azeredo (2004, p. 186), “o sintagma nominal é uma construção cujo 

núcleo é ocupado por um substantivo ou por um pronome substantivo.” Para o autor, esse 
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sintagma se refere a “conteúdos de consciência cujos objetos podem ser entidades reais ou 

imaginárias, concretas ou abstratas” (Azeredo, 2010, p. 240) Azeredo (2010) apresenta 

inúmeros exemplos, e neles, sublinha os SNs, como em: “O macaco comeu uma banana”; 

“Dois cavalos não são capazes de comer tanto capim”; “Algum amigo seu levou aqueles meus 

outros dois chapéus de palha”; “Antônio reconheceu o homem que o assaltou”.  

Segundo o autor, quando se toma o substantivo como centro da construção, notamos 

que podem ocorrer à sua esquerda: artigos; pronomes possessivos, pronomes indefinidos, 

demonstrativos; numerais e adjetivos.  À sua direita posicionam-se pronomes possessivos 

(como em “algum amigo seu”); sintagmas preposicionados (como em “chapéus de palha”); 

adjetivos e orações adjetivas (como em “o homem que o assaltou”). Azeredo (2010) completa 

que há SNs constituídos exclusivamente pelos núcleos. Isso acontece em dois casos: se seu 

núcleo é um substantivo próprio, como vimos em “Antônio”, ou um pronome substantivo, 

como em “Ele chegou rápido”.  SNs desse tipo têm referência mais ampla e genérica do que 

os que são compostos por mais constituintes – e têm como núcleo um substantivo comum, 

que possuem uma referência mais específica. Portanto, para Azeredo (2010), construir uma 

referência é a função comunicativa do SN. 

Na constituição do SN, segundo Azeredo (2010), identificamos três posições: a base, 

tipicamente preenchida por um substantivo comum (casa); a porção que precede a base, 

preenchida pelos determinantes (minha casa); e a porção subsequente à base, ocupada pelos 

modificadores (a casa que comprei). 

Logo, para o autor, a unidade léxica que representa o núcleo referencial do SN está 

sujeita a três tipos de modificação: a determinação, a qualificação e a explicitação. A 

determinação é expressa pelos determinantes, que são ocupantes da porção do SN que precede 

sua base, como exposto acima. A determinação pode ser quantitativa (quantificadores 

indeterminados, artigo indefinido e numerais), dêitica (pronomes possessivos de 1ª e 2ª 

pessoas e demonstrativos em geral), identificadora (artigo definido), vinculativa (pronomes 

possessivos de 3ª pessoa e relativo cujo, sempre com função anafórica), remissiva (artigo 

definido e pronomes demonstrativos em função anafórica, e os pronomes indefinidos outro, 

mesmo, demais, mais, menos e tal), qualitativa (pronomes indefinidos certo, determinado, 

qual e qualquer), e focalizadora (pronomes indefinidos próprio e mesmo).  

Já a qualificação, segundo Azeredo (2010), particulariza ou restringe a significação do 

substantivo, e é expressa pelos sintagmas adjetivais pospostos à base do SN na função de 

modificador, como vimos nos exemplos acima expostos “chapéus de palha” e “o homem que 

o assolou”.  Por fim, a explicitação revela uma característica tomada como inerente ao objeto 
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denotado pelo substantivo, uma espécie de propriedade que se associa a ele. Um dos 

exemplos que o autor cita e sublinha a parte da função explicitadora do sintagma é: “os negros 

olhos da princesa”. 

 

Outro estudioso que trata do SN em sua obra é Perini (2010). Segundo o autor, o SN é 

um constituinte composto de uma ou mais palavras, que apresenta determinadas propriedades, 

como: (1) poder ocorrer nas funções sintáticas de sujeito (“Minha irmã trabalha no banco”), 

objeto (Eu adoro esses biscoitos que você faz) ou complemento de preposição (“A Marli veio 

na chuva sem sombrinha”) 3 Para Perini (2010), o que caracteriza sintaticamente o SN é seu 

potencial funcional, ou seja, as funções que ele pode exercer na oração, assim como sua 

estrutura interna. Sobre isso, o autor aponta que o SN é uma classe de construções – tem 

várias estruturas internas, mas o mesmo potencial funcional. (2) semanticamente, o SN pode 

se referir a uma entidade do mundo real ou imaginário; essa entidade pode ser entendida como 

um objeto específico (minha irmã), uma classe geral (os seres humanos) ou uma abstração (a 

sabedoria). Deste modo, para o autor, o SN tem potencial referencial, que é sua propriedade 

semântica básica, o que também defende Azeredo (2010), conforme vimos. 

Como procede Azeredo (2010), para tratar da estrutura interna do SN, Perini (2010) 

também aponta que sua estrutura sintática se compõe de determinante + núcleo + 

modificador, sendo o núcleo o centro referencial, e cita um exemplo: “Aquele passarinho 

azul”. Nesse exemplo, o determinante (aquele) tem a função de situar o referente do núcleo (o 

passarinho) no espaço, pois trata-se de um passarinho mais distante; e o modificador (azul) 

lhe dá uma qualidade que também ajuda a identificar o referente. Dessa forma, o SN 

desempenha sua função básica de singularizar as coisas referidas, segundo Perini (2010). De 

acordo com o autor, em um SN típico há uma palavra que resume sua referência, o núcleo, e 

os outros elementos, que são os limitadores.  

Perini (2010) comenta sobre os SNs sem núcleo explícito, que são aqueles em que não 

há nenhuma palavra funcionando como núcleo, como em “Meu tio tem um carro vermelho e 

um azul”. O SN sublinhado é uma construção em contexto anafórico, remetendo-se ao SN já 

exposto anteriormente, “um carro”. Assim, em “um azul”, o núcleo é recuperado com base no 

SN precedente, ou seja, trata-se de um carro azul. Quando temos quantificadores como 

poucos, muitos, alguns, também não se pode identificar o núcleo do SN como uma palavra 

                                                           
3 Exemplos do autor. 
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presente no sintagma, mas o centro de referência será sempre um ser humano: “Poucos 

escapam de um tsunami”.  

O autor destaca que a ordem dos constituintes dentro do SN obedece a fatores 

sintáticos, semânticos e discursivos e que essa ordenação é descrita em termos da posição dos 

diversos limitadores em relação ao núcleo ou ao início do sintagma. Nessa ordenação, então, 

há os elementos que aparecem antes do núcleo, que são os predeterminantes, os 

determinantes, os quantificadores, os possessivos sintéticos e os numerais. Em: “Ambos os 

rapazes”, percebemos que há o determinante “os” e o predeterminante “ambos”. Como 

quantificadores há, por exemplo: quantos, tantos, muitos, vários; como possessivos sintéticos 

há: meu, seu, nosso e como numerais: um, dois, primeiro, segundo. Para o autor, a regra geral 

de posicionamento dos termos pré-nucleares é: predeterminante – determinante – 

quantificador – possessivo sintético – numeral. Assim, se não houver predeterminante, o 

primeiro termo é o determinante; se não houver predeterminante nem determinante, o 

primeiro termo é o quantificador, possessivo sintético ou numeral. 

Já os elementos que ocorrem depois do núcleo do SN constituem uma classe aberta, de 

número indefinido e composição interna muito variada, segundo o autor. Como vemos em: 

“A casa nova”, em que “nova” pode também ocorrer antes do núcleo. Os modificadores pós-

nucleares podem ser compostos de uma ou mais palavras, e podem mesmo incluir orações, 

como em: “A casa do meu primo que trabalhava na prefeitura”. Mas nesses casos a posição 

pré-nuclear não é aceita.  

Observamos que Perini (2010) vai ao encontro do que declara Azeredo (2010), 

trazendo ainda um trabalho mais aprofundado sobre a estrutura sintática do SN. 

 

De acordo com Castilho (2010), o SN é composto por: (Especificadores) + Núcleo + 

(Complementadores). Segundo o autor, esse sintagma é uma construção sintática que tem por 

núcleo um substantivo ou um pronome. Para Castilho (2010), os Especificadores 

compreendem artigos; demonstrativos; possessivos; quantificadores; expressões qualitativas 

como o estúpido do; e delimitadores como um tipo de. O autor adverte que o termo 

Especificadores “é um rótulo de caráter sintático, que designa um constituinte sintagmático e 

sentencial, qualquer que seja sua interpretação semântica” (Castilho, 2010, p. 454) 

O núcleo compreende os substantivos (a casa está suja); os pronomes pessoais (eu 

estou feliz); os pronomes neutros, que podem ser os demonstrativos neutros (isso não é 
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correto) e os quantificadores indefinidos (ninguém foi à festa); e os pronomes adverbiais (hoje 

é meu aniversário).4 

Os Complementadores compreendem os sintagmas adjetivais, que funcionam como 

adjunto adnominal (a opinião pública); os sintagmas preposicionais, que funcionam como 

complementos nominais (saudades dos tempos); e as sentenças relativas (gente que respeita). 

Castilho (2010) conclui que os SNs podem ter apenas o núcleo; ou Especificador + o núcleo; 

ou o núcleo + Complementador; ou o SN todo preenchido, com Especificador + núcleo + 

Complementador. 

Ao discorrer sobre a descrição dos Especificadores, Castilho (2010) cita Perini (1989), 

no que o autor explica que as propriedades gramaticais dos Especificadores, que são os 

“determinantes” para Perini (1989), podem ser captadas da seguinte forma: Especificadores 

centrais são os que não se combinam no mesmo SN, como os artigos e os pronomes 

demonstrativos; os Pré-Especificadores são os que aparecem antes dos Especificadores 

centrais, como os quantificadores; e os Pós-Especificadores são os que podem aparecer depois 

dos Especificadores centrais, como os pronomes possessivos, os quantificadores definidos (ou 

numerais) e os quantificadores indefinidos (ou pronomes indefinidos). E a semântica dos 

Especificadores compreende a determinação definida ou indefinida; a quantificação e a 

qualificação. 

Deste modo, observamos que os três autores aqui mencionados têm pesquisas 

refinadas sobre o SN, que dialogam entre si e servem de base ao nosso estudo. Destacamos, 

de antemão, que lidamos em nossa pesquisa com SNs que contam com o substantivo ou 

pronome substantivo como núcleo ou base e que não elegemos em nossos corpora SNs 

constituídos exclusivamente por base, sem determinantes ou modificadores. Analisamos SNs 

que se referem a entidades reais ou imaginárias, concretas ou abstratas, e essas entidades 

podem ser compreendidas como um objeto específico, uma classe geral ou uma abstração. 

Afinal, construir uma referência é a propriedade semântica básica do SN, de acordo com 

autores aqui mencionados. 

Depois dessa breve explanação sobre o SN, na própria seção, voltaremo-nos para a 

segunda subparte do arranjo em estudo: o Locativo. 

 

1.1.2  O locativo 

 

                                                           
4 Exemplos nossos. 
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Para tratar dos locativos, valemo-nos primeiramente de trabalhos mais tradicionais, 

encontrados em gramáticas normativas da língua, e posteriormente, de trabalhos em viés 

linguístico, a partir de estudos mais aplicados ao uso. Procedemos assim porque encontramos 

muitas obras que tratam do assunto, porém com visões um pouco ou bastante diferentes uma 

das outras. 

Aproveitamos o espaço para também apresentar os estudos sobre os advérbios de uma 

forma geral, já que os autores, antes de tratar dos locativos de forma particular, explanam 

sobre esta classe de palavras. E para nós, esta explanação é interessante, pois há muitas 

discussões sobre a posição do advérbio na sentença e o modo de classificação mais adequado 

a essas palavras identificadas como “advérbios”, como vemos a seguir. 

Ao se referirem aos advérbios, Cunha & Cintra (1985, p.529) afirmam: “O advérbio é, 

fundamentalmente, um modificador do verbo.” Posteriormente, os autores completam que, a 

essa função básica geral, certos advérbios acrescentam outras que lhes são privativas. Esses 

são os chamados advérbios de intensidade e formas semanticamente correlatas, que podem 

reforçar o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de uma oração. Os autores citam 

também que sob a denominação de advérbios reúnem-se palavras de natureza nominal e 

pronominal com distribuição e funções muito diversas. 

Segundo Cunha & Cintra (1985), os advérbios de lugar são: abaixo, acima, adiante, 

aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, 

onde, perto, etc. 

Destacamos então, que Cunha & Cintra (1985) definem o advérbio basicamente como 

um modificador do verbo, do adjetivo, de um advérbio ou de uma oração. Os autores não 

citam o fato de o advérbio modificar um substantivo, porém apontam a natureza nominal e 

pronominal do advérbio. 

 

Do mesmo modo, Rocha Lima (1992, p.174) afirma “Advérbios são palavras 

modificadoras do verbo. Servem para expressar as várias circunstâncias que cercam a 

significação verbal.” Como Cunha & Cintra (1985), Rocha Lima (1992) acredita que apenas 

os advérbios de intensidade também podem prender-se a adjetivos, ou a outros advérbios, 

porém o autor não cita que podem prender-se a uma oração. 

Depois de conceituar os advérbios, o autor classifica-os e entre eles cita os de lugar: 

abaixo, acima, além, aí, ali, aqui, cá, dentro, lá, avante, atrás, fora, longe, perto, etc. Rocha 

Lima (1992) define o advérbio de forma semelhante a Cunha & Cintra (1985), sem fazer 

menção à possibilidade de o advérbio modificar um substantivo. Mas, ao contrário de Cunha 
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& Cintra (1985), Rocha Lima (1992) não aponta a natureza nominal e pronominal do 

advérbio. 

 

Similar a Rocha Lima (1992), Bechara (2002, p.274) assim define advérbio: “É a 

expressão modificadora do verbo que por si só denota uma circunstância (de lugar, tempo, 

modo, intensidade, condição, etc.), e desempenha na oração a função de adjunto adverbial.”  

O estudioso também cita a natureza nominal ou pronominal do advérbio. Cumprindo 

essa última estão os demonstrativos: aqui, aí, acolá, lá, cá.  O autor afirma que o advérbio “se 

refere geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de um grupo nominal unitário, a um adjetivo, a 

um advérbio (como intensificador), ou a uma declaração inteira.” (Bechara, 2002, p.274) 

Por fim, Bechara (2002, p.274) conclui sua definição: “Certos advérbios são 

assinalados em função de modificador de substantivo, principalmente quando este é entendido 

não tanto como substância, mas como qualidade que esta substância apresenta: Gonçalves 

Dias é verdadeiramente poeta.”   

Assim, Bechara (2002) define advérbio de forma similar aos gramáticos já apontados, 

e, como Cunha & Cintra (1985), também aponta a natureza nominal ou pronominal desta 

classe de palavras. Mas, diferentemente dos autores já mencionados, Bechara (2002) afirma 

que o advérbio pode modificar um substantivo. O autor ressalta principalmente o fato de 

modificar um substantivo quando este é entendido como uma qualidade, não como uma 

substância. 

 

Sobre os advérbios, Ribeiro (2004) afirma: 

 

“Para expressão de nossas ideias ou de nosso pensamento, utilizamo-nos de 
palavras, expressões ou orações que acompanham, principalmente, o verbo. 
São, por isso, chamadas de advérbios, locuções adverbiais e orações 
adverbiais. São elementos enriquecedores de nossas mensagens. Seu uso 
adequado trará, sem dúvida, uma sugestividade maior ao texto. [...] Assim, o 
advérbio atua como expressão modificadora (determinante) de um verbo. É, 
ainda, determinante de outro advérbio, de um adjetivo ou de uma oração 
inteira.” (Ribeiro, 2004, p. p. 220, 221) 

 

Tal qual faz Bechara (2002), Ribeiro (2004) também defende que há os advérbios de 

base nominal e os de base pronominal. Segundo o autor, estes últimos são indicativos de 

lugar, possuem natureza demonstrativa (aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, aquém, além) ou indefinida 

(algures, alhures e nenhures).  

E, ao final do seu capítulo, Ribeiro (2004) cita Macedo (1976), em que este critica o 
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estudo sobre advérbio proposto por nossas gramáticas, em virtude de serem antifuncionais, e 

mostra que o advérbio pode modificar até mesmo um substantivo. Macedo (1976) afirma que 

só é possível estudar uma palavra em sua realização no contexto. 

Dessa forma, observamos que Ribeiro (2004) se aproxima dos demais estudiosos 

supracitados no que diz respeito à definição do advérbio e em relação à sua base nominal ou 

pronominal. Porém, o autor se destaca, pois faz uma distinção entre esses dois tipos de 

advérbios, afirmando que os advérbios de natureza pronominal são indicativos de lugar e 

podem ter natureza demonstrativa. Ao fim do seu capítulo, faz um estudo crítico, ressaltando 

o valor de um estudo mais funcional dos advérbios e apontando o fato de os advérbios 

poderem modificar um substantivo. 

 

Já Azeredo (2004, p.143) assim define advérbio: “Chama-se advérbio a palavra 

invariável que serve de núcleo a um sintagma adverbial.” Segundo o autor, a maioria dos 

advérbios é empregada para localizar no tempo ou no espaço os objetos a que nos referimos 

nos nossos discursos. Para Azeredo (2004), os advérbios de lugar exprimem posições 

espaciais relativas a um ponto convencional no espaço, físico ou textual e são eles: aqui, aí, 

lá, acolá, acima, abaixo, além, aquém, dentro, fora, atrás, alhures. 

Desse modo, Azeredo (2004), ao contrário dos autores acima citados, apenas define o 

advérbio como o núcleo de um sintagma adverbial. E, quanto aos advérbios de lugar, o autor 

se diferencia ao explicitar que a posição espacial desses advérbios pode ser física ou textual. 

 

Como apresentamos, alguns gramáticos citados têm propostas que se aproximam das 

nossas: Cunha & Cintra (1985), Bechara (2002) e Ribeiro (2004) apontam a natureza nominal 

e pronominal do advérbio; Bechara (2002) e Ribeiro (2004) afirmam que o advérbio pode 

modificar um substantivo, mas o primeiro destaca esse uso quando o substantivo é entendido 

como uma qualidade; Ribeiro (2004) ressalta o valor do estudo por um viés mais 

funcionalista; Azeredo (2004), por sua vez, explicita que a posição espacial dos advérbios 

locativos pode ser física ou textual.  

Após apresentar o que os autores de um ponto de vista mais tradicional afirmam sobre 

os advérbios locativos, destacamos os estudos sobre o assunto, voltados para uma orientação 

numa vertente linguística.   

Segundo Câmara Jr. (1975), a língua portuguesa tem três tipos básicos de advérbios, 

dois pronominais e um nominal. Os pronominais são os locativos e os temporais, e destinam-

se a situar o evento comunicativo no espaço e no tempo em relação à posição espacial e 
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temporal do falante. Já o nominal apresenta os modos de ser do evento. O autor esclarece que 

são os advérbios de modo que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, como 

aponta a tradicional definição de advérbio. 

Câmara Jr. (2002) afirma que existem em português quatro tipos de complementos: 

complementos objetivos, circunstanciais, predicativos e de agente ou causa eficiente. Os 

complementos circunstanciais são os que ampliam a comunicação linguística feita pelo 

predicado, indicando várias circunstâncias como de modo, de lugar, e de tempo. Essas 

circunstâncias podem ser substituídas por advérbios correspondentes como: Vou à escola 

todos os dias. / Vou lá todos os dias. 

Assim, segundo o autor, o termo adjunto adverbial se dá ao adendo circunstancial em 

que o termo adjunto é usado para insistir no caráter acessório que atribui na comunicação, 

mas que nem sempre é exato. Desse modo, Câmara Jr. (2002) aponta a natureza pronominal 

dos locativos, com o que concordamos, e acrescenta que eles funcionam como complementos 

circunstanciais na comunicação.  

 

Bomfim (1988, p.5), ao estudar os advérbios, afirma que nossas gramáticas tratam 

essa classe de palavras como uniforme: é invariável, modifica o verbo, um adjetivo, outro 

advérbio ou todo o enunciado e expressa circunstâncias. Porém, para a autora, essa aparente 

concordância não resiste a uma pesquisa mais profunda, já que os elementos que compõem a 

lista dos advérbios apresentam variações. 

A autora questiona a hipótese de os advérbios modificarem substantivos. Ela cita Silva 

Jr. e Andrade (1907), que registram esse fato e que já haviam utilizado o exemplo que 

Bechara (2002) reproduziu, citado anteriormente (“Gonçalves Dias é verdadeiramente 

poeta”). Bomfim (1988) questiona essa hipótese, afirmando que o termo poeta, nesse caso, 

não pode ser entendido substantivamente, mas como um conjunto de qualidades atribuídas ao 

elemento que recebe a referência.  

Ao tratar dos advérbios de lugar, acredita que estes podem constituir subgrupos. De 

um lado, os dêiticos como aqui, aí, lá, etc. E, de outro, os em conexão com um ponto de 

referência, interno ao enunciado ou não. Do primeiro grupo, a autora chama a atenção para o 

fato de os advérbios e as locuções adverbiais terem uma preposição implícita (Lá onde morei 

mora agora meu cunhado: preposição em implícita) ou explícita (Vim de lá). Com isso, 

Bomfim mostra que os dêiticos espaciais devem ser incluídos na classe dos pronomes. 

Bomfim (1988) acredita que o tipo de localização depende de vários fatores, ou de 

ordem semântica (verbos de situação, de movimento, etc.), ou de ordem gramatical (regime 
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do verbo, por exemplo). Para ilustrar, utiliza exemplos como: “Deixe o livro aqui.”; “Deixe 

aqui o dinheiro da passagem.”; “Deixe o dinheiro da passagem aqui.”; “ Aqui, deixei o 

dinheiro da passagem, no armário, as encomendas para despachar.” 

Para a autora, a localização nessas frases não se prende apenas ao objeto, mas também 

ao verbo. A mesma atenta para o fato de que os verbos são transitivos. Já nas frases abaixo, 

também citadas por Bomfim (1988), os verbos são intransitivos e estáticos; expressam fatos. 

A localização refere-se à direção do movimento. Citam-se: “Dormiu aqui.”; “Nasceu aqui.”; 

“Casou-se aqui.” 

Assim, Bomfim (1988) conclui que “o regime do verbo e sua natureza semântica estão 

intimamente ligados ao tipo de localização indicado pelo dêitico; a preposição implícita ao 

dêitico varia segundo o regime do verbo.” (1988, p.39) 

Observamos que Bomfim (1988) discorda do tratamento uniforme dado pelas 

gramáticas mais tradicionais a todos os advérbios em português, já que há variações entre tais 

advérbios. A autora se aproxima da nossa proposta, ao citar a natureza dêitica dos locativos e 

a possibilidade de serem usados foricamente, como também ao optar por não incluir esses 

locativos na classe dos advérbios especificamente, e sim, entre os pronomes. 

 

Em sua descrição dos usos adverbiais, Neves (2000, p.233) afirma que a conceituação 

de advérbio tem diversos pontos de partida. De um ponto de vista morfológico, é uma palavra 

invariável e de um ponto de vista sintático ou relacional, é uma palavra periférica, isto é, 

funciona como satélite de um núcleo. Segundo a autora, o advérbio é periférico em um 

sintagma, incidindo sobre o seu núcleo, que pode ser: um verbo; um adjetivo ou sintagma 

com valor de adjetivo; um advérbio ou sintagma com valor adverbial; um numeral; um 

substantivo; um pronome; a conjunção “embora”. É periférico em um enunciado, incidindo 

sobre a oração ou proposição e é periférico no discurso, incidindo sobre todo o enunciado.  

De acordo com Neves (2000), os advérbios formam uma classe heterogênea quanto à 

função, com duas grandes subclasses: a dos advérbios modificadores e a dos não-

modificadores, na qual os advérbios de lugar se encontram, unidos aos de tempo, sob o rótulo 

de advérbios circunstanciais. 

Neves (2000) destaca os chamados advérbios circunstanciais e afirma que lugar e 

tempo são categorias dêiticas, isto é, fazem orientação por referência ao falante e ao aqui - 

agora. Posteriormente, enumera as subclasses dos advérbios circunstanciais, ressaltando que 

esse subagrupamento é governado pelas relações que se dão dentro do enunciado e pelas 

relações que se dão entre enunciado e enunciação. Assim, existem entre os advérbios de lugar 



29 
 

dois tipos de elementos: advérbios em si mesmos fóricos, isto é, que remetem a algum outro 

elemento, dentro ou fora do enunciado, e advérbios não-fóricos. 

A autora observa que “os advérbios fóricos têm natureza pronominal, comportando-se 

como proformas nominais, o que lhes permite, aliás, funcionar como argumentos. Esses 

advérbios são muitas vezes chamados de advérbios pronominais ou pronomes adverbiais.” 

Assim, destacamos que Neves (2000) conceitua o advérbio sob dois pontos de vista 

distintos: o morfológico e o sintático. A autora informa que o advérbio pode incidir sobre um 

verbo, um adjetivo ou sintagma com valor de adjetivo, um advérbio ou sintagma com valor 

adverbial, uma oração ou todo o enunciado, como muitos gramáticos tradicionais também 

apontam. Porém acrescenta sua incidência sobre um numeral, um pronome, um substantivo e 

a conjunção “embora”. A autora aproxima-se de nossa pesquisa também porque ressalta a 

função dêitica e a foricidade do advérbio locativo, porque cita a “natureza pronominal” dos 

advérbios fóricos, acrescentando que podem ser chamados de “advérbios pronominais” ou 

“pronomes adverbiais”. 

 

Mira Mateus et al. (1989) destacam que o advérbio pertence a um Sintagma 

Adverbial, podendo ser um argumento nuclear, isto é, exigido pelo predicador, ou um 

argumento opcional que o predicador admite, mas não exige. Nessas duas funções, o locativo 

adverbial teria a função sintática de oblíquo. 

Dessa forma, segundo as autoras, o tipo de propriedade ou relação expressa pelo 

predicador define a relação que cada argumento nuclear mantém com ele, ou seja, define sua 

função semântica. Assim, a função semântica do argumento que expressa a localização de 

uma entidade seria a Função Semântica Locativa. Para as autoras, há uma diferença entre um 

Locativo Situacional, característico dos Predicadores de Estado, e um Locativo Direcional, 

característico dos Predicadores de Processo e de Evento, como vemos em: Nós moramos em 

Niterói / Nós moramos aqui; em que temos um predicador de estado com o verbo morar e 

locativos situacionais com a expressões de lugar em Niterói e aqui. Porém, em usos como: 

Nós partimos para Niterói / Nós partimos para lá, temos um predicador de processo com o 

verbo partir e locativos direcionais com as expressões para Niterói e para lá.  

As autoras concluem que em exemplos como esses, o locativo é um argumento com 

função sintática de oblíquo, pois localiza o estado de coisas apontado no espaço. A proposta 

das autoras acrescenta um pouco mais de conteúdo a nossa revisão e tem o seu valor por 

destacar a função semântica e sintática dos locativos na oração. 
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Ilari et at. (1989) discutem sobre os limites imprecisos da classe dos advérbios, 

considerando os critérios morfológicos, sintáticos e nocionais propostos pela gramática 

tradicional. Os autores concluem que os critérios usados pela GT para delimitar essa classe 

não identificam, nem de forma aproximada, as expressões que a própria gramática tem 

apontado como advérbios. Logo, esses critérios, segundo os autores, não podem ser utilizados 

para uma análise mais rigorosa. De acordo com Ilari et al. (1989): 

 

“[...] as gramáticas enquadram atualmente entre os advérbios uma quantidade 
enorme de palavras de que seria mais correto dizer que, apenas em algumas 
ocorrências particulares e em alguns ambientes sintáticos, atendem aos 
critérios tradicionais para a classificação como advérbios. Tratar do 
“advérbio” é, antes de mais nada, tomar consciência desses equívocos, 
constatando a diversidade de emprego dessas expressões.” (Ilari et al., 1989, 
p.57) 
 

Os autores afirmam que os advérbios circunstanciais registram uma série de usos que 

vão além da classificação tradicional. Os mesmos apontam que os dêiticos possuem 

propriedades sintáticas e distribucionais próprias que os diferenciam dos demais advérbios. 

Assim, os advérbios de lugar e de tempo, chamados dêiticos invariáveis, têm vários usos e 

distintos empregos como argumentos do verbo ou operadores textuais. Por esse motivo, Ilari 

et al. (1989) excluíram os dêiticos e os advérbios de coesão textual de seu trabalho. 

Os autores identificam duas dimensões para a classificação das expressões 

reconhecidas tradicionalmente como advérbios. A primeira é a dimensão semântica, a das 

funções que os advérbios desempenham; e a segunda é a dos segmentos sintáticos a que o 

advérbio se aplica. 

Em relação à dimensão semântica, reconhece-se que os advérbios assumem dois 

papéis semânticos, o da predicação ou modificação, em que essa classe contribui com o 

sentido da classe-escopo, e o da não-predicação, em que essa contribuição não acontece. A 

partir dessas propriedades, distinguimos os advérbios predicativos (advérbios qualitativos, 

intensificadores, modalizadores, aspectualizadores) dos advérbios não-predicativos, que são 

os de verificação de re (advérbios de  negação, de afirmação, de inclusão/exclusão e de 

focalização); de verificação de dicto, (advérbios de denegação) e circunstanciais (advérbios de 

lugar e tempo).  

A dimensão sintática implica diferenciar os advérbios de constituinte, que tomam por 

escopo um constituinte sentencial, dos advérbios de sentença, que tomam como escopo toda 

uma proposição. Quanto aos advérbios de discurso, que funcionam como conectivos textuais, 
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os autores os deixam de lado, pelas razões já expostas, e tratam desse assunto em um outro 

capítulo do estudo. 

Logo, Ilari et al. (1989) também reconhecem a dificuldade de tratar todos os chamados 

“advérbios” sob uma mesma análise, conforme a GT propõe, pois tais itens apresentam 

propriedades que os distinguem. E os locativos que estudamos nesta pesquisa, por terem 

propriedades próprias que os diferenciam dos demais advérbios, com variados usos e 

empregos, não são abordados pelos autores como advérbios.  

Dessa forma, como trabalhos em uma vertente mais funcionalista da língua, tais 

estudos nos trazem dados importantes sobre os locativos, já que os analisam do ponto de vista 

do uso. E, considerando assim, é possível perceber alguns equívocos que uma análise mais 

abrangente da classe dos advérbios pode cometer ao alocar os locativos dentro dessa classe, 

não os distinguindo dos demais advérbios. De fato, os nossos locativos em análise: aí, lá, aqui 

e ali têm características próprias e, por isso, merecem destaque. 

 

1.1.2.1 Aí, Lá, Aqui e Ali 

 

Para tratar dos locativos em questão, primeiramente vamos deixar claro neste espaço o 

nosso ponto de vista sobre a escolha do termo pronome adverbial locativo em detrimento de 

advérbio ou adjunto adverbial de lugar, conforme classificam algumas gramáticas já 

apresentadas neste trabalho. Apesar de já ter iniciado o assunto na seção anterior, quando 

apontamos a nossa concordância em relação à referência que alguns estudiosos fazem ao fato 

de os locativos terem natureza nominal e pronominal, ainda não esclarecemos o porquê de 

assim nomearmos as formas aí, lá, aqui e ali. 

Elegemos Castilho (2010) para a nossa explicação. O autor, ao iniciar o assunto, cita 

alguns exemplos, como: eu gosto demais de lá; nós vamos chegar aí; e aponta que as 

expressões destacadas são dêiticas, indiciando o lugar em que se passa o estado de coisas 

expresso pelo verbo, podendo também desempenhar papel argumental. 

Por ter essas propriedades compartilhadas com os pronomes, “é muito razoável 

concluir que as expressões de lugar e tempo se integram entre os pronomes.” (Castilho, 2010, 

p. 487). Castilho (2010) acrescenta que foi opção de Ilari et al. (1989) retirar as expressões de 

lugar e tempo dentre os advérbios, colocando-as entre os pronomes, e que aceitou essa 

solução, por perceber que os locativos e os pronomes pessoais compartilham os seguintes 

traços: 
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a) possuem a forma átona/clítica ou tônica/não clítica: Cá está a Maria. – A Maria está aqui. / 

Eu lhe telefonei ontem. – Eu telefonei para ele ontem. 

b) podem ser retidos ou elididos na sentença: Pedro veio (aqui) ontem. / Pedro comprou (isso) 

ontem.  

c) podem ser duplicados, fazendo-se seguir de um sintagma nominal ou de um sintagma 

preposicional: Pedro veio aqui na minha casa ontem. / Pedro a viu ontem, a Maria. 

d) ocupam a mesma colocação em relação ao verbo (próclise ou ênclise): Ele cá esteve ontem. 

– Ele esteve cá ontem. / Ele só a viu ontem. Ele viu-a só ontem. 

e) podem ser dêiticos: Olhe para cá. / Pegue-o!  

f) podem funcionar como argumentos do verbo: João veio aqui. / João deu-o a uma ONG.5 

 

Castilho (2010) ressalta que, na continuação da pesquisa do Projeto de Gramática do 

Português Culto, entretanto, constatou-se que os locativos e os temporais apresentam 

características não prototípicas de pronomes e advérbios, e por isso, estão num continuum 

entre ambas as classes. Assim, tais termos foram nomeados pronomes adverbiais, com o que 

nós concordamos e assumimos nesta pesquisa. Logo, afirmamos que estamos trabalhando, por 

todos esses motivos acima explanados, com pronomes adverbiais locativos. 

 

Já faz essa observação Said Ali (1964), antes de Ilari et al. (1989). O estudioso afirma 

que os advérbios aqui, cá, lá, aí e ali devem ser considerados como pronominais, pois 

originam-se de pronomes demonstrativos do latim. Esclarece Said Ali (1964):  

 

“Originaram-se os nossos advérbios aqui, cá e lá das formas ablativas hic, 
hac do pronome demonstrativo latino aglutinadas a outras palavras 
(eccu(m)), ill(e). Aí, outrora hi ou i  ainda que pareça filiar-se a ibi , é 
provavelmente o próprio vocábulo hi(c) com função adverbial. Ali  procede 
de illic . Poderíamos, pois, atendendo à etimologia, classificar as formas 
portuguesas como advérbios pronominais (Said Ali, 1964, p.184) 

 

Já esclarecidas as nossas motivações e embasamento para rotularmos o nosso objeto 

de estudo como pronome adverbial locativo, passemos à descrição dos quatros locativos 

analisados: aí, lá, aqui e ali. Escolhemos alguns trabalhos que abrangem os quatro pronomes 

adverbiais locativos para o estudo. 

 

                                                           
5 Exemplos retirados de Castilho 2010, p. 487. 
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Câmara Jr. (2005, p.124) ao tratar do sistema de pronomes em português, aponta que a 

nossa língua tem um sistema de locativos, ou melhor, de demonstrativos em função adverbial. 

Uma primeira série corresponde a este, esse e aquele: a) locativo da área do falante: aqui; b) 

locativo da área do ouvinte: aí; c) locativo de uma terceira área, distante do falante e do 

ouvinte: ali. Outra série opõe cá, próxima do falante a lá, distante do falante, com uma 

intermediária acolá, para em oposição a lá distinguir entre dois locais distantes ambos do 

falante. Segundo o autor, as duas séries interferem entre si, com uma variação livre entre cá e 

aqui – o português do Brasil marginaliza a forma cá – e o acréscimo de lá à série aqui, aí, ali 

para assinalar uma localização além de ali. Uma terceira série estabelece a posição não em 

função do falante, mas de um ponto qualquer que ele toma como referência: antes desse 

ponto: aquém; depois desse ponto: além. 

Observamos que Câmara Jr. (2005) faz uma breve enumeração dos pronomes em 

função adverbial do português, realçando sua natureza dêitica. O autor menciona o pouco uso 

de cá no português do Brasil. 

 

Pontes (1992) faz um estudo sobre o espaço e o tempo e aponta que aqui e cá 

significam “perto do falante”; aí significa “perto do ouvinte”; ali é um pouco distante do 

falante e do ouvinte e lá é longe do falante e do ouvinte. 

A autora destaca que aqui pode indicar um lugar bem amplo se nele se incluir o 

falante, como em: “Aqui em BH, o clima está incerto.” Como também explicita a diferença 

entre aí e ali: (i) Aí em casa está fazendo frio? / (ii) Ali em casa está fazendo frio? A autora 

explica que em (i) o ouvinte está em casa e em (ii) não, apenas indica que a casa está perto de 

quem está falando e de quem está ouvindo. 

Outra diferença que a autora faz é entre ali e aqui, em que aqui é mais perto de ali, e, 

neste continuum, lá é o mais longe. Mas a autora ressalta que a distância é muito relativa, 

porque lá pode se referir a uma distância dentro de uma casa, ou em outra cidade, ou em outro 

país.  

Portanto, Pontes (1992) faz considerações importantes à nossa pesquisa, ao distinguir 

os locativos em análise. Segundo a autora, o mais próximo do falante – 1ª pessoa – é aqui e o 

mais próximo do ouvinte – 2ª pessoa – é aí. Já ali e lá podem ser considerados como 3ª 

pessoa, pois designam o que pode estar a uma certa distância tanto do falante quanto do 

ouvinte. Porém Pontes (1992) adverte que ali e lá podem não indicar algo que esteja próximo 

de uma pessoa, como acontece com aqui e aí. Na verdade, lá indica a distância da situação de 

comunicação e difere de ali em grau de distância. 
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Acreditamos que Pontes (1992) se distingue de Câmara Jr. (2005) e de outros autores 

por fazer distinção entre aqui, aí, ali e lá, colocando-os em graus de distanciamento e 

relacionando-os às pessoas do discurso. A autora destaca que lá demonstra maior distância 

entre os locativos, até mesmo em relação a ali. Observamos que essa característica de lá 

influencia no seu maior recrutamento para a construção SNLoc atributiva em estudo. 

 

Bomfim (1988) faz um quadro resumitivo dos locativos e os agrupa de acordo com 

suas características semânticas e sintáticas. Sobre o aqui, aí, lá, ali, nosso objeto de estudo, 

ela afirma: não são passíveis de intensificação; coocorrem com outros indicadores de lugar; 

localizam no espaço o processo verbal e/ou o elemento que cabe localizar; são dêiticos; 

podem exercer a função de sujeito; não se juntam a preposições para formar locuções, mas 

podem ser precedidos de preposição; respondem satisfatoriamente à pergunta: onde?. 

A autora se aproxima de nossa pesquisa ao ressaltar que aqui, cá, aí também podem 

ser usados anaforicamente. Assim como Câmara Jr (2005), opta por não incluir esses 

elementos na classe dos advérbios e sim, entre os pronomes demonstrativos. A autora também 

constata que o comportamento linguístico de alguns dos “advérbios de lugar”, como aqui, aí 

etc., não difere do de certas subclasses de pronomes.  

 

Macias (2004), pesquisadora portuguesa sobre os dêiticos de lugar, afirma que o "eu" 

é uma espécie de ponto aferidor, de ponto de referência reforçado tanto por cá quanto por 

aqui, enquanto o lá e o ali sugerem distância espacial, temporal ou afetiva. 

Ao analisar o aí, a autora cita o seguinte exemplo: "Espera aí por mim!” (As Aventuras 

de Rosalina). Neste exemplo, segundo Macias (2004) estamos diante de um lugar não exato; 

um lugar distante do “eu”  que fala, que quer diminuir a distância relativa ao aí, ou até mesmo 

anulá-la; que quer chegar aí e não interessa onde seja esse aí, desde que leve até lá "o meu 

aqui", "o meu eu" e o atinja. 

Já no seguinte exemplo citado pela autora: “Cala-te aí, cala-te, atalha-a o homem" (Os 

três encontros), contrariamente ao exemplo anterior, o aí é um lugar exato, mas um "lugar do 

discurso". É, ao mesmo tempo, temporal, significando: "cala-te já", "fim de conversa", e, 

segundo a autora, simboliza uma certa autoridade sem apelo; cortando o discurso. 

Sobre a dessemanticização do aí, a “Nueva Gramática de la Lengua Española” (2010) 

acrescenta que esse locativo – que pertence à classe dos advérbios demonstrativos – pode ser 
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usado para indicar que um cálculo ou uma estimativa é aproximada, como em “Muitas 

chifradas que antes eram de necessidade mortais agora se curam em quinze dias por aí” 6. 

Quanto ao dêitico ali, Macias (2004) afirma que tem muitas vezes o valor de lá, 

podendo o substituir sem quaisquer problemas relativos a sua significação. Mas a autora 

ressalta que essa dupla significação de cada um dos dêiticos lá e ali nem sempre acontece e 

há, efetivamente, contextos em que a substituição não é possível, já que o sentido do 

enunciado se alteraria.  

A autora explica que, genericamente, pensamos poder afirmar que ali se situa num 

espaço mais próximo do que lá. Por outro lado, ali nos parece “um espaço mais determinado, 

um espaço que se consegue visualizar a partir do local onde se encontra o locutor.”(Macias, 

2004, p. 25) A autora exemplifica: “– Vou guardar estes livros. Onde é que devo colocá-los? – 

Ali.” 

Com esse exemplo, Macias (2004) mostra que o dêitico ali define melhor o espaço que 

o dêitico lá, pois o uso isolado de ali nessa resposta não deixa dúvidas em relação ao lugar 

onde devem ser guardados os livros. Segundo a autora, é bem possível também que com a 

ajuda de um gesto o ali tenha sido objetivamente identificado e visualizado pelos 

interlocutores.  

Porém, se utilizarmos lá, num contexto idêntico: “– Vou guardar estes livros. Onde é 

que devo colocá-los? – Lá.”, de acordo com a autora, o dêitico lá torna a resposta muito mais 

subjetiva: o lá não define um lugar, ou se o define, ele é apenas do conhecimento do locutor. 

O interlocutor pode interpretar, a partir daquela resposta, diversos lugares possíveis para 

guardar os livros mencionados, como por exemplo: "Guarda-os lá na estante"; "Guarda-os lá 

num local qualquer"; "Procura tu um lugar". 

Macias (2004) analisa outra ocorrência de ali. Ela destaca o seguinte exemplo: 

"Quando, naquele estado, entraram ambos em Fronteira, ele e o animal, parecia que o mundo 

se ia acabar ali". (Míguel Torga, Fronteira) Neste fragmento, a autora afirma que o dêitico ali 

assume uma função tripartida. Primeiramente, trata-se do "lugar onde", isto é, "Ali, em 

Fronteira". Contudo, a sua função temporal é também nítida: "Ali, naquele momento". E, 

finalmente, a autora nota uma função causal: "... parecia que o mundo se ia acabar, por causa 

‘daquilo’, ‘daqueles acontecimentos’". 

Dessa forma, Macias (2004) se aproxima de nossa proposta ao considerar que os 

locativos lá e ali sugerem distância espacial, temporal, mas também afetiva, ressaltando um 

                                                           
6 Tradução nossa. Versão original: “Muchas cornadas que antes eran mortales de necesidad ahora se curan en 
quince dias o por ahí” (Díaz-Cañabate,Paseíllo) 
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uso mais abstratizado dos locativos; também, ao comparar esses dois locativos, a autora 

aponta que lá é mais subjetivo e não define um lugar para o interlocutor, como também 

apontamos em nossa análise. De forma semelhante, a “Nueva Gramática de la Lengua 

Española” (2010) destaca que aí pode demonstrar um cálculo ou uma estimativa aproximada, 

o que se aproxima de nosso trabalho e ambas as propostas nos permitiram perceber algumas 

distinções semânticas e pragmáticas entre os dêiticos de lugar em estudo e se tornam uma rica 

base para nossa análise.  

 

Com uma pesquisa mais aprofundada, de cunho funcionalista, sobre os locativos aí, 

ali, aqui, cá e lá, Oliveira (2009) faz um levantamento e análise dos padrões de ordenação, 

bem como das trajetórias de polissemia (espaço > tempo > texto) e de gramaticalização 

(advérbio > conector; advérbio > clítico), encontrados em textos escritos da língua portuguesa 

no gênero discursivo carta. 

Segundo Oliveira (2009), a classe dos pronomes adverbiais locativos é uma categoria 

heterogênea, em que aqui e ali se situam no eixo central e aí e lá ocupam posições marginais, 

em áreas de interseção com a classe dos conectores e dos clíticos, respectivamente. Para a 

autora, os pronomes adverbiais locativos prototípicos articulam referência física e concreta, 

escopando o constituinte verbal e ordenando-se imediatamente após esse elemento. Tal 

ordenação pós verbal foi encontrada por Oliveira (2009) em maior quantidade nos dados a 

partir do século XIX, pois no português arcaico e no século XVIII havia um equilíbrio entre a 

posição pré e pós verbal. 

Como resultados de sua pesquisa, Oliveira (2009) aponta que, nos dados do português 

arcaico, dos quatro itens levantados, o pronome ali(y) foi o mais recrutado, seguido do 

locativo aqui. Nos dados do século XVIII, os pronomes aqui e lá foram os mais utilizados. 

Oliveira (2009) interpreta essa maior frequência por conta da articulação dos dois espaços 

mais fundamentais usados pela emissora da carta: aquele próximo a si mesma (aqui) e aquele 

mais próximo ao destinatário (lá). O locativo aí, até então de uso muito esporádico, tem sua 

referência mais abstratizada, aparecendo em enunciados como “Acho aí tôda a minha glória”. 

No século XIX, os locativos mais frequentes são aqui (na referência ao contexto 

espacial dos remetentes) e lá e aí (em relação ao contexto espacial dos destinatários). 

Contudo, o locativo aí surge também escopando um sintagma nominal e mais distante do 

constituinte verbal: “O que vocês me disem do frio e neve ahi”. No segundo conjunto de 

cartas do século XIX, houve a maior frequência de aqui na referência ao espaço do remetente, 

como também escopando um sintagma nominal, em uma ordenação mais afastada do 
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constituinte verbal. O segundo locativo mais frequente foi aí, que, em posição pós-verbal, 

ainda mantém traços da classe dos advérbios, embora com sentido mais virtual, como em “...e 

se tu [...] me quisesses fazer aí uma tabela.”. Por outro lado, ordenando-se antes do verbo, aí 

adquire marcas de conexão, como em “[...] o requerimento subiu ao Ministério da Fazenda... 

Mas aí encalhou!”. Em usos como esse, o locativo mostra-se muito abstratizado, na 

articulação de marcação subjetiva, segundo Oliveira (2009). 

Nos dados do português contemporâneo, notou-se a preferência do locativo aqui. Em 

algumas sequências, quando eram mais evidentes a marca interacional e o tom informal, o 

pronome aqui assumia sentido polissêmico, como em: “[...] estou por aqui de ocupações 

urgentes.”. Para a referência ao espaço do interlocutor, o emissor articula preferencialmente o 

locativo aí ordenado após o verbo: “Você por acaso não leu aí”. Em terceiro lugar em termos 

de frequência nos usos está o locativo lá, que assume sentidos mais polissêmicos, articulando 

sequências como “lá pelas altas horas” e “vá lá”, em que a primeira tem sentido temporal e a 

segunda tem a marca interacional mais evidente.  

No último conjunto de cartas do português contemporâneo, aí tem a maior ocorrência, 

em padrões de uso que se afastam do eixo central da classe dos advérbios, como em: “[...] ela 

e sua equipe estão tentando mostrar algum serviço, mas aí aparece a incompetência.” Segundo 

Oliveira (2009), a posição de aí antes do verbo e também no início da oração, é favorecedora 

da migração categorial desse pronome para a função conectiva, na articulação de relações 

lógicas. Com relação ao item lá, o segundo em termos de frequência, o grau de polissemia 

também é alto, articulando sequências como “[...] seja lá o que se disser sobre a insanidade 

[...].”; “deixa para lá, é no subúrbio.”; “[...] a serviço sabe-se lá de quem.”. Oliveira (2009) 

destaca que, nesses três fragmentos, o locativo lá participa da organização de uma série de 

Unidades Pré-Fabricadas (UPF)7, como “seja lá”, “deixa para lá” e “sabe-se lá”. Para a autora, 

nas três sequências é forte a marca interacional, que motiva o uso dessas UPFs e, 

consequentemente, a derivação semântico-sintática do elemento lá também.   

Oliveira (2009) considera que usos mais marginais de aí e de lá nas cartas de leitores é 

consequência de vários fatores, como a unidirecionalidade da mudança linguística, já que se 

trata de usos mais recentes; a maior proximidade com a modalidade falada e sua forte marca 

pragmática; assim como o tom preponderantemente interacional desse gênero discursivo, que 

favorece a articulação de estratégias de subjetivação e de intersubjetivação.  

                                                           
7 Noção desenvolvida por Erman & Warren (2000). As UPFs podem ser definidas como uma combinação de, 
pelo menos, dois constituintes, motivada por falantes nativos a partir da preferência em relação a um ou mais 
outro tipo de combinação alternativa que poderia ser equivalente, mas que não está tão convencionalizada.  
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A pesquisa de Oliveira (2009) contribui com essa revisão sobre os pronomes locativos 

aí, lá, aqui e ali, pois a autora os analisa realizando um levantamento de seus diversos padrões 

de ordenação. E, dentro desse levantamento, Oliveira (2009) inclui a ordenação posposta ao 

SN, o que para nós se torna relevante por apontar que esta posição faz parte de um leque de 

possibilidades de inserção dos pronomes locativos na sentença. Além disso, a autora não só 

analisa as funções mais básicas e concretas dos locativos, como também aponta seus usos 

mais abstratizados, resultantes de trajetórias de polissemia e de gramaticalização. 

 

Aproximando-se mais de nossa pesquisa, temos o trabalho de Martelotta (1994, p.38), 

que estuda o uso dos locativos após substantivos. O autor destaca a função de modificador 

desse advérbio, em que passa a fazer parte de sintagmas nominais.  

Martelotta (1994) faz um estudo consistente sobre o aí e destaca que o primeiro 

fenômeno que ocorre no processo de abstratização da noção espacial até o uso como elemento 

modificador junto ao SN é a perda da indicação de proximidade em relação ao ouvinte. O 

autor cita o seguinte exemplo: “E chego aqui, paro numa praça onde não tem nada, não tem 

padaria, não tem confeitaria, não tem às vezes, nem os amigos estão aí, entendeu?” 

Em sua análise, Martelotta (1994) afirma que, quando o falante diz “nem os amigos 

estão aí”, o aí mantém sua função dêitica/anafórica, mas perde a marca semântica de 

proximidade em relação ao ouvinte e passa a fazer referência espacial de um modo mais 

genérico, mais abstrato. Porém, quando aí perde seu valor dêitico/anafórico, atinge o auge da 

abstração no que se refere à noção de espaço a ele atribuída. Nesse caso, a medida espacial 

que o elemento aí expressa é a própria realidade dos fatos que estão diante dos interlocutores. 

Como exemplo, Martelotta (1994) cita: "[..] eu vou para uma festa aí." 

Nesse exemplo, segundo o autor, torna-se óbvio que o locativo aí não funciona como 

advérbio indicador de proximidade ao ouvinte, que expressa onde é a festa, mas faz referência 

ao substantivo festa: vou a uma determinada festa. Nesses casos, o falante usa o elemento aí 

para caracterizar o substantivo, como algo que existe, mas a respeito do qual não quer ou não 

pode entrar em detalhes. 

Martelotta (1994) afirma que esta é a trajetória da gramaticalização: o elemento aí 

perde a semântica de proximidade em relação ao ouvinte e também a função dêitica/anafórica 

e passa a se referir não apenas a noções espaciais. Aí perde a mobilidade dos advérbios 

locativos, penetra no SN e assume um tipo de função modificadora. O autor destaca que esse 

uso é o resultado de uma trajetória de gramaticalização espaço > (tempo) > texto, pois o 
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locativo perde as especificações semânticas típicas dos dêiticos para se especializar como 

modificador de substantivos e funcionar como um tipo de pronome adjetivo.  

Martelotta (1994) afirma que aí como modificador pode ocorrer antes do verbo se, por 

exemplo, esse sintagma nominal desempenhar a função de sujeito; ou pode ocorrer depois do 

verbo, se desempenhar a função de objeto ou adjunto adverbial. 

Ao tratar do locativo lá, Martelotta (1994) aponta que esse elemento segue dois 

processos distintos de gramaticalização. Um caracteriza-se pela trajetória espaço > (tempo) > 

texto, proposta por Heine et alii. (1991), em que, ao se gramaticalizar, o locativo lá passa a 

assumir no texto funções anafóricas e catafóricas. A partir daí, lá irá também apresentar 

valores temporais: “... aí ele chegou lá... lá pras onze horas...(...)” e os chamados valores 

inferíveis “aí separa a sardinha à parte... picadinha... cebola picadinha... tudo que você tivé de 

tempero pra coloca lá...”, em que a informante pede que o seu interlocutor coloque o tempero 

num local onde a sardinha provavelmente está situada, mas que em nenhum momento ela 

menciona o nome desse recipiente, logo, deve-se inferi-lo.  Ambos os valores são decorrentes 

da continuação do processo de gramaticalização. A outra trajetória leva o elemento a assumir 

uma função modalizadora e, no decorrer do processo, a unir-se ao SN, ou a assumir funções 

típicas da discursivização, como ocorre na forma sei lá, que reorganiza o discurso, marcando 

uma pausa, para que seja retomada a conversação. 

O trabalho de Martelotta (1994) aqui citado é mais voltado para o uso dos locativos 

pós SN, portanto, é o que mais se aproxima da nossa proposta, apesar de o autor privilegiar o 

estudo de aí em detrimento dos demais locativos. Aliás, não só os estudos de Martelotta 

(1994) realçam o locativo aí, mas também os variados estudos que se tem na área.  

Sobre o elemento aí, objeto do seu estudo, Martelotta (1994) afirma que tal locativo, 

em estágio avançado de gramaticalização, perde a mobilidade dos locativos, penetra no SN e 

assume um tipo de função modificadora, o que se aproxima em parte do nosso trabalho, já que 

não chamamos o último uso de modificador. E sobre o estudo do lá, Martelotta (1994) liga-se 

a nossa proposta no que diz respeito às funções anafóricas e catafóricas que passa a 

desempenhar o locativo e ao fato de se unir ao SN.  

 

Igualmente próximo a nossa pesquisa é o estudo de Braga & Paiva (2003). Em sua 

pesquisa sobre alguns usos do aí, as autoras mostram que além dos empregos dêitico e fórico, 

aí pode funcionar como juntor, marcador discursivo e clítico. Como clítico, aí pospõe a um N, 

usualmente precedido por determinante indefinido, com o qual constitui um todo fonológico 

que não aceita a intercalação de material linguístico. Segundo as autoras, a função clítica é o 
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estágio mais adiantado do processo de gramaticalização, derivando diretamente do uso 

dêitico. Com isso, concluem que há poligramaticalização, já que uma mesma forma fonte 

pode dar origem a duas cadeias diferentes de gramaticalização. Dessa forma: Aí dêitico > 

fórico > juntor > marcador discursivo ou Aí dêitico > clítico. 

Assim, observamos que Braga & Paiva (2003) também realizam um estudo voltado 

para o uso dos locativos, em especial do aí, e concluem que o elemento passa por 

poligramaticalização, em que uma das trajetórias é dêixis > cliticização. Dêixis para as 

autoras é compreendida apenas como compreendemos a dêixis física. Tal proposta apenas não 

se aproxima de nossa pesquisa, especificamente porque afirmamos que a trajetória pronome 

adverbial locativo > clítico também inclui a influência dos movimentos fóricos e da dêixis 

virtual. Trata-se de uma trajetória distinta dessa que configura poligramaticalização.  

 

Um trabalho que também destaca o uso dos locativos pós SN é o de Tavares (2009).  

Em sua pesquisa sobre o aí, afirma que esse elemento, através de extensões metafóricas e 

metonímicas está sofrendo um processo de gramaticalização, que parte de sentidos dêiticos 

espaciais, em que o aí, por um lado, aponta para um lugar do mundo real, vinculando o que é 

dito ao mundo externo e por outro lado, vincula o que é dito ao mundo externo, mas não 

aponta para um lugar, e sim para um ser e para o espaço em que esse ser se encontra: “O João 

Pedro falou com um funcionário aí.” 

E desse sentido dêitico espacial chega ao uso como marcador de especificidade que 

fornece ao sintagma nominal indefinido um traço [+ específico], ou seja, o SN refere-se a um 

funcionário que, embora indefinido, é específico. Nesse caso, o funcionário não é apontado e 

pode, inclusive, não estar presente no espaço.   

Assim, Tavares (2009) apresenta uma proposta sobre o uso do locativo aí pós SN e 

afirma que esse elemento está sofrendo um processo de gramaticalização, que parte de 

sentidos dêiticos espaciais até chegar ao uso como marcador de especificidade. Não 

acreditamos que o melhor rótulo para esse locativo pós SN seja o de especificador, já que sua 

função, para nós, não se assemelha a de uma especificação desse SN.  

Desta forma, registramos que os trabalhos de Câmara Jr. (2005), Pontes (1992), 

Bomfim (1988) e Macias (2004) trazem uma base consistente sobre os usos dos locativos aí, 

lá, aqui e ali, destacando propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas de tais usos. São 

trabalhos que nos ajudam a compreender a natureza desses locativos para conseguirmos nos 

aprofundar em nossa pesquisa.  
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Os trabalhos de Oliveira (2009), Martelotta (1994), Braga & Paiva (2003) e Tavares 

(2009) nos são também de grande valia, já que se aproximam de nossa proposta, por serem 

estudos mais aprofundados em relação ao nosso objeto de pesquisa e de cunho funcionalista 

strictu sensu.  

 

1.2 Os padrões de uso da construção SNLoc 

 

Nesta seção, abordamos treze estudos em relação aos cinco padrões de uso nos quais 

atestamos SNLoc. Como já exposto, os cinco padrões são: o dêitico físico, o dêitico fórico 

(catafórico e anafórico), e o dêitico virtual, além do uso como clítico, que é o mais 

abstratizado, em que temos, de fato, uma nova construção de nível lexical na língua. 

Na primeira subseção, tratamos da dêixis. Esclarecemos que consideramos a dêixis 

uma categoria mais ampla do que muitos estudiosos a tratam. Para nós, a dêixis, isto é, a 

mostração ou apontamento, como vamos ver mais detalhadamente neste momento, abarca não 

só o apontamento para um lugar concreto do espaço, o apontamento físico, como também o 

apontamento no nível do texto e no nível da imaginação. A esses apontamentos, damos o 

nome de dêixis física, dêixis fórica (catafórica e anafórica) e dêixis virtual, respectivamente. 

Por esse motivo, optamos por tratar as três modalidades em uma mesma seção, grifando-as 

para tornar mais nítidas nossas distinções. Ao final desta subseção, contrastamos os autores 

aqui selecionados e trazemos nossas considerações.  

Na segunda subseção, vamos conceituar e exemplificar o padrão clítico, que é o mais 

distante da ideia de lugar, própria dos locativos. Sabemos que o uso abordado por nós não é 

referendado nos trabalhos que vamos apresentar, mas nosso propósito neste espaço é mostrar 

o que os estudiosos falam sobre o clítico para podermos justificar tal rótulo para o nosso uso. 

 

1.2.1 Dêixis: a dêixis física; a dêixis fórica e a dêixis virtual 

 

Neves (2002), ao tratar dos dêiticos, aponta que “são categorias que provêm orientação 

por referência ao falante-agora, que é o complexo modo-temporal que constitui o ponto de 

referência do evento de fala.” (Neves, 2002, p. 250) Segundo a autora, a dêixis deve ser 

compreendida como a referenciação de um segmento significante a um estado de fato, através 

de coordenadas estabelecidas no enunciado. 

Neves (2002) destaca que fórico é o “elemento que propicia a busca ou a recuperação 

da informação, por remissão a um ponto do enunciado, ou à situação de enunciação.” (Neves, 
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2002, p. 251) A autora também aponta que desvinculam dêixis e forismo, embora facilmente 

se perceba que todo circunstancial fórico é dêitico; e conclui que os advérbios fóricos têm 

natureza pronominal: são proformas ou proadvérbios, o que lhes confere comportamento 

particular.  

Portanto, para a autora, os advérbios fóricos podem se comportar de duas maneiras: 

(1) se referem a circunstâncias, mas em si não expressam a indicação circunstancial 

substancial, a qual se recupera na situação (exófora), como em: “isto seria a Espanha... e 

aqui... a França”, ou no texto (endófora), como em: “eu não conheço um professor que ensine 

em apenas um lugar já começa por aí, certo?” (2) embora indiquem circunstância, por critério 

semântico, agem na esfera dos participantes, no que se refere à relação com o eixo 

falante/ouvinte (circunstância ancorada no circuito de comunicação); assim, a circunstância é 

referida aos participantes do discurso ou aos pontos de referência do texto, numa escala de 

proximidade espacial, como em: “nós aqui, eu acho que a gente fica mais vinculado ao 

aspecto da carne”.  

 

A dêixis pode ser estudada levando-se em conta sua abordagem pragmática. Em um 

ato particular de interação comunicativa, o locutor apodera-se da língua ao designar-se por eu, 

o que lhe é fornecido pela própria estrutura linguística. Disso resulta que os indicadores da 

dêixis giram em torno de um ponto de referência, que é o sujeito. Assim, a enunciação instala 

a subjetividade na interação, sendo que esta subjetividade já está pressuposta no sistema.  

Benveniste (1966) trata sobre o assunto e afirma que a subjetividade corresponde à 

capacidade de o locutário, ao dizer eu, colocar-se como sujeito, remetendo a si mesmo e 

estabelecendo a própria existência da linguagem. Contudo, para o autor, o conceito de 

subjetividade se amplia a uma tríade essencial: a linguagem, o eu e o tu, em que o eu não pode 

ser imaginado a não ser por contraste com o tu. "Eu-Tu" são criados numa realidade interativa 

que é o processo de comunicação.  

Segundo Benveniste (1966), o conceito de subjetividade incorpora o conceito de 

intersubjetividade. O filósofo alemão Martin Buber (1970), explica brevemente esse 

raciocínio, quando afirma que quando pronunciamos eu, o outro elemento da palavra par – tu 

– também é dito imediatamente. 

 

Em Castilho (2010), “entende-se por dêixis uma categoria que depende crucialmente 

da situação discursiva, e não das propriedades intensionais necessárias à configuração das 

categorias de referenciação e predicação, para ficarmos nessas duas.”(Castilho, 2010, p. 123) 
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Então, segundo o autor, a compreensão de expressões como (i) eu, este/esse, aqui, hoje; (ii) 

você, esse/este, aí, amanhã; (iii) ele, aquele, lá, outrora; entre outras, depende do contexto em 

que elas foram veiculadas. A referência desses termos está, pois, no discurso, na interação 

social concreta, e não só nessas palavras. Portanto, os termos dêiticos selecionam 

obrigatoriamente o sentido pragmático; sem a dêixis e o eixo que ela organiza na interação, 

não há discurso, de acordo com Castilho (2010).  

Para exemplificar esse uso de eu-tu(você) no discurso, Castilho (2010) cita: “Seguinte, 

neguinho, agora sou eu aqui e você lá, tá bom?” Nele, percebemos que ocorreram as 

seguintes expressões dêiticas: (1) eu indica o falante e aqui, é o lugar que ele ocupa; (2) você 

indica o interlocutor e lá, o lugar que ele ocupa; (3) agora indica um ponto na perspectiva 

temporal do discurso, tornando implícito que desse ponto em diante a relação entre os 

interlocutores vai mudar. Porém, o você, se quiser responder ao eu, vai se tornar o eu, e o eu 

vai se tornar você. Portanto, eu e você são intercambiáveis (= dêiticos), dependendo de quem 

fala e quem escuta em cada momento do discurso. 

De acordo com Castilho (2010), a palavra dêixis significa literalmente “mostração” e, 

no exemplo anterior, os itens lexicais eu e você “apontam” para as pessoas do discurso; aqui e 

lá apontam para o espaço físico ocupado por elas; e agora “aponta” para o tempo em que o 

acordo deve ser observado. Sabemos que durante uma conversa, gesticulamos e produzimos 

sons. A dêixis, segundo Castilho (2010), realiza as duas funções, pois nela conflui-se o gesto 

de ostensão e a sequência de sons não referenciais. 

Castilho (2010) cita Apolônio Díscolo (século I d.C./1987), que há muito tempo já 

argumentava que os pronomes abarcam também os de terceira pessoa, porque também podem 

ser usados como anafóricos, se as pessoas forem conhecidas de antemão, e como dêiticos, se 

a pessoa estiver à vista. 

De acordo com Castilho (2010), entende-se por foricidade, a operação desencadeada 

por itens lexicais que ressurgem com noções já apresentadas anteriormente – anáfora – ou a 

serem veiculadas posteriormente – catáfora – no texto. No exemplo de dêixis catafórica a 

seguir, retirado do Corpus D&G, é possível observar que o locativo aqui aponta para o que 

virá depois dele, antecipando a ideia de lugar posterior:  

 

(01) “a violência aqui... no bairro... que é mui::ta... durante o dia não tem tanto... mas... à noite... tem 
bastante...” (D&G – Isabelle – 15 anos – RO oral – Niterói – século XX).  
 

Para sumarizar, Castilho (2010) afirma que a foricidade, compreendida como 

remissão, representa um segundo conhecimento da coisa; e o primeiro é dado pelos processos 
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de referência, designação, dêixis ou localização. Com a anáfora, retoma-se um tópico 

discursivo, trazendo novamente à consciência os participantes do discurso citados 

anteriormente ou presentes no contexto. 

Castilho (2010) conclui que os limites entre a dêixis e a foricidade são pouco claros e 

confirma que muitos estudiosos abarcam as duas categorias em uma só propriedade, 

considerando a anáfora uma “dêixis textual”. Porém, Castilho (2010) prefere distinguir os dois 

conceitos por conta de sua diferente representação na gramática de nossa língua. 

 

Segundo Marcuschi e Koch (2006): 

 

“Cabe, ainda, ressaltar que um texto não se constrói como continuidade 
progressiva linear, somando elementos novos com outros já postos em etapas 
anteriores, como se o texto fosse processado numa soma progressiva de 
partes. O processamento textual se dá numa oscilação entre dois movimentos: 
um para frente (projetivo) e outro para trás (retrospectivo), representáveis 
parcialmente pela catáfora e anáfora8.” (Marcuschi e Koch, 2006, p. 383) 

 

Para Halliday e Hasan (1976) a foricidade desdobra-se em: (i) endófora: retomada de 

referentes que já foram referidos no texto, a anáfora, ou antecipação de referentes que ainda 

aparecerão no texto, a catáfora; (ii) exófora: menção a referentes presentes no contexto de 

fala.  

 

Pontes (1992) aponta que aqui, lá, ali e aí são proformas que ocorrem no lugar de um 

SPrep indicador de lugar, e podem ser considerados dêiticos. Além disso, segundo a autora, 

esses itens são anafóricos, no sentido em que seu referente é interpretado conforme o contexto 

da situação de comunicação ou do texto, como também podem co-ocorrer seguidas do SPrep, 

quando se deseja precisar mais. Ex: “Está ali em casa”. Consideramos esse uso como 

catafórico.   

 

Câmara Jr. (1977), assim define a dêixis: 

 

“[...] faculdade que tem a linguagem de designar mostrando, em vez de 
conceituar. A designação dêitica, ou mostrativa, figura assim ao lado da 
designação simbólica ou conceitual em qualquer sistema linguístico. 
Podemos dizer que o SIGNO linguístico apresenta-se em dois tipos – o 
SÍMBOLO, em que um conjunto sônico representa ou simboliza, e o SINAL, 
em que o conjunto sônico indica ou mostra. O pronome é justamente o 
vocábulo que se refere aos seres por dêixis em vez de o fazer por 

                                                           
8 Grifos nossos.  
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simbolização, como os substantivos. A dêixis se baseia no esquema 
linguístico das três pessoas gramaticais que norteia o discurso: a que fala, a 
que ouve, e todos os mais seres situados fora do eixo falante-ouvinte.” 
(Câmara Jr., 1977, p. 90) 

 

Para Perini (2010), a anáfora é um termo geral que remete ao fenômeno da omissão de 

um elemento ou sua redução a um pronome, quando tal elemento é recuperável através da 

situação linguística. Como exemplo, o autor cita: “Meu irmão mora em Lavras e eu sempre 

vou lá”; em que lá se refere ao sintagma antecedente em Lavras. Porém Perini (2010) prefere 

denominar lá como uma das várias pró-formas, em vez de chamá-lo de pronome.  

A dêixis, para o autor, denota o mesmo fenômeno que a anáfora, com a diferença de 

que a base para a recuperação do elemento omitido ou reduzido não se encontra na situação 

linguística imediata, e sim no contexto situacional, extralinguístico. Então, para Perini (2010), 

se dissermos “Ela me odeia” apontando para uma pessoa, torna-se evidente que esta pessoa 

esteja por perto e que quem é odiado sou eu, o falante. Portanto, os recursos linguísticos 

usados para marcar a anáfora também funcionam para marcar a dêixis, porém há elementos 

especializados para marcar a dêixis, como eu, hoje, e não são usados para marcar anáforas, de 

acordo com o autor. 

 

Como já exposto na seção sobre os locativos, Ilari et al. (1989) apontam que os 

dêiticos possuem propriedades sintáticas e distribucionais próprias que os diferencia dos 

demais advérbios. Segundo os autores, os dêiticos ocupam diversas posições na oração devido 

a sua natureza multifuncional, dependendo sua posição da função que ele exerce na sentença. 

Desempenhando papel argumental, Ilari et al. (1989) apontam que os dêiticos podem 

aparecer desta forma: “Aqui tem uma verdurinha.”; “Eu gosto demais de lá”; em que ocupam 

as posições de sujeito e complemento verbal, respectivamente. Como argumentos de tipo 

nominal, eles podem se deslocar na oração repartida, como em: “Ninguém diz é lá que eu 

moro”; ou sofrer topicalização, como em: “Essa essa cebola é bem picada, porque aí está o 

detalhe”. 

Ilari et al. (1989) citam a possibilidade de os dêiticos serem empregados como flags9, 

ou seja, desempenhando um papel de sinalização e atuando em funções sintáticas distintas das 

tipicamente adverbiais. Assim todo flag desempenha a função sintática da expressão que ele 

anuncia. Relacionamos essa função como flags ao uso dos locativos que, nesta pesquisa, 
                                                           
9 Termo da linguagem da computação que permaneceu sem ser traduzido, e, segundo Ilari et al. (1989), é um 
mecanismo de um processo de planejamento verbal e sinalização pelo qual uma expressão genérica antecipa o 
tipo de função sintática e semântica que vai se realizar na expressão que segue. As alternativas de uso desses 
“catafóricos” valem para os adjuntos adnominais e adverbiais. 
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identificamos como sua função catafórica. Ilari et al. (1989) citam como exemplos para esses 

usos: “Agora eu assumi também uma secretaria de APM lá do colégio das crianças”; “Manter 

contacto com entidades aqui do bairro.” E apontam que os locativos lá e aqui, nesses casos, 

como flags, exercem a função de adjunto adnominal. Já ali e lá nos exemplos que seguem, 

pelo mesmo motivo, desempenham função argumental: “Fui lá na Celso Furtado”; “Eu passo 

ali do lado da faculdade, certo?” 

Na “Nueva Gramática de la Lengua Española” (2010), é citado que os advérbios 

demonstrativos de lugar admitem também modificadores explicativos: aqui no apartamento.10 

Tal função, para nós, assemellha-se à função catafórica. 

Segundo Ilari et al. (1989), os chamados elementos “dêitico-anafóricos” como aí, têm 

funções próprias na organização discursiva. Os autores citam um exemplo em que a 

informante acaba de falar de sua família, em que o número de irmãos é grande, e diz: “Daí o 

entusiasmo para nove ou dez filhos” 

De acordo com os autores: 

 

Não causa estranheza encontrar em funções discursivas precisamente os 
elementos dêitico-anafóricos. Entre a dêixis propriamente dita e anáfora, e 
entre anáfora e operações discursivas, há um progressivo esvaziamento da 
dimensão espaço-temporal, na medida em que o discurso se torna a dimensão 
de referência. A sequência e referência espaço-temporal se substituem assim 
outras séries, que incluem a continuidade temática, a continuidade do tópico 
e a continuidade e ordenação da argumentação. (Ilari et al., 1989, p. 71) 

 

Segundo Lyons (1979), todo enunciado da língua ocorre em um local e tempo 

particulares; é produzido pelo falante e geralmente dirige-se ao ouvinte. O falante e o ouvinte 

são distintos um do outro, e pode, com certeza, haver mais de um ouvinte. Para Lyons (1979) 

a noção de dêixis foi introduzida para indicar os traços “orientacionais” da língua, que se 

relacionam com o tempo e o lugar do enunciado. Aqui, aí, ali, lá, acolá indicam, segundo o 

autor, o próximo e o não próximo do falante e do ouvinte, e são os exemplos mais claros do 

modo pelo qual a estrutura gramatical de uma língua pode refletir as coordenadas espaciais do 

contexto típico do enunciado. A situação do enunciado é egocêntrica: o papel do falante se 

transfere de um participante para outro numa interação, mudando assim o centro do sistema 

dêitico e usando o falante eu para se referir a si mesmo, e tu, você, etc para se dirigir ao 

ouvinte. Dessa forma, o falante está sempre no centro da situação do enunciado, segundo 

Lyons (1979). 

 
                                                           
10 Tradução Nossa. Versão Original: “aquí en el apartamento”. 
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Fillmore (1997) aponta que reconhecer a dêixis em um enunciado inclui: (i) a 

identidade  dos interlocutores na situação de comunicação, que é a dêixis pessoal; (ii) o lugar 

ou lugares onde esses indivíduos estão localizados, que é a dêixis de lugar; (iii) o tempo em 

que o ato de comunicação acontece, que é a dêixis de tempo; (iv) a matriz de material 

linguístico dentro do qual o enunciado tem um papel, que são as partes que precedem e as que 

sucedem no discurso, chamada dêixis discursiva; (v) as relações sociais na parte dos 

participantes na conversação, que determina, por exemplo, a escolha nos níveis de discurso, se 

polido ou íntimo ou de insulto, etc, que são nomeadas dêixis social. 

Sobre a dêixis de lugar, Fillmore (1997), destaca que aqui e lá podem ser usados de 

modo gestual, simbólico e anafórico. O uso gestual é quando tem alguém monitorando algum 

aspecto físico da situação de comunicação. Como exemplo, Fillmore (1997) cita: “Eu quero 

que você coloque isso lá.” Nesse uso, há um apontamento gestual para o lugar. O simbólico é 

o uso cuja interpretação envolve conhecer certos aspectos da situação de comunicação. 

Fillmore (1997) cita como exemplo uma pergunta de alguém ao telefone: “João está aí?”, em 

que a pessoa que recebe a mensagem compreende que aí é o lugar onde ela está. E o 

anafórico é o uso em que uma expressão de uma parte do discurso é correferencial com outra 

parte. Como exemplo, Fillmore (1997) destaca: “Eu dirigi o carro até o estacionamento e o 

deixei lá”. Neste caso, lá se refere ao lugar que já havia sido mencionado no discurso.  

A dêixis discursiva merece nossa explicação mais detalhada, pois ela se confunde com 

o uso anafórico da dêixis de lugar. A dêixis discursiva acontece quando usamos expressões 

em um enunciado para fazer referência a alguma parte do discurso que contém esse 

enunciado. Como também quando, de várias maneiras, um enunciado assinala sua relação 

com o texto em que está inscrito. Logo, quando usamos, por exemplo, “no próximo capítulo” 

ou “no parágrafo anterior”, estamos fazendo relação entre essas expressões e uma outra 

porção do discurso que se encontra em outra parte. Na dêixis anafórica, para Fillmore (1997), 

há uma relação de correferencialidade. No exemplo mencionado acima “Eu dirigi o carro até 

o estacionamento e o deixei lá”, estacionamento e lá são correferenciais, ou seja, selecionam o 

mesmo referente.  

 

Um estudo sobre dêixis que também merece nossa atenção é o de Bühler (1934/1990), 

já que o autor formulou a teoria da dêixis na Linguística Moderna. Essa teoria conta muito 

fortemente com a noção de campo mostrativo, em oposição à noção de campo simbólico. O 

autor explica que, no momento em que acontece a enunciação, está irradiado o sistema de 

coordenadas de orientação subjetiva que situa a esfera referencial relacionada aos 



48 
 

participantes, ao tempo e espaço. E assim se assinala o campo mostrativo. Contrariamente aos 

dêiticos, os signos conceituais fixam a sua precisão significativa no campo simbólico, isto é, 

os sinais linguísticos não dêiticos assumem a sua função simbólica, segundo Bühler 

(1934/1990), alheia ao acontecimento verbal concreto.  

De acordo com o autor, a língua falada contém signos que funcionam como 

sinalizadores, e estes são as palavras dêiticas como aqui e lá. Porém, segundo Bühler 

(1934/1990), há diferenças entre a linguagem concreta e um simples sinalizador imóvel: a 

linguagem é um evento. Mais do que isso, é um ato humano complexo, em que o locutor 

desempenha um papel diferente do papel do interlocutor. Nesse ato, ambos são importantes 

para o empreendimento social, e o evento de fala concreto deve ser descrito em termos de um 

completo modelo de comunicação verbal. 

Bühler (1934/1990) afirma que o que é especificamente humano começa com o gesto 

dêitico genuíno (o apontar do dedo), e o resto inexoravelmente emerge dele. Alguns 

estudiosos consideram a sinalização nos cruzamentos como uma imagem derivada e 

semelhante ao primitivo gesto do dedo humano.  

Bühler (1934/1990) cita Wegener (1985) e Brugmann (1904), que foram os primeiros 

a descrever a função das palavras dêiticas propriamente, sob o aspecto mais elevado, isto é, 

que elas são sinais. Sobre isso, Bühler (1934/1990) afirma que as palavras dêiticas são 

também símbolos. Lá simboliza, nomeia uma área, uma locação geométrica, uma área em 

torno da pessoa que está falando e que apontou algo para ser encontrado.   

De acordo com as pesquisas de Brugmann (1904, apud Bühler 1934/1990), quando 

dizemos “este chapéu” apontando para ele, há três fatores importantes em jogo: o gesto do 

dedo, a palavra este e a palavra chapéu. Para Bühler (1934/1990), apontar é apontar, e se pode 

fazer isso em silêncio, apenas com o dedo, ou duplamente, com o dedo e um som para 

acompanhar o gesto. O som acrescenta algo, é uma nova contribuição.  

Segundo o autor, aqui e lá mudam em relação à posição do falante da mesma forma 

que eu e você mudam de um interlocutor para o outro em uma conversa. Logo, o conceito de 

“campo dêitico” é o ponto de partida para a teoria de Bühler (1934/1990), que afirma que só 

há um campo dêitico na língua. 

Para o autor, aqui é usado preferencialmente para o que pode ser alcançado 

imediatamente, seja com a própria mão ou em alguns passos. Aqui está em contraste com lá, 

pois este indica algo que a partir da posição do falante não pode ser alcançado com um aperto 

de mão ou um olhar.  
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Segundo Bühler (1934/1990), a dêixis tem um apontar para algo a ser procurado não 

só em lugares no espaço da percepção real, mas também em locais dentro da totalidade do 

discurso. Assim, para o autor, são vários modos de apontar: demonstrando ocularmente ou 

usando as mesmas palavras dêiticas anaforicamente na fala. Além disso, existe um terceiro 

modo, que o autor caracteriza como dêixis orientada pela imaginação ou dêixis em 

fantasma.11   

O primeiro modo corresponde à noção primária de dêixis, calcada na própria noção de 

demonstrativo, em que é convocado um campo mostrativo concreto. Os objetos apontados 

estão presentes no contexto situacional no momento da interação verbal. Para mais 

exemplificar essa dêixis, citamos um exemplo do Corpus D&G em que se observa um 

apontamento para o lugar onde está a cadeira:  

 

(02) “(fico) entre a rede e essa cadeira aqui... eh::... a cadeira é o melhor lugar pra estudar... (D&G – 
Érica – 24 anos – DL oral – RJ – século XX)  
 

No segundo tipo de mostração, ou uso anafórico do dêitico, o dêitico aponta para um 

campo mostrativo que é o texto, concebido como espaço linear do enunciado. Aponta-se para 

uma parte do texto, resultado da ação intersubjetiva, que, ao ser apontado, reaparece por 

convocação da memória a curto prazo dos falantes. Sendo assim, a expressão anafórica dirige 

a atenção do tu para um determinado fragmento do texto e lhe diz que vai encontrar neste 

ponto a sua própria referência. No exemplo a seguir da dêixis anafórica, retirado do Corpus 

D&G, é possível observar uma ancoragem no termo “a igreja”, exposto anteriormente: 

 
(03) “eu não costumo ir à igreja porque eu acho que Deus não está em muita gente ali ...” (D&G – 
Diva – 31 anos – RO oral – Natal – século XX)  
 

Segundo Bühler (1934/1990), o terceiro modo de mostração, a dêixis em fantasma, 

ocorre quando o narrador leva o ouvinte para o domínio do que está ausente e pode ser 

lembrado, para o domínio da imaginação ou para o domínio do aqui e lá da memória e, para 

isso, usa os mesmos dêiticos como quando se podia ver e ouvir o que podia ser visto e ouvido 

na realidade. Nesse caso não se vê e ouve com a parte externa do olho, do ouvido, o que o 

falante está dizendo e apontando, e sim, com o que se costuma chamar os olhos ou ouvidos 

"da mente" na linguagem cotidiana. As condições são diferentes, porque as pistas dêiticas pré-

                                                           
11 A designação do termo “dêixis em fantasma” se deve pelo sentido de "fantasma" enquanto imagem ou espaço 
imaginário formulado pela mente, não percebido pelos sentidos. 
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linguísticas, que são indispensáveis para a dêixis ocular, não estão disponíveis no 

apontamento orientado na imaginação. 

Bühler (1934/1990) aponta que, quando o narrador fornece informações pode causar 

dificuldade ao leitor. Às vezes, o leitor deve parar para pensar e fazer um esforço especial 

para assumir a atitude mental correta ou mudar a sua atitude, de modo a ser capaz de 

acompanhar a narração corretamente. O ouvinte entende quando ele está 'deslocado' de si 

mesmo, isto é, quando sua própria imagem tátil corporal presente está ligada a uma cena 

visual imaginada correspondente. Como exemplo da dêixis em fantasma ou dêixis virtual, 

como preferimos chamar, citamos o seguinte exemplo do Corpus D&G:  

 

(04) “ele chegou pra mim e disse assim...  ‘eh: :  isso é um assalto...isso é um assalto... você me dá o 
seu dinheiro que você tem aí: : e esse relógio aí’... (D&G – Marcelo – 19 anos – NEP oral – Niterói – 
século XX) 

 

Nesse enunciado, o locutor revive uma cena de sua vida em que ele sofreu um assalto 

e introduz em seu discurso a fala do assaltante. Ao reproduzir essa fala, o locutor faz o 

apontamento que o assaltante fez naquele momento do assalto, em que o dinheiro e o relógio 

ainda estavam presentes. Assim, o falante propõe ao ouvinte a incursão dos dois em um 

espaço imaginário ao qual o ouvinte também tem possibilidade de entrar, desde que 

acompanhe a cena com o falante e a reviva de forma semelhante. 

 De acordo com Bühler (1934/1990), o locutor e o locutário alcançam um campo 

mostrativo ausente: recordável – através da anáfora – ou configurado pela fantasia – através 

da dêixis em fantasma; o locutor utiliza os mesmos dêiticos como se os objetos que aí se 

encontram pudessem ser percebidos com os olhos. Segundo o autor, estamos diante de uma 

transposição12 mimética das coordenadas enunciativas. 

 

Após esta apresentação dos estudos sobre a dêixis, trazemos nossas considerações 

sobre os autores, relacionando-os a nossa pesquisa. Neves (2002) entende a dêixis como nós 

entendemos a dêixis física. Quanto à foricidade, observamos que a autora a define da forma 

como tratamos nesta pesquisa. Entretanto, quando menciona que os fóricos funcionam de 

duas maneiras e cita que uma delas é a endófora (dentro do texto), não explicita que a catáfora 

e a anáfora fazem parte dela. Observamos que Neves (2002) estuda a dêixis e o forismo 

                                                           
12 Transposição se refere ao processo de entrada em um espaço ausente, conceitual: o locutor transpõe-se para 
esse espaço e leva consigo a sua imagem corporal, presente; além de invocar a imagem corporal, presente do 
interlocutor, carregando todo o sistema de coordenadas enunciativas necessárias a nova ancoragem. De outra 
forma, o termo evidencia a dimensão espacial que perpassa todas as operações dêiticas na teoria buhleriana. 
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separadamente, mas afirma que todo fórico é dêitico, o que se aproxima de nossa proposta de 

abarcar o fórico na dêixis. 

Apoiamos a proposta de Benveniste (1966) sobre a subjetividade e intersubjetividade 

na dêixis, pois concordamos que exista uma tríade na interação social: a linguagem, eu e tu, 

em que o eu não existe sem o tu na comunicação. Portanto, afirmamos que a dêixis é subjetiva 

e intersubjetiva, pois, como afirma o autor, "eu-tu" são criados numa realidade interativa que 

é o processo de comunicação.  

Castilho (2010) define a dêixis como “mostração” e aponta sua ocorrência quando a 

pessoa apontada está à vista. Com isso, observamos que sua definição de dêixis é o nosso 

entendimento de dêixis física.  O autor trabalha a dêixis separada da foricidade, e dentro dessa 

última destaca a catáfora e a anáfora, assim como nós destacamos. O autor até menciona a 

“dêixis textual”, referendada por alguns estudiosos, como uma forma de alocarmos o 

anafórico dentro da dêixis, conforme também propomos, porém Castilho (2010) prefere tratar 

dêixis e foricidade separadamente para seguir o que prescreve a gramática da língua. 

Conforme propomos, Marcuschi e Koch (2006) destacam que o processamento textual 

se dá com movimento para frente, a catáfora, e o movimento para trás, a anáfora. Ou seja, os 

autores englobam na foricidade os dois processos, como também fazem Halliday e Hasan 

(1976), ao citar tais processos dentro dos endóforos. 

Pontes (1992) também define dêixis de forma semelhante à nossa proposta de dêixis 

física. A autora aponta que aqui, aí, ali e lá funcionam como dêiticos e anafóricos, mas não 

usa o termo catafórico, e sim, aponta que o locativo pode vir seguido de um SPrep quando se 

deseja precisar mais esse locativo. Assim, Pontes (1992), de certa forma, menciona o que 

compreendemos como dêixis física, catafórica e anafórica em sua pesquisa. 

Observamos que Câmara Jr. (1977) entende a dêixis como um apontamento, pois o 

autor afirma que a designação dêitica é mostrativa, figurando como um sinal ao lado da 

designação do símbolo, e que juntos formam o signo linguístico. Segundo o autor, o pronome 

é o sinal e o substantivo é o símbolo.  

Perini (2010) define a dêixis como a nossa proposta de dêixis física e, além da dêixis, 

trabalha com a anáfora. O autor afirma que os recursos linguísticos usados para marcar a 

anáfora também funcionam para marcar a dêixis. Deste modo, notamos que o autor, de 

alguma forma, relaciona as duas propriedades, aproximando-se do nosso entendimento.  

Ilari et al. (1989) fazem um estudo sobre o papel argumental dos dêiticos e apresentam 

as posições em que podem aparecer numa sentença. Todos os exemplos citados pelos autores 

mostram que se trata da dêixis física. Ao explanarem sobre a dêixis, apontam o seu uso como 
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flags, que é um papel de sinalização para o que vem depois. Para nós esse uso é bem 

semelhante ao uso catafórico com o qual trabalhamos. E também, Ilari et al. (1989) 

mencionam os dêitico-anafóricos, os quais possuem funções na organização discursiva. 

Parece-nos que os autores, ao fazerem essas considerações, abarcam sobre o rótulo da dêixis 

as funções catafóricas e anafóricas, conforme também propomos.  

Outro trabalho em que também encontramos um nome distinto à catáfora é o da 

“Nueva Gramática de la Lengua Española” (2010). Nesta Gramática de Língua Espanhola, os 

locativos funcionando como catafóricos recebem o nome de “modificadores explicativos”. 

Lyons (1979) afirma que a dêixis indica os traços orientacionais e pontua que a 

situação do enunciado é egocêntrica. Assim, seu entendimento de dêixis é o nosso de dêixis 

física. 

O estudo de Fillmore (1997) se aproxima de nossa pesquisa ao englobar, dentro da 

dêixis de lugar, o uso gestual, o simbólico e o anafórico do dêitico. Porém, a diferença que 

Fillmore (1997) faz entre a dêixis gestual e a simbólica, nós não fazemos. Para nós, as duas 

podem ser entendidas como dêixis física, ou seja, o apontamento físico, concreto. E o uso 

anafórico, para o autor, se dá apenas quando há correferencialidade, e para nós, os usos da 

chamada dêixis discursiva de Fillmore (1997) também fazem parte do uso anafórico do 

dêitico. Assim, percebemos que Fillmore (1997) destaca os usos dêiticos variados, tendo o 

gestual e o anafórico dentro deles. 

Bühler (1934/1990) também se aproxima de nosso estudo, e o seu trabalho foi, sem 

dúvida alguma, um grande apoio as nossas ideias. O autor destaca que as palavras dêiticas são 

sinais, porque apontam, assim como faz Câmara Jr (1977), mas também são símbolos, porque 

nomeiam uma área. Ao trabalhar a dêixis, o autor destaca que há três modos de apontar: com 

a dêixis ocular (que seria a que chamamos dêixis física); com a dêixis anafórica e com a dêixis 

em fantasma (que seria a nossa dêixis virtual). Assim, notamos que Bühler (1934/1990) 

também entende a dêixis como uma categoria mais ampla, porém, dentro dela não são 

mencionados os usos catafóricos dos dêiticos locativos. 

Vale ressaltar que todos os trabalhos aqui apresentados contribuíram com esta revisão, 

pois suas definições sobre a dêixis compactuam com a nossa proposta de dêixis física. Da 

mesma forma, as propostas sobre foricidade também se aproximam da nossa, apesar de 

muitos trabalhos não a englobarem dentro da dêixis, como propomos. O estudo de Bühler 

(1934/1990) foi de interessante contribuição, pois é o único entre todos que trabalha a dêixis 

virtual. Cada trabalho, a seu modo, somou para a nossa melhor compreensão sobre essa ampla 

categoria. 
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Depois de tratar sobre a dêixis, na próxima seção, dedicamo-nos ao último padrão 

funcional do locativo em SNLoc: o clítico, fazendo as devidas considerações em relação ao 

nosso estudo. 

 

1.2.2  O Clítico 

 

O clítico é um morfema gramatical que atua sintagmaticamente e está preso 

fonologicamente a outra palavra. Em nossa pesquisa, no locativo atuando como clítico, já não 

se pode mais observar tão claramente a ideia de lugar, de espaço, como vimos nos usos 

dêiticos, e sim um estágio já gramaticalizado do pronome adverbial locativo, sempre ligado a 

um nome. É o que observamos em usos como o seguinte, retirado do Corpus D&G:  

 

(05) “o:: meu marido tem um amigo... que::... ele era:: esportista... acho que ele era nadador... 
profissional... apareceu um::... um... negócio nas costas dele que ele não sabia o que que era... aí ele foi 
ao médico... aí o médico olhou e falou que era uma doença lá... alguma coisa que ele ia ter que o/ eh... 
fazer uma cirurgia...”  (D&G – Érica – 24 anos – NR oral – RJ – século XX)  

 

Nesse exemplo, o locativo lá, unido ao SN uma doença, não faz mais referência a um 

lugar, nem físico, nem textual nem virtual. É um uso clítico do locativo, que está “preso” a 

esse SN, compondo com ele um todo de sentido e forma, como assumimos nesta pesquisa. 

Antes de mostrarmos trabalhos que se aproximam de nossa proposta, vamos destacar 

brevemente o que a gramática normativa geralmente explica sobre os clíticos. De acordo com 

Ribeiro (2004), os clíticos são vocábulos que se apoiam foneticamente em um vocábulo 

tônico e podem se apresentar como proclíticos (diante do verbo): “Ela me deu bola”; 

enclíticos (após o verbo): “Deu-me bola”; e mesoclíticos (entre os elementos do verbo no 

futuro do presente ou do pretérito): “Dar-me-á bola?” 

Assim, a definição prototípica de clítico envolve sua posição em relação ao verbo e o 

esvaimento de sentido. Contudo, estamos lidando com o uso de pronomes adverbiais locativos 

pós SN, o que não é referendado nas gramáticas tradicionais da língua. Adotamos o nome 

clítico por entendermos que, em nossa pesquisa, os locativos assumem função semelhante a 

dos chamados clíticos, como vemos em seguida. 

 

Ao tratar da função clítica, Câmara Jr. (2005), lança mão do conceito “forma 

dependente”: 
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“uma forma que não é livre, porque não pode funcionar isoladamente como 
comunicação suficiente; mas também não é presa, porque é suscetível de duas 
possibilidades para se disjungir da forma livre a que se acha ligada: de um lado, 
entre ela e essa forma livre pode se intercalar uma, duas ou mais formas livres. [...] 
Por outro lado, quando tal não é permissível [...], resta a alternativa dela mudar de 
posição em relação à forma livre a que está ligada, o que não ocorre absolutamente 
com uma forma presa.” (Câmara Jr., 2005, p. 70) 
 

As palavras da língua, como substantivos e verbos, são as chamadas formas livres. As 

formas presas são os afixos. E os clíticos são, então, a forma dependente, segundo Câmara Jr. 

(2005) 

 

De acordo com Taylor (1995), os clíticos se confundem com palavras e com afixos. 

Por isso, o autor distingue-os, conforme apontamos aqui. De acordo com Taylor (1995), as 

palavras: (i) podem ser opcionalmente precedidas e seguidas por pausas, podendo até mesmo 

ficar sozinhas em uma declaração independente; (ii) são elegíveis para a acentuação, tanto em 

saliência quanto em proeminência tônica; (iii) possuem um nítido grau de invariância 

fonológica, por exemplo, muitas regras fonológicas operam preferencialmente dentro do 

domínio da palavra; (iv) são bastante não seletivas no que diz respeito ao tipo do item a que 

elas podem estar adjacentes; (v) podem ser movidas na sentença. 

Para o autor, os afixos: (i) não podem ocorrer independentemente da raiz a qual estão 

ligados, nem pode haver uma pausa, nem mesmo para uma hesitação, entre o afixo e sua raiz; 

(ii) geralmente não são acentuáveis; (iii) estão geralmente integrados em uma configuração 

fonológica da palavra da qual eles fazem parte; (iv) são altamente seletivos em relação ao tipo 

de raiz as quais ele se anexa; (v) não podem ser movidos independentemente de suas raízes, 

nem pode ser apagada a segunda ocorrência de um afixo, como por exemplo, “cantando e 

dança” não pode ocorrer, e sim, “cantando e dançando”. 

Já os clíticos, em alguns aspectos são como palavras e em outros são como afixos, 

segundo o autor. Logo, eles possuem certas características que sugerem que os clíticos 

formam uma categoria própria, como: (i) não podem se separar da palavra a qual se ligam por 

uma pausa; (ii) têm uma integração fonológica obrigatória com a palavra a qual são ligados; 

(iii) podem se unir a qualquer palavra; (iv) não podem ser deslocados. 

De acordo com o autor, os clíticos são inseridos numa sentença através de um especial 

componente pós-sintático da gramática, distinto tanto da formação de palavra quanto dos 

componentes sintáticos. Tal pressuposto é apoiado pelo fato de que, semanticamente, clíticos 

são diferentes dos afixos, já que estes mudam o conteúdo semântico e/ou a função sintática da 
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palavra. Já os clíticos não mudam o significado e a função sintática da palavra a que se ligam, 

mas geralmente têm a ver com a estrutura do texto ou a atitude do falante. 

Diante das características do clítico expostas por Taylor (1995), consideramos o 

locativo na construção lexical SNLoc atributiva como um clítico, já que o locativo não se 

separa do SN ao qual se liga por uma pausa; tem uma integração fonológica com o SN a que 

sucede; pode se unir a qualquer SN; e não pode ser deslocado na construção SNLoc 

atributiva, pois deixa de funcionar como um atributo do SN ao qual se liga. Porém, como já 

expomos, devemos deixar claro que não estamos lidando com um clítico prototípico – de 

acordo com o previsto pelas gramáticas normativas –, o que não é um problema para nossa 

pesquisa, porque até mesmo no estudo de Taylor (1995), se afirma que há casos incertos de 

palavras que parecem afixos, e de clíticos que parecem palavras e afixos. 

Como exposto anteriormente, há alguns trabalhos funcionalistas que compreendem o 

locativo dentro de uma construção atuando de forma semelhante a um clítico. Apesar de não 

utilizar o rótulo “clítico”, Tavares (2009), em sua pesquisa sobre o aí marcador de 

especificidade, afirma que o SN indefinido de que trata tem entonação descendente. Para a 

autora, o aí tem acento mais fraco que o nome, o que, para ela, é mais um indício de que 

pertence ao SN, já que integra a unidade entoacional do nome a que acompanha. Acreditamos 

que o mesmo pode ser afirmado por nós nesta pesquisa, que envolve não apenas o aí, mas 

também o lá e o ali e vários tipos de SN, não apenas o indefinido. 

  

Braga & Paiva (2003), em sua pesquisa também citada anteriormente sobre o aí, o 

consideram um clítico, conforme nossa proposta, e afirmam que este uso clítico de aí é o 

estágio mais avançado de um processo de gramaticalização, já que seu escopo é uma 

categoria nominal com a qual constitui um todo fonológico, o qual não admite a intercalação 

de material linguístico. 

 

Conforme vamos ver no capítulo seguinte com mais detalhes, Booij (2010) cita os 

“afixóides”, que são pareamentos forma-sentido livres que se combinam de tal modo que a 

um membro é atribuído um sentido mais abstrato quando usado em compostos particulares. 

Booij (2010) afirma que os afixóides estão em um gradiente entre afixos altamente de 

conteúdo e afixos derivacionais altamente abstratos. Segundo o autor, os afixóides ainda não 

são afixos porque correspondem a lexemas, que são livres, mas seu sentido se diferencia de 

quando utilizado como um lexema independente. O afixóide de Booij (2010) pode ser 

compreendido como o clítico, de acordo com a perspectiva desta pesquisa, pois os locativos 
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atuando como clíticos se tornam mais abstratizados, porém têm seu sentido de lugar quando 

usado de forma independente. 

 

Apesar de não haver muitos estudos razoavelmente aprofundados sobre os clíticos, a 

proposta de Câmara Jr (2005) sobre a forma dependente e o trabalho de Taylor (1995), 

diferenciando palavra de afixo e clítico, constituíram uma forte base ao nosso entendimento 

sobre os clíticos em nossa língua. O estudo sobre afixóide de Booij (2010), como vimos, 

assemelha-se ao entendimento sobre o clítico. Por fim, os trabalhos de Tavares (2009) e, 

principalmente, o de Braga & Paiva (2003) – que atribuem aos locativos a função clítica, 

defendendo que o clítico de que tratamos é um morfema gramatical, preso fonologicamente – 

vêm para confirmar o nosso ponto de vista sobre o fenômeno em estudo. 

 

1.3  O espaço e a teoria localista 

 

“Pensamento Espacial introduz a pensar em quase todos os outros domínios: quando 

um problema intelectual pode ser espacializado, pode ser concebido de forma clara.” 

(Levinson, 1992, p.5)13  

A ideia de que, quando uma noção pode ser colocada em termos espaciais, ela se torna 

quase compreendida, faz sentido, porque o espaço é o domínio primário através do qual mais 

facilmente podemos visualizar os modelos com que configuramos a realidade. 

Assim, a configuração espacial é a melhor forma como os seres humanos codificam 

conceitualmente a realidade em que estão inseridos, tanto a realidade física do mundo que os 

cerca até as estruturas e relações conceituais que constroem e nas quais eles se inserem. O 

reconhecer-se e situar-se, o ser e o estar em um espaço é o entendimento mais básico e 

primário do ser humano. E o que ele faz é organizar as informações novas que adquire durante 

a sua vida, unindo-as às mais antigas, que já estão armazenadas. Por isso, compreendemos 

que os conceitos mais abstratos se estruturem em relação aos mais concretos, e estes últimos 

sejam organizados de acordo com a experiência física do homem com o espaço em que vive.  

Refletindo um pouco mais sobre a afirmação de Levinson (1992), percebemos que 

estudar o espaço não só convoca muitos saberes, como também o mesmo espaço é uma das 

áreas mais nítidas da interdependência entre linguagem e cognição. Não é por acaso que, nas 

                                                           
13

 Tradução nossa. Versão original: “Spacial thinking intrudes into thinking about almost all other domains: 
when an intellectual problem can be spatialised, it can be conceived clearly.” 
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duas últimas décadas, o Espaço tem estado na pauta dos debates em Psicologia, 

Neurociências, Linguística, Inteligência Artificial, Antropologia, entre outras ciências 

cognitivas. Tem sido objeto de estudo das principais teorias linguísticas que envolvem 

questões espaciais, principalmente na Linguística Cognitiva, com os trabalhos de Lakoff e M. 

Johnson – e sua teoria da metáfora conceptual; de Langacker – e sua gramática cognitiva, que 

inicialmente foi denominada gramática espacial; de Fauconnier e Turner – e sua teoria dos 

espaços mentais e da integração conceitual "blending"; de Talmy – da dinâmica de forças e 

sua tipologia espacial. As questões relativas ao espaço têm estado na agenda não só da 

Linguística Cognitiva, mas também da Psicologia Cognitiva, com a teoria do protótipo de 

Rosch.  

Com essas investigações cognitivas, linguísticas e também antropológicas constata-se 

que o espaço tem função primordial na cognição humana, tanto para organizar e estruturar a 

própria existência quanto para outros domínios. Unindo linguística, cognição e antropologia, 

Levinson (1996) destaca que um tema central em seus estudos é que: 

 

“[...] os padrões linguísticos apontam para algumas diferenças sistemáticas 
no estilo cognitivo com que indivíduos de diferentes culturas lidam com o 
espaço, e que são estas especializações cognitivas subjacentes que podem 
ajudar-nos a integrar diversos aspectos espaciais dentro de uma cultura [...] 
Em suma, a cognição é a variável intermediária que promete explicar 
propensões culturais no comportamento espacial, e a língua pode nos 
oferecer mais do que apenas o acesso privilegiado a ele.”14 (Levinson, 1996, 
p. 356) 

 

Levinson (1996) afirma que o espaço deve ser pensado de forma egocêntrica, relativa, 

de acordo com o ponto de vista de quem o observa. O autor cita Poincaré (1946), que afirma 

que “o espaço absoluto é um absurdo, e é necessário para nós começarmos a nos referir ao 

espaço como um sistema de eixos invariavelmente associado ao corpo.”15 (1946 apud 

Levinson, 1996, p. 357) 

 

Batoréo (2000) trabalha com a concepção e percepção do espaço por nós, seres 

humanos e falantes, que usamos a língua para nos comunicarmos. Batoréo (2000) afirma que, 

para conseguirmos uma representação do espaço, que pode ser posteriormente verbalizada ou 
                                                           
14 Tradução nossa. Versão original: “[...] linguistic patterns point to some systematic differences in the cognitive 
style with which individuals of different cultures deal with space, and that it is these underlying cognitive 
specializations that may help us to integrate diverse spatial features within a culture [...] In short, cognition is the 
intermediate variable that promises to explain cultural propensities in spatial behavior, and language may offer 
us more than just privileged access to it.” 
15 Tradução nossa. Versão original: “Absolute space is nonsense, and it is necessary for us to begin by referring 
space to a system of axes invariably bound to the body.” 
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não, necessitamos, principalmente, de uma atividade visual impulsionadora da construção do 

espaço mental. Apesar de todo ser humano dispor do mesmo tipo de aparelho de percepção 

visual, as representações humanas do espaço apresentam uma variedade tão grande que se 

torna certo a existência de um complexo percurso de percepção e representação, que dá 

origem a diversas leituras da realidade. 

Assim, a percepção visual é constituída por grandes operações que envolvem a 

construção de descrições simbólicas elaboradas através de informação básica, a inferência de 

pistas de interpretação e a percepção de sinais. Dessa forma, o conhecimento do espaço é um 

processo complexo, referente a mundos resultantes da experiência que reflete as motivações e 

intenções. 

A representação mental do espaço é feita a partir de imagens mentais, ou seja, através 

delas se organizam os diferentes esquemas perceptivos e representativos num todo coerente. 

Batoréo (2000) cita Johnson-Laird (1983), para quem o espaço participa, juntamente com o 

tempo, a possibilidade, a permissão, a causa e a intenção, do conjunto finito dos operadores 

semânticos. Assim, tanto o espaço quanto o tempo desempenham um papel nuclear na 

organização da experiência humana; o espaço primitivo desempenha o papel central e em 

função dele se constrói o modelo mental espacial físico e relacional, em que as ligações 

espaciais estabelecidas entre as entidades são representadas a partir de localizações em duas 

ou três dimensões. O modelo espacial é o ponto de referência para a criação de outros 

modelos, como o temporal, que é concebido como uma sequência de estruturas espaciais 

integradas numa ordem temporal semelhante a ordem dos acontecimentos. 

A orientação espacial é entendida como um processo que relaciona a percepção do 

indivíduo do que o rodeia e a representação do seu meio-ambiente. O homem dispõe de um 

esquema múltiplo de métodos de orientação, e o escolhido por ele depende do sistema 

referencial utilizado: o sistema referencial egocêntrico, o referencial do objeto e o 

bidimensional de contentor, sendo este último o mais distante do falante, em que o lugar dos 

objetos é definido por coordenadas bidimensionais, sempre especificadas por características 

geográficas em larga escala. Segundo Batoréo (2000), localizar um objeto significa 

determinar a distância a que ele fica em relação ao locutor e em função do seu olhar que se 

espalha no espaço a fim de o apreender. 

De acordo com a autora (2000, p.246): “o espaço é uma das estruturas que expressa o 

nosso 'estar no mundo', isto é, dada a sua dimensão, a própria existência pode ser reconhecida 

como espacial.” Batoréo (2000) cita a afirmação de Lyons (1977), para quem há uma 

interdependência entre a dêixis e a pressuposição da existência, já que, em muitas línguas, são 
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utilizadas as mesmas estruturas sintático-semânticas para as duas, como por exemplo, a ordem 

das palavras, a natureza locativa, os mesmos tipos de verbos: ser, estar, ter e haver.  

 

A teoria localista, segundo Poggio (2004), considera que fontes lexicais específicas 

dão origem a formas gramaticais espaciais, que retêm algumas propriedades de suas fontes. 

De acordo com esta teoria, existe uma relação do domínio semântico espacial com outros 

domínios, tais como os de tempo, posse, modo, fim, instrumento e meio. Postula-se que muito 

do que se pensa como sendo metafórico no uso da linguagem pode ser explicado por essa 

teoria. Alguns de seus principais representantes são: Hjelmslev, Pottier, Anderson, Lakoff e 

Johnson, Lyons, Fillmore e Svorou. 

Como exemplos dos estudos segundo a teoria localista, há os trabalhos de Lyons 

(1980), quem postulou que as expressões locativas originaram as de tempo, e o de Heine et 

alli.  (1991), que, com uma visão mais moderna da teoria, argumentaram que o homem, 

primeiramente, usa conceitos relacionados ao seu próprio corpo, e a partir desse uso, deriva 

outros mais abstratos. Assim, segundo os autores, o conceito de espaço vem de conceitos mais 

concretos. Desta forma, seu continuum seria: pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > 

qualidade. 

O "localismo moderno" difere das teorias localistas clássicas, que faziam das relações 

espaciais a matriz metafórica das relações linguísticas. Com uma nova dimensão cognitiva, 

defende-se que o espaço e a sua conceitualização não são apreendidos intuitiva e rapidamente, 

mas são o resultado da interação de vários mecanismos cognitivos. Assim, o espaço 

linguístico é um espaço divergente do espaço físico do "localismo puro"; é antes um "espaço 

mental". 

Ao tratar da teoria localista, Batoréo (2000) afirma que a organização espacial é 

central na cognição humana, atribuindo à linguagem o papel fundamental das expressões 

espaciais na constituição de esquemas estruturais para outras expressões.  A autora destaca 

que praticamente toda a atividade humana pode ser interpretada em função de esquemas 

locativos e o local pode ser um ponto, uma área, uma fronteira.  

 

Do que vimos nesta seção, podemos concluir que Levinson (1992, 1996) considera o 

espaço em interdependência entre linguagem e cognição, também levando em conta a forma 

como as várias culturas o compreendem. Logo, seu estudo reúne língua, cognição e 

antropologia. 
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Bühler (1934,1990) trabalha com a ideia de percepção pura, considerando a imagem 

corporal tátil do ser humano em relação ao espaço. E Batoréo (2000) destaca a concepção 

mental do espaço pelos humanos que usam a língua para a comunicação. A autora se baseia 

na teoria localista para seus estudos. De acordo com essa teoria, as extensões metafóricas de 

sentido se iniciam com a noção espacial. É, pois, o espaço o conceito mais concreto e básico, 

e dele se originam outros, como tempo, qualidade, texto. 

Deste modo, os estudos sobre o espaço aqui apresentados, sempre levando em conta 

língua e cognição, fundamentam as descrições e análises empreendidas nessa pesquisa, que 

tem como referencial teórico a Linguística Funcional Centrada no Uso, vertente que 

compatibiliza tendências funcionalistas e cognitivistas. Além disso, vale enfatizar que a nossa 

pesquisa também se baseia na teoria localista aqui exposta, pois para o nosso continuum, 

partimos do uso espacial, mais básico e concreto, para chegarmos ao uso mais abstratizado, 

que é o uso clítico, em que não há mais tão evidente a semântica de lugar dos pronomes 

adverbiais locativos. 
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 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), corrente de estudo 

que compatibiliza pressupostos funcionalistas e cognitivistas, a gramática da língua é 

compreendida como o resultado da cristalização ou regularização de estratégias discursivas 

rotineiras, que surgem de pressões cognitivas e de uso.  

A gramática é vista, segundo Bybee (2006), como uma organização cognitiva da 

experiência dos indivíduos com a língua. As regularidades observadas no uso interativo da 

língua são explicadas a partir das condições discursivas em que ocorre esse uso. Desta forma, 

os campos da sintaxe, semântica, fonologia, pragmática e funções discursivas são 

relacionados e interdependentes. 

Nossa pesquisa está fundamentada nessa teoria, já que analisamos a construção SNLoc 

atributiva em uso no português contemporâneo, percebendo como tal construção, com o 

passar dos séculos, veio a ser utilizada com determinada finalidade em contextos pragmáticos 

específicos e quais os mecanismos cognitivos que possibilitaram esse uso tão corriqueiro. 

A abordagem da LFCU (Usage-Based Linguistics) é o resultado do que vem sendo 

desenvolvido por representantes da Linguística Funcional, como Talmy Givón, Paul Hopper, 

Sandra Thompson, Wallace Chafe, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, entre outros, e 

representantes da Linguística Cognitiva, como George Lakoff, Ronald Langacker, Gilles 

Fauconnier, Adele Goldberg, John Taylor, entre outros. 

Segundo Furtado da Cunha (2012), as vertentes funcionalistas e cognitivistas 

compartilham vários pressupostos teórico-metodológicos, como:  

 

“a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica e da 
pragmática às análises, a concepção de língua como um complexo mosaico 
de atividades cognitivas e sociocomunicativas, a não distinção entre léxico e 
sintaxe, a relação estreita entre as estruturas das línguas e o uso que os 
falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação, o entendimento de 
que os dados para a análise linguística são enunciados que ocorrem no 
discurso natural.” (Furtado da Cunha, 2012, p. 29)  

 

Seguindo tal ponto de vista, postula-se que as línguas se moldam através da interação 

de princípios cognitivos e funcionais, que exercem um papel na aquisição da língua, no uso e 

na mudança linguística. Dessa forma, acredita-se que as semelhanças entre as línguas, por 

exemplo, no que diz respeito às relações gramaticais, sejam o resultado de princípios 

cognitivos e funcionais. 
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Essa teoria admite que as línguas, enquanto usadas, estão em contínua e gradual 

mudança, a qual é atribuída à forma como os processos cognitivos se aplicam ao uso. Já que a 

mudança é gradual, as categorias e itens linguísticos são variáveis, constituindo um gradiente, 

e a estrutura linguística é vista como emergente, pois está se moldando em contextos de uso 

específicos. 

Para Bybee (2013), é relevante perceber que as unidades individuais e as sequências 

de unidades estão sujeitas a alto nível de repetição, o qual é responsável pela 

convencionalização de categorias e associações e pela automação de sequências. Logo, para a 

teoria centrada no uso, os efeitos da frequência contribuem para o entendimento da 

organização gramatical. Mas não só a repetição tem papel importante; alguns processos 

cognitivos também alimentam a estrutura linguística, tais como: categorização, 

entrincheiramento, esquematização, metáfora16, metonímia17, inferência e outros 

conceitualizadores do pensamento. 

De acordo com a autora, construções, com seus pareamentos de forma e sentido, são 

apropriadas para modelos centrados no uso, já que, como observa Noonan (1998), os modelos 

funcionalistas são materialistas, lidam com dados de uso, nos quais a experiência do falante 

com a língua é representada mais diretamente na cognição. 

Taylor (2002) define a abordagem centrada no uso para tratar a estrutura linguística 

como o conhecimento linguístico que se adquire bottom-up, na base do encontro com a 

língua, através do qual representações esquemáticas são abstraídas. Essas representações são 

os types de uso, as abstrações, as quais são baseadas nos tokens ou construtos, que são as 

ocorrências comprovadas no uso. Assim, os usuários da língua chegam a um esquema mais 

geral da estrutura de sua língua partindo do uso que dela faz no cotidiano. Traugott e 

Trousdale (2013) afirmam que é necessário reconhecer tanto o uso quanto o conhecimento da 

língua para se compreender a mudança. Segundo os autores, o conhecimento não é fixo, mas é 

a partir dele que as inovações surgem. 

Desta forma, a LFCU compreende a aparente regularidade e a instabilidade da língua 

como motivadas e moldadas pela interação social cotidiana. Essa corrente busca então, 

descrever e explicar os fatos linguísticos baseados nas funções semântico-cognitivas e 

                                                           
16

 Segundo Traugott (2010), a metáfora é um processo cognitivo que ocorre quando dois conceitos distintos são 
igualados por uma similaridade de percepção de sentidos, e a forma utilizada em referência ao conceito mais 
concreto passa a ser usada para se referir também ao conceito mais abstrato.  
17 De acordo com Traugott (2010), a metonímia é um processo cognitivo visto como um domínio de extensão de 
significados; é uma associação de conceitos na forma de inferência, baseado na contiguidade contextual. Opera 
nos constituintes (morfo)sintáticos.  
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discursivo-pragmáticas que tais fatos exercem nos diversos contextos de uso da língua, 

integrando sincronia e diacronia.  

Portanto, neste capítulo, vamos nos concentrar na apresentação da teoria abarcada por 

essa corrente de estudo, dialogando com ela, e nos focando no que realmente é pertinente à 

compreensão de nossa pesquisa, pois, apesar da LFCU unir tendências funcionalistas e 

cognitivistas, precisamos encontrar os pontos em que tais tendências se unem em nossa 

pesquisa.  

 

2.1. A gramaticalização: de itens a construções    

 

A forma fluida das línguas humanas tem despertado a atenção dos linguistas. Elas são 

sensíveis às diferenças culturais, apresentando variações de natureza individual, regional, 

sexual, social, entre outras, em um mesmo espaço de tempo; e mudanças que se manifestam 

com o tempo. 

Dentre os muitos processos de mudança linguística, a gramaticalização sempre foi 

considerada um dos mais recorrentes ao se observar as línguas em geral. O entendimento é 

que o sistema linguístico sofre constante renovação e isso é notado quando surgem novas 

funções para formas já existentes e vice-versa. A ideia clássica de gramaticalização pode ser 

resumida nesta citação de Gonçalves et alii. a seguir: “A gramaticalização se instaura no 

momento em que uma unidade linguística começa a adquirir propriedades de formas 

gramaticais ou, se já possui estatuto gramatical, tem sua gramaticalidade ampliada.” 

(Gonçalves et alii. (org), 2007, p. 16)  

Logo, de acordo com essa concepção, palavras de uma categoria lexical plena, como 

nomes, adjetivos e verbos, podem passar a integrar a classe das categorias gramaticais, como 

as preposições, os advérbios, os auxiliares etc., podendo até mesmo posteriormente se tornar 

afixos. 

No que concerne à direção da mudança, alguns autores observam esse processo 

partindo do discurso para a morfossintaxe. Givón (1979, p. 209) defende a existência de um 

processo cíclico: discurso > sintaxe > morfologia > morfofonêmica > zero. 

Segundo Silva (2000), de acordo com esse ponto de vista, algumas categorias lexicais 

de conteúdo pleno, a princípio, passam a ser utilizadas discursivamente em contextos nos 

quais apresentam determinada função gramatical. Progressivamente, seu uso se torna mais 

previsível e regular, resultando numa nova construção sintática com características 

morfológicas especiais, podendo, posteriormente, desenvolver-se para uma forma ainda mais 
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dependente, como um clítico ou afixo, às vezes passando por adaptações fonológicas. Com o 

passar do tempo, essa construção pode sofrer um desgaste formal e funcional tão grande que 

tende a desaparecer. Para Traugott & Trousdale (2013), esse zero significa perda, que pode 

ser completa ou parcial.  

Com o avanço nas investigações funcionalistas, houve uma redefinição no conceito de 

gramaticalização dessa teoria a partir de sua união com os fundamentos da Gramática de 

Construções. Segundo Bybee (2003): 

 

“A literatura recente sobre gramaticalização parece concordar que não é o 
suficiente definir a gramaticalização como processo pelo qual itens lexicais 
tornam-se morfemas gramaticais, mas antes é importante dizer que esse 
processo ocorre em contextos de uma construção particular. De fato, é mais 
adequado dizer que uma construção com itens lexicais particulares nela 
presentes torna-se gramaticalizada, ao invés de dizer que um item lexical é 
que se gramaticalizou.”18 (Bybee, 2003, p. 602)  

 

 

Assim, com a união das ideias sobre Gramaticalização e Gramática de Construções, 

passou-se a se pensar em termos de Gramaticalização de Construções. Trata-se de um 

conceito mais amplo, que apresenta um processo de mudança contextual, envolvendo não 

apenas um único item, mas sim uma construção com dois ou mais itens em contextos 

pragmáticos específicos.  

Os trabalhos de Fillmore (1985), de Fillmore, Kay & O’Connor (1988), de Kay & 

Fillmore (1999), de Goldberg (1995), de Traugott (2002, 2003, 2007), além de Erman & 

Warren (2000), com a proposta de unidade pré-fabricada, deram início a essa nova 

perspectiva de análise linguística identificada como Gramática de Construções, como já 

mencionado, que constitui a tentativa mais completa até o momento de representar 

exaustivamente o conjunto de construções.  

“Construções” têm sido definidas e compreendidas de formas distintas, dependendo se 

o estudo tem um viés mais funcionalista ou cognitivista. Um estudo cognitivista importante 

sobre o assunto é o de Goldberg (1995). Segundo a autora, construções:  

 

 

                                                           
18 Tradução nossa. Versão Original: “The recente literature on grammaticalization seems to agree that it is not 
enough to define grammaticalization as the process by which a lexical item becomes a grammatical morpheme, 
but rather it is important to say that this process occurs in the context of a particular construction […]. In fact, it 
may be more accurate to say that a construction with particular lexical items in it becomes grammaticized, 
instead of saying that a lexical item becomes grammaticized.” 
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“são unidades básicas da língua. Padrões frasais são considerados construções 
se algo sobre sua forma e sentido não é estritamente previsível a partir das 
propriedades de suas partes componentes ou de outras construções.”19 
(Goldberg, 1995, p. 4) 

 

 

O que leva ao entendimento das construções como unidades básicas da gramática é o 

resultado de uma observação de que, no caso das expressões linguísticas reconhecíveis como 

objetos analíticos, o todo não é a soma das partes, tanto no léxico quanto na sintaxe. Os 

elementos resultantes desse processo acabam sendo muito mais complexos do que os que os 

constituem. Com isso, Salomão (2009) afirma que a construção não é matéria de pura 

combinação sintagmática; isto é, não é pura forma. Na condição de signo, ela impõe um 

recorte específico à integração conceptual a que procede.  

Porém, Goldberg (2006) expande o conceito de construção para englobar as 

sequências composicionais, que para a autora são armazenadas como construções mesmo se 

elas forem totalmente previsíveis, desde que ocorram com uma frequência suficiente. Para 

Traugott & Trousdale (2013), é problemático estabelecer qual nível de frequência é suficiente 

para um padrão de armazenamento e entrincheiramento, pois a pesquisa histórica possui um 

registro textual quase sempre mínimo. Portanto, os autores associam “frequência suficiente” à 

replicação e convencionalização no registro textual. 

Fried (2013) destaca que se deve fazer uma distinção entre o que convencionalmente 

identifica uma construção como um todo e o que é característico dos seus constituintes. O que 

identifica uma construção como um todo é a propriedade externa ou construcional, que é um 

conjunto de restrições sobre a forma como uma determinada expressão encaixa e interage com 

a gramática no sentido amplo. O que é característico dos seus constituintes são as 

propriedades internas ou em nível do constituinte, que são as exigências colocadas sobre os 

constituintes da construção.  

Investigamos a construção SNLoc atributiva, que tem uma considerável frequência no 

português contemporâneo e possui suas motivações e restrições de uso, como vamos atestar 

nesta pesquisa. Para nós, SNLoc atributiva é armazenada como uma construção, mas seus 

constituintes internos: Sintagma Nominal e Locativo, são importantes para o entendimento da 

construção como um todo e têm propriedades inerentes que possibilitam que sejam eles os 

recrutados para compor a construção. 

                                                           
19 Tradução nossa. Versão original: “[...] are taken to be the basic units of language. Phrasal Patterns are 
considered constructions if something about their form or meaning is not strictly predictable from the properties 
of their component parts or from other constructions.” 
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Concebida como uma versão “radical” da gramática das construções, ligada também a 

estudos cognitivistas, é a proposta de Croft (2001). Seu principal pressuposto é que não há 

categorias linguísticas universais. Assim, todas as categorias devem ser tratadas de maneira 

não reducionista, concebendo-as como específicas para cada língua. Para o autor, a única 

unidade teórica admitida é o conceito de construção linguística. 

Concordamos com Croft (2001), ao afirmar que as construções são unidades 

simbólicas concebidas pelo elo de correspondência entre forma e sentido (convencional). A 

forma integra propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas. Já o sentido engloba as 

propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. Portanto, SNLoc atributiva é 

uma construção, pois é uma unidade simbólica concebida por um um elo de correspondência 

entre forma e sentido, como vamos ver na análise dos dados de nossa pesquisa. 

Segundo o autor, no processo de gramaticalização, a construção inteira muda o 

significado; a nova construção sofre mudanças na estrutura e no comportamento gramatical de 

acordo com a sua nova função.  Assim, Croft (2001) entende a relação entre forma e sentido 

convencional em termos semânticos e de forma interna para a construção. Em sua versão, 

Gramática de Construções Radical, as construções são unidades simbólicas concebidas como 

a Figura 1 adaptada a seguir: 

 

                                                                CONSTRUÇÃO 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas    FORMA 

Propriedades fonológicas 

 

                     ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

 

Propriedades semânticas 

Propriedades pragmáticas        SENTIDO (CONVENCIONAL) 

Propriedades discursivo-funcionais 

  

Figura 01: Modelo da estrutura simbólica de uma construção na Gramática de Construção Radical (Croft 2001: 
18; Croft & Cruse 2004: 258)  

 

Traugott (2008), baseando-se principalmente nesse modelo de Croft da Gramática de 

Construção Radical, propõe que, para apreendermos as similaridades e diferenças entre 

construções e compreendermos o processo de gramaticalização de cada construção isolada, 

devemos levar em conta a existência de alguns níveis esquemáticos, estando o primeiro (o 

construto) relacionado à frequência token – o número de vezes que uma determinada 
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sequência ocorre em um texto ou corpus - e os demais (a micro, meso e macroconstrução) à 

frequência type – o número de itens diferentes que ocorrem nos slots (aberturas, espaços, 

colunas) esquemáticos das construções.  

Essa proposta é de suma importância para o presente trabalho, pois nos valemos dela 

ao interpretar os nossos dados referentes à construção SNLoc atributiva e identificar neles os 

possíveis níveis esquemáticos apontados a seguir:  

 

a. Macroconstrução: é um grande esquema altamente abstrato, primitivo e 

possivelmente universal. Compreende as construções mais genéricas da rede e abarca as 

estruturas complexas com possibilidades diversas de preenchimento. Pareia forma e sentido, 

que são definidos por meio de uma estrutura com função definida. Investigamos nesta 

pesquisa a macroconstrução SNLoc atributiva. Uma macroconstrução esquemática e 

produtiva, que abarca meso e microconstruções, realizadas em construtos de nível lexical. 

b. Mesoconstruções: envolvem o conjunto observável de similaridades sintáticas e 

semânticas de microconstruções específicas. Estão em nível intermediário entre macro e 

microconstruções. A macroconstrução SNLoc atributiva abarca mesoconstruções que podem 

ser preenchidas por SNs de duas ou três posições + um locativo dentre os quatro estudados e 

de maior frequência na língua: aí, lá, aqui e ali.  

c. Microconstruções: dizem respeito propriamente às construções individuais. O 

esquema abstrato SNLoc atributivo tem suas realizações na interação entre os falantes, 

concretizando-se em microconstruções como: um negócio lá (SN de duas posições: um 

negócio + locativo: lá), um outro menino aí (SN de três posições: um outro menino + locativo 

aí) 

d. Construtos: são as ocorrências (tokens) das microconstruções empiricamente 

comprovadas; instâncias de uso em uma ocasião especial, proferida por um falante particular 

com um propósito comunicativo; é, portanto, o lócus da mudança e inovação. As 

microconstruções de SNLoc atributiva podem ser flagradas em construtos como:  

 

(01) “aí elas foram num centro lá... e... fizeram um negócio lá que eu acho que era o tio dela... era uma 
pessoa... não sei quem é que estava... que morreu... (D&G – Angela – 12 anos – NR oral – RJ – século 
XX) 

 

Assim, segundo Traugott (2008), construções são ligadas umas às outras por 

hierarquias: construções esquemáticas de alto-nível são instanciadas por construções de 

baixo-nível; construções de baixo-nível encaixam-se parcialmente em esquemas de nível mais 
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alto. Traugott (2008) aponta que, por hipótese, falantes e ouvintes combinam partes de 

construtos (tokens) com base em uma construção para partes de uma construção diferente, 

tendo em conta contextos pragmáticos que fazem tal correspondência plausível. Se o 

construto é relacionado inovadoramente a uma construção da qual não poderia ser 

tradicionalmente uma instância e tal inovação é replicada, pode ser convencionalizado por 

outros falantes como uma microconstrução. 

Com isso, Traugott (2008) aponta que as mudanças emergem dos construtos. Trata-se 

de estratégia baseada em analogia exemplar, o que exige a ocorrência de muitas reanálises 

locais. De acordo com esse entendimento, as mudanças dadas no uso requerem o mecanismo 

da reanálise, que leva à analogia baseada em exemplares.  

A reanálise é um mecanismo de mudança que permite a criação de formas gramaticais 

através da eliminação de fronteiras dos constituintes em uma construção. Assim, em certos 

contextos de interação, a ambiguidade que pode surgir no uso de alguma microconstrução 

induz os falantes a interpretá-la de diferentes maneiras, criando novas relações entre as 

palavras da língua e a construção. Esse processo implica mudança categorial, e, segundo 

Langacker (1977), é uma reformulação sintático-semântica. 

Já o mecanismo da analogia é o passo-a-passo (e parcial) alinhamento de uma 

microconstrução com outra, resultando em sua incorporação em mesoconstruções e, 

eventualmente, conduzindo a reconfiguração das macroconstruções. A analogia é baseada em 

um exemplar, pois através de uma microconstrução considerada exemplar – por reunir mais 

características de uma determinada categoria – as outras por analogia surgem no uso e passam 

a fazer parte do esquema.   

Segundo essa proposta, os construtos envolvem a reanálise de material linguístico, que 

é decorrente da negociação de sentido entre os participantes de uma interação. Esse processo 

ocorre através de implicaturas conversacionais20 e inferências sugeridas21 (Traugott & Dasher, 

2002; Traugott, 2010).  Para Traugott (2008), construções são então, esquemas abstratos que 

deixam espaço para generalizações, realinhamentos e interação negociada, portanto, mudança.  

                                                           
20 As implicaturas conversacionais estão estritamente relacionadas com as intuições ou inferências do falante. 
Dada uma expressão, o ouvinte deve fazer relações de acordo com seu conhecimento de mundo e depreender a 
intenção do falante. 
21 Inferência sugerida é uma implicatura conversacional particularizada, isto é, uma proposição comunicada cujo 
sentido é dependente do contexto, em vez de derivado diretamente da informação codificada no discurso/texto. 
Segundo Traugott (2004), a inferência sugerida surge quando o falante/escritor formula seu discurso/texto de tal 
forma que o ouvinte/leitor se sente convidado a traçar uma inferência particular, garantindo assim que o que está 
implícito é entendido como sendo parte do que é comunicado. 
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Baseados nas premissas cognitivistas aqui apontadas22, observamos que o uso 

frequente do Locativo posposto ao SN em uma configuração semântico-sintática nova, 

conduz à reanálise como uma microconstrução com suas propriedades e motivações 

específicas de uso. Esse primeiro esquema criado na língua, como vamos atestar em nossos 

dados diacrônicos, contava com usos mais concretos de SNLoc, como os usos dêiticos. 

Posteriormente, através de ambiguidades de sentido e forma, microconstruções com um novo 

uso foram criadas, em que a semântica do locativo já não se fazia mais tão evidente na 

construção e tal construção não atuava mais como argumento do verbo: um uso clítico. Surge 

então, no português contemporâneo, a microconstrução atributiva, sobre a qual no focamos 

nesta pesquisa. Essa nova microconstrução é criada, pois já há na língua um esquema abstrato 

que permite sua criação, o macroesquema SNLoc, que tem dentro dele todas as possibilidades 

de mesoconstruções. Assim, não faz parte desse esquema qualquer categoria de palavras da 

língua. Existem similaridades sintáticas e semânticas que possibilitam e restringem a inserção 

de palavras nesse esquema mais abstrato. Quando essa nova microconstrução surge, um novo 

esquema é criado: a macroconstrução SNLoc atributiva.  Depois de convencionalizado esse 

novo esquema, outras microconstruções podem surgir indefinidamente por analogia ao 

exemplar.  

Observamos nos quatro níveis de SNLoc atributiva o que Lakoff (1987) chama de 

semelhança de família, pois formam-se teias interligadas em constante relação, 

compartilhando propriedades importantes. Porém esses níveis diferenciam-se em pontos 

específicos, inclusive quanto aos graus de produtividade. Como vamos atestar nos dados, 

algumas microconstruções são mais prototípicas23 e mais produtivas do que outras. 

Bybee, pesquisadora sob um viés mais funcionalista, em sua proposta também baseada 

no uso, entende as construções como padrões efetivos de uso. Nesse sentido, a autora se afasta 

um pouco mais do modelo cognitivista aqui discutido, ao considerar a construção como 

ocorrência ou dado empírico, e não de forma abstrata e virtual. Segundo Bybee (2010a), 

através da categorização, são definidos os representantes construcionais exemplares, os quais 

fornecem modelos para mecanismos de analogia.  

                                                           
22 Apesar de Traugott unir premissas funcionalistas e cognitivistas, ao tratar dos níveis esquemáticos, a autora 
coaduna-se à perspectiva cognitivista de Croft (2001), como mencionado. 
23 Segundo Brinton & Traugott (2005) protótipos são grupos idealizados de propriedades comportamentais; 
assim, itens individuais mostram maior ou menor critérios de características comportamentais. Para Neves 
(1997), protótipo é o membro que ostenta o maior número das propriedades mais caracteristicamente 
importantes, e todos os demais membros devem ser classificados de acordo com o grau de semelhança com o 
protótipo. 
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Assim, de acordo com Bybee e Hopper (2001), construções linguísticas são padrões de 

uso que se tornam convenções em função da frequência da co-ocorrência de seus 

componentes, utilizados nas mesmas condições semântico-discursivas. Apesar de seguirmos 

as propostas apontadas por Traugott (2008) e Croft (2001) sobre construções, o trabalho de 

Bybee (2010a,b) também contribui para a análise de SNLoc. Portanto, abordamos nesta 

pesquisa os principais pontos em que nos baseamos segundo a autora. 

Bybee (2010a) aponta que uma construção pode obter um sentido através de 

inferências. Assim, quando o falante recolhe o sentido de uma enunciação, apesar de esse 

sentido não estar diretamente expresso, essas inferências podem se tornar parte do sentido da 

construção, se os falantes recordá-las na memória em cada situação, como sugeriria um 

modelo de memória rica. Assim, no momento em que certas inferências se tornam fortes em 

certos contextos, elas se tornam parte do sentido da construção. Os exemplares específicos das 

construções podem também se tornar convencionalizados através da repetição.  

O arranjo mais vinculado de SN e Loc é um exemplo de inferência que se tornou parte 

do sentido da construção, e que, com a repetição se convencionalizou. Nesse sentido, o falante 

formulou seu discurso fazendo uso de SNLoc dêitica e o ouvinte inferiu de um jeito diferente 

do sentido que o falante propôs. Tal ouvinte replicou o sentido inferido como SNLoc 

atributiva ao se tornar o falante em outro contexto discursivo, de tal modo que, com a 

repetição, esse sentido passou a fazer parte do sentido do esquema. Para Bybee (1985), o que 

parece ser uma estrutura fixa é, na verdade, um conjunto de esquemas, alguns mais 

entrincheirados do que outros, decorrentes de muitas repetições nas interações cotidianas. 

Logo, a frequência em que uma dada construção ocorre no uso tem papel importante 

na mudança, já que pode determinar seu grau de entrincheiramento e armazenamento.   Para a 

autora, os construtos como inovações, caso se ritualizem e padronizem, envolvem o processo 

de gramaticalização, adquirindo o status de microconstruções particulares da língua. Já as 

meso e macroconstruções estão diretamente relacionadas ao mecanismo da analogia. No nível 

das mesoconstruções, identificamos similaridades entre padrões construcionais diferentes; no 

nível das macroconstruções, percebemos a existência de esquemas abstratos, que se 

estabelecem cognitivamente levando à emergência de novos padrões construcionais que 

sigam seu esquema e sua regularidade. Assim, o estabelecimento de redes construcionais está 

diretamente relacionado à esquematização presente nas macroconstruções.  

Quando há entrincheiramento e armazenamento, há fixação da nova construção na 

gramática da língua, ocorrendo então, uma perda gradual das associações semânticas e 

formais do contexto fonte, inicial. Logo, ganha-se em frequência de uso e perde-se em 
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iconicidade24, tornando-se até certo ponto arbitrário, de modo que não precisamos mais 

analisar cada palavra. Porém, para Bybee (2010a), um exemplar de construção carrega em sua 

“memória” traços de propriedades semânticas, fonéticas, pragmáticas e morfológicas de sua 

constituição interna. 

Dessa forma, à proporção que uma construção se gramaticaliza, com maior integração 

entre seus elementos, esses tendem a tornar-se iconicamente menos transparentes, perdendo 

muito de sua própria identidade, segundo McMahon (1994). O autor relaciona esse processo 

ao que ocorre, por exemplo, com formas que se desenvolvem para afixos ou clíticos. Logo, 

baseados em McMahon (1994), afirmamos que o locativo atuando como clítico na 

microconstrução SNLoc atributiva, por generalização de seu uso, tornou-se um tanto quanto 

“opaco”, a ponto de, em certos contextos, distanciar-se de sua função inicial. Essa opacidade é 

reconhecida como “desbotamento icônico”, ou seja, um estado avançado de gramaticalização 

em que o elemento afixado perde em termos de liberdade sintática e conteúdo lexical.  

Nesse sentido, SNLoc atributiva torna-se uma unidade, um SN mais “marginal”25 na 

língua com maior autonomia, perdendo muito de sua composicionalidade (níveis de 

predicabilidade do sentido do todo a partir do sentido das partes), analisabilidade 

(contribuição de cada componente na estruturação morfossintática), e, com isso, acarretando 

mudanças de sentido e forma. 

Cabe destacar que, no viés da gramática das construções, a composicionalidade é 

considerada de forma enfraquecida. Para Fried (2013), o ponto da composicionalidade não 

significa que não possamos “olhar para dentro” e analisar a construção da estrutura interna ou 

as propriedades das partes individuais. A não composicionalidade significa que, quando 

juntamos as partes, ou seja, seus significados inerentes, funções ou status categorial, o 

sentido/função construcional é convencionalmente associado(a) ao padrão como um todo. 

Contudo, nesta pesquisa, optamos por falar em redução de composicionalidade, como ainda 

vamos ver melhor. 

Segundo Bybee (2010b), o primeiro mecanismo que permite a formação e uso de 

construções, unidades pré-fabricadas, estrutura de constituintes e formulaicos é o chunking. 

Segundo a autora: 

 

                                                           
24 Segundo Furtado da Cunha, Costa & Cezario (2003), o princípio da iconicidade diz respeito a motivação na 
relação entre o plano da expressão e o do conteúdo. Supõe-se que a forma da língua deve refletir a função que 
exerce ou ser restringida por ela. Sendo assim, a codificação morfossintática é, na sua maioria, resultado do uso 
da língua, das experiências dos falantes. 
25 “Marginal” no sentido de estar à margem; não ser o mais prototípico de sua categoria. 
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“Um chunk é uma unidade de organização da memória, formada por trazer 
junto um conjunto de chunks já formado na memória e fixá-lo junto em uma 
unidade maior. Chunking implica a habilidade de estabelecer tais estruturas 
recursivamente, e então permitir uma organização hierárquica da memória. 
Chunking parece ser uma característica universal da memória humana.” 
(Bybee, 2010b, p.7) 26 
 
 

Para a autora, a principal experiência que aciona o chunking é a repetição. Se dois ou 

mais chunks menores ocorrem juntos com algum grau de frequência, um chunk maior 

contendo os menores é formado. Processamos chunks, blocos, e não toda a enunciação de uma 

só vez. Logo, apoiados em Bybee (2010b), compreendemos as microconstruções SNLoc 

como chunks sequenciais da língua, convencionalmente usados juntos com sentidos especiais 

particulares e propriedades próprias. Sua convencionalização acontece através da repetição 

nas interações de uso.  

Bybee (2013) afirma que as construções são parcialmente esquemáticas: construções 

vêm com algumas partes fixadas e alguns slots que podem ser preenchidos por diferentes 

exemplares e que formam categorias de itens definidos semanticamente, assim, as construções 

admitem intercalações de constituintes de classes abertas. Tais categorias podem variar na sua 

frequência type, isto é, no número de itens que ocorrem no slot. Dessa forma, o perfil da 

frequência de uma construção pode ser bastante complexo.  

Um slot esquemático em uma construção pode consistir em uma lista de todos os itens 

que ocorreram naquele slot (como previsto por um exemplar), e/ou ele pode ser compreendido 

como um conjunto de traços semânticos abstratos que restringem o slot. Como exemplo, 

citamos SNLoc atributiva, que, através da repetição e fixação como um chunk, é parcialmente 

esquemática, já que possui slots, os quais podem ser preenchidos recursivamente e não 

aleatoriamente, pois há traços semânticos e sintáticos que os restringem.  

O sentido das construções geralmente é reservado na memória em função da 

automação de seu uso, quando há muita recorrência dessas estruturas no contexto 

comunicativo. Relacionado a esse dado, há o estudo cognitivista de Goldberg (1995) sobre a 

semântica de frames, que também nos embasa. Segundo a autora, o sentido das construções 

fica disponível na memória já que apresenta alguma relação com a semântica de frames, ou 

seja, com um tipo de semântica associado ao significado da construção. Esse termo refere-se a 

                                                           
26 Tradução nossa. Texto original: “A chunk is a unit of memory organization, formed by bringing together a set 
of already formed chunks in memory and welding them together into a larger unit. Chunking implies the ability 
to build up such structures recursively, thus leading to a hierarquical organization of memory. Chunking appears 
to be a ubiquitous feature of human memory.” 
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uma família de significados construídos coletivamente, pertencente ao conhecimento de 

mundo dos falantes. 

Nesse sentido, de acordo com Fillmore (1977), o termo semântica de frames designa 

os vários significados que uma “cena” pode emanar. Trata-se de vários insights para se chegar 

a um significado global de um evento. É uma categoria de sentidos relacionados ou modelos 

cognitivos básicos. 

Croft (2009, p.1) destaca que semântica de frames e gramática de construções se 

complementam. “Semântica de frames é uma teoria de como conceitos são organizados e 

representados na mente. Basicamente, a experiência humana fornece frames de conceitos 

interconectados.”27 Em outras palavras, é como se o sentido da construção, em nosso caso, de 

SNLoc atributiva, estivesse relacionado a um frame de fundo enriquecido com o 

conhecimento do mundo social. Dessa forma, a codificação do sentido construcional de 

SNLoc atributiva está relacionada a tipos de eventos ou cenas estruturados, reconhecidos na 

experiência humana por serem tão básicos e recorrentes, que tornam a construção transparente 

ao falante. Assim, observamos que a semântica e a pragmática determinam como as 

construções são formadas e a repetição as consolidam como tal. 

Desse modo, observamos a mudança linguística ocorrendo em construções 

pertencentes a contextos morfossintáticos e semântico-pragmáticos específicos. Nesse 

entendimento, as propriedades semântico-sintáticas de uma construção são reanalisadas de 

acordo com o conhecimento (inter)subjetivo dos usuários da língua em tais contextos.  

Traugott (2010) destaca que subjetivação e intersubjetivação estão envolvidos em todo 

processo de gramaticalização. De acordo com a autora, através de tais mecanismos, sentidos 

são recrutados para codificar e regularizar atitudes e crenças do falante (subjetivação), e, uma 

vez subjetivado, pode ser recrutado para codificar sentidos centrados no ouvinte 

(intersubjetivação).    

Assim, baseados em algumas premissas dos teóricos da gramática de construções aqui 

expostos, acreditamos que, inicialmente, os itens de SNLoc aparecem dispostos na língua de 

modo individual, com seu próprio significado. Ao colocarmos o locativo em uma posição 

posposta ao sintagma nominal para diversas funções – seja para o uso como dêitico físico, 

fórico ou virtual, por exemplo –, forma-se um chunk, segundo Bybee (2013). Devido à 

recorrência com que esses itens em forma construcional aparecem no discurso para atender a 

propósitos comunicativos em contextos pragmáticos específicos, há a reanálise que permite a 

                                                           
27 Tradução nossa. Texto original: “Frame semantics is a theory of how concepts are organized and represented 
in the mind. Basically, human experience provides frames of interconnected concepts.” 
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fixação da estrutura e leva ao surgimento de uma nova microconstrução, a microconstrução 

atributiva. Nessa microconstrução, o locativo atua como um clítico dependente do SN. Assim, 

tal microconstrução torna-se fixa em determinado contexto, perdendo um pouco de sua 

composicionalidade semântica e analisabilidade sintática. Por analogia, novas 

microconstruções surgem, já que os falantes se baseiam em um processo de generalização 

para instituir esquemas que são representáveis a partir de construções individuais. O 

macroesquema é a macroconstrução SNLoc atributiva. Desse modo, podemos afirmar que 

essa macroconstrução SNLoc possui seus exemplares específicos e é altamente esquemática: 

através de construtos observáveis na interação, identificamos quais são as microconstruções, e 

delas chegamos aos seus grupos específicos, ou seja, às mesoconstruções. 

Traugott & Trousdale (2013) afirmam que há duas tradições em gramaticalização: em 

uma, na gramaticalização há desenvolvimento da forma morfossintática, aumento na 

dependência e redução de vários aspectos da expressão original. Vimos esse tratamento da 

redução no início do capítulo, com o trabalho de Givón (1979, p. 209), que defende a 

existência de um processo cíclico: discurso > sintaxe > morfologia > morfofonêmica > zero. 

Seguem essa tradição também os trabalhos de Haspelmath (2004) e Lehmann (1995). Este 

último apontou alguns parâmetros de gramaticalidade sincrônica que envolvem redução ou 

perda tanto no plano sintagmático quanto paradigmático, isto é, perda de peso (atrito 

fonológico, desbotamento semântico e diminuição do escopo), perda de escolha (paradigmas 

de possibilidade se tornam reduzidos e elementos se tornam vinculados), e perda de liberdade 

(elementos se tornam obrigatórios na cláusula e fixados na posição).  

Na segunda versão, a mais recente, gramaticalização inclui expansão de arranjo 

semântico-pragmático, sintático e colocacional; investiga não só mudanças que levam à 

gramaticalização, mas também mudanças no sentido e função depois da gramaticalização e 

sobre o processo no contexto. Além disso, considera instâncias discursivas como parte da 

língua, ou seja, como parte do conhecimento construcional dos seus usuários. O trabalho de 

Himmelmann (2004) faz parte dessa segunda tradição. Nesse trabalho, Himmelmann (2004, 

p.p. 32 e 33) sugere que a gramaticalização seja caracterizada por três tipos de expansão:  

 

a. a expansão host-class da classe matriz: uma forma gramaticalizada aumentará sua 

série de colocações com os membros da parte relevante do discurso (substantivo, adjetivo, 

verbo ou advérbio). Trata-se de aumento na frequência type, ou seja, em produtividade. 
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b. a expansão sintática: trata-se de extensão para contextos mais amplos, por exemplo, 

a partir de posições de argumento central (tais como sujeito e objeto) à aposições (como frases 

direcionais e temporais). Com essa expansão, temos as chamadas “raising constructions”28. 

c. a expansão semântico-pragmática: uma forma gramaticalizada desenvolverá novas 

heterossemias29 em contextos pragmáticos ou semânticos.  

 

De acordo com o autor, todos os três contextos se expandem, mas não necessariamente 

juntos. Por exemplo, na lexicalização, segundo o autor, o primeiro contexto não se 

desenvolve, porém, os contextos sintáticos ou semântico-pragmáticos podem permanecer os 

mesmos, se restringirem ou ampliarem. Sabemos que essa visão sobre a produtividade na 

lexicalização foi repensada em estudos mais recentes e ainda será mais bem destacada neste 

capítulo. Por ora, apontamos que a construção lexical SNLoc atributiva é produtiva, já que é 

uma macroconstrução com slots que podem ser perfilados por SNs e locativos variados. 

Portanto, as duas abordagens na gramaticalização são: a gramática de redução (GR), 

que envolve a sintaxe e a forma, e a gramática de expansão (GE), que envolve o sentido, a 

pragmática e o discurso.  

A forma como considerar a gramaticalização depende, segundo Traugott & Trousdale 

(2013), se o foco é na mudança estrutural, a qual pode envolver redução da forma e do 

conteúdo, com o chamado bleaching (desbotamento semântico),30 ou se o foco está nas 

consequências dessa redução para o uso, relacionando-se a aumento na produtividade e 

frequência de uso. Porém, os autores esclarecem que a gramática de construções baseada no 

uso admite tanto a gramaticalização como redução quanto por expansão e que ambos não são 

ortogonais, e sim, entrelaçados durante a mudança. 

Desde já, pontuamos que nossa pesquisa aborda as duas vertentes de gramaticalização. 

Se pensarmos na trajetória da dêixis para a cliticização, estamos lidando com a ideia de 

redução, pois há redução da forma e do sentido. Mas, se entendermos que, quando temos a 

                                                           
28 As “raising constructions” ocorrem justamente quando o sujeito / objeto de uma oração é movido para a 
posição de sujeito / objeto de uma oração "mais alta”, “superior”, “elevada" (portanto, "raised"), resultando em 
uma relativa distância entre a forma sintática e o significado semântico, potencial de ambiguidade e imprecisão 
das formas de superfície. Elas não são apenas interessantes em termos de realização do argumento,  mas também 
do ponto de vista da estrutura da informação, e têm sido apresentadas para cumprir funções importantes do 
discurso. (Noël 1997, 1998, Givón 2001). 
29 Heterossemia, segundo Traugott & Trousdale (2013), ocorre quando dois ou mais sentidos ou funções são 
historicamente relacionados. 
30 Sweetser (1988) aponta que o desbotamento semântico vem acompanhado de semanticização de implicatura 
pragmática. Crucialmente, o sentido do domínio alvo é adicionado ao sentido da palavra, de acordo com a 
autora. 
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construção lexical SNLoc atributiva há uma expansão de contextos de uso, de produtividade, 

então, também trabalhamos com a perspectiva da gramaticalização como expansão. 

Traugott & Trousdale (2013) esclarecem que no trabalho no viés apenas da GR, 

direcionalidade é hipotetizada para ser unidirecional. Segundo essa hipótese, existe uma 

direcionalidade única e previsível para a gramaticalização, como comprovam os inúmeros 

clines propostos na literatura. Nesse modelo, há reduções semânticas e sintáticas que 

acompanham mudanças conhecidas como lexicais > gramaticais, menos abstratas > mais 

abstratas ou menos dependentes > mais dependentes.  No modelo que também se liga à GE, 

direcionalidade é uma hipótese sobre expansão para mais colocações e para mais opções 

sintáticas, semânticas e pragmáticas. Responde a pergunta de como mudanças afetam o uso 

nos contextos e como os contextos habilitam a mudança. Logo, tanto em GR quanto em GE, o 

trabalho pode ser mais bem pensado em termos de direcionalidade. 

Apoiados em Traugott & Trousdale (2013), também optamos pelo termo 

“direcionalidade” por diversos motivos citados pelos autores: (1) para nos referirmos ao 

resultado de vários fatores em uso como a repetição: Traugott & Trousdale (2013) assumem 

que a principal razão para a direcionalidade, se de expansão ou redução, é a repetição, e que 

ela é também central para um novo esquema adquirindo um status de unidade. (2) para termos 

a possibilidade de lidar com trabalhos que não estejam apenas no sentido léxico > gramática, 

mas também no sentido contrário, o que a proposta da unidirecionalidade não faz. (3) para 

compreendermos a mudança em termos de pensamento analógico, o processo necessário por 

trás da analogização31. O pensamento analógico baseado no exemplar deve ser privilegiado 

como uma motivação para a mudança, de acordo com os autores. 

Assim, o desenvolvimento de uma nova construção pode envolver a criação de 

esquemas mais gerais, e não só unidirecionais, com slots abertos, que se tornam cada vez mais 

produtivos, segundo Trousdale (2014). Para o autor, como as mudanças construcionais 

envolvem o realinhamento passo a passo de partes de construções com outras na rede, a 

natureza multidimensional das mudanças envolvidas não pode ser compreendida apenas por 

meio de tradicionais clines de gramaticalização. O autor menciona “apenas”, porque há a 

possibilidade de recurso do cline para refletir a natureza gradual do desenvolvimento de 

formas gramaticais, como vemos em SNLoc. 

                                                           
31 Traugott & Trousdale (2013) distinguem o processo de pensamento analógico do mecanismo da analogia, 
melhor chamado de “analogização” para evitar a ambiguidade entre pensamento (uma motivação) e mudança 
baseada em padrões de correspondência, tendo um modelo exemplar (um mecanismo). Pensamento analógico 
ajusta aspectos do sentido e da forma; e motiva, mas pode não resultar em mudança. Já a analogização é um 
mecanismo que ajusta sentido e forma que não existiam antes. 
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Outra questão envolvendo a gramaticalização que sempre surge nos estudos diz 

respeito à gradiência e gradualidade, sincronia e diacronia. Para Traugott & Trousdale (2010), 

gradiência é um fenômeno sincrônico e gradualidade é um fenômeno diacrônico. 

Sincronicamente, sequências podem ser arranjadas em um continuum de categorialidade e 

gramaticalidade. Já a gradualidade diacrônica é uma sequência de micropassos discretos que 

afetam vários aspectos do uso e estrutura de um signo linguístico. De acordo com os autores, 

gradualidade é uma dimensão diacrônica da gradiência, porque é discreta e identificável por 

mudanças em pequena escala nas propriedades linguísticas.  

Membros não centrais de um continuum de gradiência são pensados como originados 

dos membros centrais. Expressões que estão sofrendo gramaticalização são entendidas como 

tendo usos centrais e marginais. Os que estão à margem perderam traços do original. Segundo 

Labov (1973), quanto mais um elemento se desviar do protótipo, mais provável é que ele se 

recategorize. Ou seja, os elementos que estão à margem são candidatos a se recategorizarem, 

assim como vemos em SNLoc atributiva, que é um SN marginal que surgiu de usos mais 

centrais e perdeu traços do original. 

Traugott & Trousdale (2013) reconhecem que a propagação gradual da mudança é 

tanto estrutural, através do sistema linguístico; e sócio-contextual, transmitida entre grupos de 

falantes e textos, em diferentes níveis de formalidade, em diferentes lugares, em diferentes 

épocas. 

Tomado como um todo, gramaticalização é um processo gradual – mas os micropassos 

envolvidos são discretos e abruptos para falantes individuais. Contudo, alguns desses 

micropassos podem dar origem a sistemas gradientes em alguma “porção” sincrônica no 

desenvolvimento de uma língua particular. Para Traugott & Troudale (2013), gradiência 

sincrônica pode ser o resultado de gramaticalização, mas também de lexicalização. 

Visto isso, ressaltamos que nossa pesquisa se volta para uma análise sincrônica e 

diacrônica da mudança de SNLoc. Trabalhamos tanto com a gradiência quanto com a 

gradualidade, observando a trajetória de SNLoc desde o século XIV até os dias de hoje, 

quando temos um novo pareamento forma-sentido, a macroconstrução SNLoc atributiva. 

Assim, observamos que os trabalhos de gramaticalização sob o viés da gramática de 

construções nos embasam, já que o locativo em SNLoc atributiva cumpre uma trajetória de 

gramaticalização. Depois dessa breve explanação sobre a gramaticalização desde itens a 

construções, segundo a LFCU, na próxima seção, abordamos os principais conceitos e 

trabalhos voltados para a lexicalização. 
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2.2 A lexicalização  

 

Além do estudo da gramaticalização, o da lexicalização vem há algum tempo sendo 

desenvolvido por muitos teóricos e também tem seus conceitos mais tradicionais e clássicos. 

Como vamos apontar ainda neste capítulo, não só os estudos de gramaticalização mas também 

os de lexicalização têm sido amplamente aproveitados para a pesquisa em 

construcionalização. Por isso, optamos por trazer primeiramente neste capítulo esses dois 

estudos antes de nos focarmos na noção de construcionalização, assunto de nossa próxima 

seção.  

De antemão, cabe destacar que reservamos esta seção para tratar da lexicalização, pois 

SNLoc atributiva é uma construção lexical, ou seja, uma construção no nível do léxico de 

nossa língua. No início de nossa pesquisa, baseamo-nos não só nos estudos de 

gramaticalização, visto que percebemos essa trajetória até chegarmos à microconstrução 

atributiva, mas também nos estudos de lexicalização para compreendermos tal 

microconstrução usada de forma recorrente em nossa sincronia. Portanto, a pesquisa sobre 

lexicalização teve suas contribuições não só para a nossa pesquisa inicial como para a noção 

de construcionalização lexical, que nos serve de base para a pesquisa que desenvolvemos 

agora. 

A lexicalização pode ser abordada sincronicamente – para a codificação de categorias 

conceituais – e diacronicamente – com a adoção de itens para “dentro do léxico” como uma 

ampliação do mesmo. Para Brinton & Traugott (2005), o léxico é uma lista finita de 

elementos estruturais fixados que podem ser combinados. Já para Jackendoff (2002), o léxico 

é uma lista de itens idiossincráticos e de elementos regulares que são selecionados e inseridos 

em estruturas sintáticas. Um item lexical pode ser qualquer coisa que seja estocada na 

memória de longo-prazo, de acordo com as referidas autoras. 

Brinton & Traugott (2005, p. 20) apontam três definições para lexicalização. A 

primeira é de Bussmann (1996), o qual afirma que lexicalização é a adoção de uma palavra 

para dentro do léxico de uma língua como uma formação usual que é armazenada nele e pode 

ser regressada dele para o uso. A segunda definição que as autoras citam é de Blank (2001, p. 

1603): “Um processo pelo qual novas entidades linguísticas, sejam elas palavras simples ou 

complexas ou apenas novos sentidos, se tornam convencionalizadas no nível do léxico.”32 E a 

                                                           
32 Tradução nossa. Versão original: “a process by which new linguistic entities, be it simple or complex words or 
just new senses, become conventionalized on the level of the lexicon” 
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terceira é de Lehmann (2002a, p. 14): “Um processo em que algo se torna lexical”33, no 

sentido de entrar para o inventário e se tornar holístico, ou seja, fazer parte de um sistema 

completo. As autoras complementam que, para alguns estudiosos, a lexicalização ocorre 

quando uma forma não pode mais ser explicada através de regras gramaticais regulares.  

Segundo Brinton & Traugott (2005), essa entrada para o léxico – aqui compreendido 

no sentido amplo, de inventário – citada por Bussmann (1996) e Blank (2001), pode vir do 

léxico, da morfologia ou da sintaxe; pode vir de outra língua ou pode ser uma invenção que 

produz novas formas. Assim, segundo esse raciocínio, todas as mudanças no inventário de 

formas em uma língua – as que são prototipicamente vistas como lexicalização e as que são 

prototipicamente vistas como gramaticalização – enquadram-se sob o título de “adoção para 

dentro do léxico”, isto é, lexicalização. Esse mesmo enquadramento ocorre, porque itens 

gramaticais são pareamentos de forma-sentido que são estocados na memória do mesmo jeito 

que itens lexicais são e devem ser similarmente aprendidos.  

Concordamos com as três definições de lexicalização de tais autores apontadas por 

Brinton & Traugott (2005), por entendermos que nesse processo há a convencionalização de 

uma palavra ou construção no nível do léxico, ou seja, tais construções entram para o 

inventário de uma língua e nele ficam armazenadas para serem utilizadas por seus usuários 

nas situações de interação. Porém, discordamos de seu escopo geral, ao considerar 

lexicalização a adoção de itens lexicais e gramaticais para o inventário, já que esse inventário 

é chamado de “léxico” por muitos autores. Assim, melhor dizendo, preferimos entender a 

lexicalização como a adoção de itens ou construções lexicais para dentro do inventário de 

uma língua. 

De forma semelhante pontuam Brinton & Traugott (2005). Segundo as autoras, 

considerar apenas como um todo os processos pelos quais as formas entram para o léxico, 

tornam obscuras as diferenças entre tipos e funções das formas e, além disso, tornam obscuros 

os processos pelos quais elas vieram a ser estruturadas para dentro do inventário. Segundo as 

autoras, é melhor se referir a “adoção para dentro do inventário” do que “para dentro do 

léxico” (já que itens lexicais, mas também gramaticais, fazem parte do “léxico” compreendido 

pelos autores aqui citados). O ajuste desse rótulo elimina a confusão entre lexicalização no 

sentido mais amplo e lexicalização no sentido mais estreito, ou seja, no sentido que também 

consideramos e mencionamos anteriormente.  

                                                           
33 Tradução nossa. Versão original: “A process in which something becomes lexical.” 
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Para dar conta de tais diferenças, é necessário distinguir entre lexicalização no sentido 

mais restrito e gramaticalização. Tipos de “adoção para dentro do inventário” podem ser 

diferenciados como lexicalização ou gramaticalização, dependendo da função do item ou da 

construção em questão.  

Brinton (2002) aponta que lexicalização apresenta diversas definições na literatura, 

como: 

a) processo ordinário de formação de palavras;  

b) processo de fusão resultando na diminuição de composicionalidade; 

c) processo de separação resultando no aumento da autonomia. 

 

A primeira definição diz respeito aos processos dinâmicos, sincronicamente 

disponíveis para os falantes, que dão origem a palavras, as quais surgem em determinados 

contextos com objetivos específicos, que podem ou não se tornar convencionalizadas e aceitas 

mais tarde por outros falantes, quando ocorre a institucionalização. É o que acontece com 

processos como composição e derivação. A segunda e a terceira ocorrem na mudança e tem a 

ver com a oposição entre formas relativamente livres organizadas por regras e princípios (a 

gramática) e formas fixas ocorrendo em inventários (o léxico).  

Segundo a autora, há um continuum ou escala dos tipos de expressão livres e sintáticas 

para tipos de expressão altamente comprimidas. Esse continuum tem um início (afastando-se 

da sintaxe e das regras produtivas) e um final, que é o processo que leva algo que não é um 

lexema a um lexema, ou seja, algo que pertence ao léxico. Interpretamos tal continuum como 

gramática > léxico, ao contrário do continuum de gramaticalização, que, tradicionalmente, vai 

do léxico para a gramática. 

De acordo com Brinton & Traugott (2005), a lexicalização pode ser vista como fusão, 

envolvendo o desenvolvimento de uma forma mais complexa para uma sequência mais 

simples. Assim, fusão envolve estreitamento interno e fixação da sequência. Segundo as 

autoras, lexicalização também pode envolver coalescência, ou seja, redução de sequências 

fonológicas via mudanças fonológicas regulares após a fusão. 

Como SNLoc atributiva não é um caso prototípico de lexicalização – visto que sua 

trajetória na língua se inicia com a gramaticalização –, apesar de resultar em uma construção 

lexical, nossas microconstruções SNLoc atributivas não exibem coalescência, pois não há 

redução fonológica. Porém, podemos pensar em termos de fusão, pois há um estreitamento e 

fixação da sequência, se entendermos SNLoc atributiva como uma unidade, um chunk. 

Contudo, devemos lembrar que a gramaticalização também envolve essa característica. 
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As referidas autoras destacam um aspecto semântico e pragmático da fusão que é 

tipicamente identificado na lexicalização: a idiomatização. Idiomatização é associada à 

rotinização, que leva a compactação, eliminação de fronteiras e simplificação. Estudiosos 

afirmam que a característica principal da idiomatização é a convencionalização. 

Chave para a noção de léxico como um inventário é a fossilização de construções em 

unidades inseparáveis. E, dentro da fossilização, Brinton & Traugott (2005) destacam a 

unificação, que é o desenvolvimento de um sintagma em um lexema. A definição de Lipka 

(2002 [1990]) para lexicalização vai ao encontro dessa ideia de unificação:  

 

“o fenômeno em que um lexema complexo, uma vez usado com mais 
frequência tende a ser tornar uma simples unidade lexical completa, um 
lexema simples. Através deste processo, ele perde sua característica de um 
sintagma para um nível maior ou menor.”34 (Lipka, 2002 [1990], p.111) 

 

A fossilização e a unificação podem ser tomadas para o estudo de SNLoc, pois nessa 

construção analisada, um lexema complexo SN + Loc tornou-se uma unidade lexical 

completa SNLoc. A unificação que ocorre em SNLoc pode até ser relacionada ao que Wischer 

(2000) chama de dessintatização, no sentido que uma estrutura sintagmática perde sua 

transparência sintática e se funde como um item lexical. Na verdade, em SNLoc não temos 

rigorosamente um item lexical, mas uma construção, uma unidade, um bloco lexical. 

Vale, neste momento, observar que todos os conceitos envolvendo a lexicalização até 

este ponto a consideram sobre o viés da redução. Semelhante à gramaticalização, na 

lexicalização também há duas tradições: a Lexicalização por Redução (LR) e a Lexicalização 

por Expansão (LE). Os trabalhos mais clássicos em lexicalização, como esses mencionados 

aqui, abordam a tradição da LR e os mais recentes, a da LE. 

Fillmore, Kay e O’Connor (1988) apontam que muitos idiomatismos não são 

inteiramente opacos semanticamente nem invariante sintaticamente e morfologicamente. Mais 

do que isso, idiomaticidade deve ser reconhecida com um conceito graduado, com 

combinações variando de mais ou menos idiomáticos na natureza. Nunberg, Sag & Wasow 

(1994) fazem uma distinção entre “expressões idiomáticas”, em que o sentido idiomático não 

é distribuído pelas partes e “combinações idiomáticas”, em que as partes carregam porções 

identificáveis de sentido idiomático, como acontece com SNLoc atributiva. Estas últimas 

permitem modificações gramaticais, como o acréscimo de um adjetivo, quantificação, 

                                                           
34 Tradução nossa. Versão original: “[...] the phenomenon that a complex lexeme once coined tends to become a 
single complete lexical unit, a simple lexeme. Through this process it loses the characteristics of a syntagma to a 
greater or lesser degree.” 
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negação, pluralização, topicalização, elipse, anáfora, que as primeiras não permitem. Em 

SNLoc atributiva temos, por exemplo: dois caras lá, uma coisa estranha aí. 

O modelo de gramática que Brinton & Traugott (2005) adotam é dinâmico, permite 

construções, gradiência e graus de produtividade. A produtividade é entendida como a 

habilidade de elementos de formação de palavras serem usados para formar novas expressões 

linguísticas; é um conceito gradiente. Portanto, no sentido de lexicalização das autoras, os 

itens lexicais independentes como “cachorro”, “papel” e aqueles compostos de morfemas que 

se fundem com pouca frequência são improdutivos, segundo as autoras. Já aqueles compostos 

de morfemas que se fundem com outros essencialmente por padrão, tipicamente em uma 

construção morfossintática, como flexões obrigatórias, são produtivos. Entre esses dois estão 

os itens que se unem mais ou menos regularmente para recategorizar os itens lexicais com os 

quais eles se unem, e aqueles que se unem com relativamente poucas restrições para mudar a 

semântica dos itens lexicais com os quais eles se unem, são semiprodutivos.  

Entretanto, o parâmetro de produtividade na lexicalização tradicional é trabalhado de 

forma diferente do que vemos em trabalhos mais recentes, de construcionalização lexical. A 

tendência nos estudos mais clássicos, como esse, é apontar para a baixa produtividade da 

lexicalização. Mas não é o que atestamos em SNLoc atributiva, um esquema produtivo na 

língua, como já ressaltamos.  

Na lexicalização clássica não se pensa em termos cognitivistas, compreendendo 

construções como um novo pareamento forma e sentido que pode ter seus slots preenchidos 

por diversos itens. Lexicalização é compreendida como processo que gera palavras lexicais, 

idiomatismos, empréstimos simples, processos de formação de palavras como derivação e 

composição. Novas noções estão sendo pensadas mais recentemente sobre o viés da 

construcionalização e ainda são assunto detalhado deste capítulo. 

Brinton & Traugott (2005, p.96), através de seus estudos, chegam a uma definição de 

lexicalização:  

“é a mudança em que, em certos contextos linguísticos, falantes usam uma 
construção sintática ou formação de palavras como uma nova forma de 
conteúdo com propriedades formais e semânticas que não são completamente 
deriváveis ou previsíveis dos constituintes da construção ou do padrão de 
formação de palavras. Ao longo do tempo, pode haver mais perda de 
constituição interna e o item pode se tornar mais lexical.” (Brinton & 
Traugott, 2005, p.96) 35 

 

                                                           
35 Tradução nossa. Versão original: “The change whereby in certain linguistic contexts speakers use a syntactic 
construction or word formation as a new contentful form with formal and semantic properties that are not 
completely derivable or predictable from the constituents of the construction or the word formation pattern. Over 
time there may be further loss of internal constituency and the word may become more lexical.” 
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Essa definição, segundo as autoras, é mais ampla como “adoção para dentro do 

inventário”, mas também envolve modificações para dentro do inventário. Tal afirmação 

envolve algumas implicações:  

 

(1) lexicalização é compreendida como uma mudança histórica que resulta na produção de 

novas formas de conteúdo lexical, não simplesmente um processo de adoção ou incorporação 

de elementos inalterados para dentro do inventário;  

(2) o início da lexicalização pode ter qualquer item que fique estocado no inventário; 

(3) itens lexicais uma vez formados, frequentemente sofrem mais mudanças em direção ao 

polo lexical do continuum lexical-gramatical; é uma mudança do menos para o mais lexical da 

escala de lexicalidade;  

(4) o fim da lexicalização é um item “lexical”, ou seja, um item de conteúdo que é estocado 

no inventário e deve ser aprendido pelos falantes;   

(5) o fim da lexicalização pode ser uma forma de alguma complexidade;  

(6) lexicalização é uma mudança gradual no sentido de que é não instantâneo, ocorrendo 

através de sobreposições muito pequenas, passos intermediários e às vezes indeterminados;  

(7) lexicalização tipicamente envolve fusão e frequentemente sofre também alguma redução 

da sequência fonológica, ou seja, sofre coalescência;  

(8) lexicalização frequentemente envolve idiomatização semântica e pragmática, ou seja, seus 

componentes semânticos perdem sua composicionalidade, os novos sentidos são 

frequentemente altamente idiossincráticos e mais abstratos;  

(9) lexicalização envolve diminuição no padrão de produtividade.  

 

Portanto, para Brinton & Traugott (2005) nem casos de formação de palavras nem de 

empréstimos simples constituem lexicalização, pois para ser lexicalização, crucialmente deve 

resultar em formas novas ou modificadas que são semanticamente de conteúdo lexical, não 

funcional, não gramatical. Com essa proposta, as autoras se distanciam um pouco da visão 

mais tradicional de lexicalização.  

Concordamos com quase todas as considerações propostas de (1) a (9). Porém, 

algumas observações devem ser pontuadas: em (4) não apoiamos que o fim da lexicalização 

seja um item lexical, pois pode ser algo mais complexo, como uma construção, mas em (5) as 

autoras acrescentam esse ponto. Contudo, não consideramos que esse novo “item” lexical 

precisa ser aprendido, pois o fim da lexicalização também gera construções formadas por 

analogia a outras, que já fazem parte do conhecimento de mundo dos falantes. A proposta das 
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autoras é baseada no entendimento mais tradicional de lexicalização, que resulta em palavras 

um tanto ou quanto arbitrárias, que precisam ser assimiladas pelos usuários da língua.   

Quanto ao parâmetro da composicionalidade, destacado na implicação (8) de Brinton 

& Traugott (2005), cabe ressaltar que ele também sofreu alguns ajustes nos estudos mais 

recentes. A composicionalidade é pensada agora com uma visão mais branda: não há perda 

total de composicionalidade e sim, uma redução da composicionalidade, conforme já 

explanamos, mas ainda vamos detalhar essa questão no presente capítulo.  

A afirmação (9) é outro ponto de conflito: assumimos que lexicalização não envolve 

necessariamente diminuição no padrão de produtividade. Essa questão também foi repensada 

nos estudos de construcionalização lexical.  

Portanto, Brinton & Traugott (2005) revelam um estudo que tem suas raízes na 

lexicalização compreendida de forma mais clássica, mas que dá alguns “saltos” rumo às 

investigações mais recentes. Segundo as autoras, como subtipos de mudança linguística, tanto 

a lexicalização quanto a gramaticalização ocorrem no contexto e são ambas, portanto, sujeitas 

à pragmática da situação de fala interativa.  

Dessa forma, Brinton & Traugott (2005) apontam os paralelos entre gramaticalização 

e lexicalização. Segundo as autoras, ambos os processos sofrem:  

 

(a) gradualidade – as mudanças ocorrem em passos estruturais muito pequenos;  

(b) unidirecionalidade – lexicalização leva ao sentido de mais conteúdo e gramaticalização ao 

sentido mais abstrato e funcional;   

(c) fusão – em ambos os processos envolve o congelamento e fixação das construções;  

(d) coalescência – na lexicalização tende a levar a reduções fonológicas e a formações 

irregulares, na gramaticalização pode levar a formas reduzidas; gramaticalização pode resultar 

em zero forma porque pode participar ou desencadear paradigmas sistêmicos; isso nunca 

ocorre na lexicalização;  

(e) desmotivação – idiomatização ou perda de composicionalidade semântica, que são fatores 

da unidirecionalidade: na lexicalização perda de composicionalidade tende a levar ao aumento 

da especificidade semântica e idiossincrasia, enquanto na gramaticalização leva ao sentido 

mais geral, gramatical e abstrato;  

(f) metaforização e metonimização – ambas são mudanças semânticas envolvidas em ambos 

os processos, mas não necessariamente se referem ao mesmo tipo: metonímia na lexicalização 

é mais suscetível de ser impulsionada por costume social e conhecimento enciclopédico, na 

gramaticalização é impulsionada pelo sentido mais estritamente linguístico.  
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Porém, segundo as autoras, gramaticalização e lexicalização dificilmente se 

correlacionam quanto a:  

 

(a) decategorização – é uma característica definidora da gramaticalização, pois este processo 

necessariamente envolve reanálise do status categorial e mudança na constituição, mas não é 

uma característica da lexicalização em geral;  

(b) bleaching ou desbotamento – a gramaticalização frequentemente é caracterizada pela 

perda de conteúdo semântico, a lexicalização, ao contrário, é mais frequentemente 

caracterizada pela adição de sentido concreto;  

(c) subjetivação – gramaticalização envolve subjetivização, já que trata-se de mudanças para 

o sentido mais abstrato, mas não é típica da lexicalização, pois esta envolve sentido 

referencial e concreto;  

(d) produtividade – itens gramaticalizados se tornam mais produtivos, pois os elementos 

gramaticalizados ocorrem em um número grande de categorias, já com a lexicalização, os 

itens se tornam inanalisáveis e reduzem seu padrão de produtividade;  

(e) frequência – os itens gramaticalizados são usados mais frequentemente, já os que sofrem 

lexicalização não tem seu aumento de frequência esperado;  

(g) generalidade tipológica – padrões gramaticalizados tendem a ser replicados trans-

linguisticamente e lexicalizações tendem a ser irregulares, pois elas são mais específicas e não 

têm efeitos sistêmicos.  

 

Dessa forma, as autoras elaboraram um tabela, reproduzida a seguir, que mostra esse 

paralelo entre lexicalização e gramaticalização, sendo + quando há a característica e – quando 

não há: 
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 Lexicalização Gramaticalização 

Gradualidade + + 

Unidirecionalidade + + 

Fusão + + 

Coalescência + + 

Desmotivação + + 

Metaforização/metonimização + + 

Decategorização - + 

Desbotamento - + 

Subjetivação - + 

Produtividade - + 

Frequência - + 

Generalidade Tipológica - + 
Tabela 01: Paralelos entre lexicalização e gramaticalização (Brinton & Traugott, 2005, p. 110) 

 

Essa tabela pode ser aplicada em nossa pesquisa, porém com algumas ressalvas: nos 

dois polos, não compactuamos com a questão da “unidirecionalidade”, pois adotamos a noção 

de “direcionalidade”, como já destacado neste capítulo. Contudo, nossas maiores observações 

se dão no polo da lexicalização, principalmente em relação às afirmações (b), (c), (d) e (e). 

Destacamos que só fazemos estas observações, pois precisamos rever criticamente essa teoria, 

incluindo todos os possíveis casos de lexicalização, como o nosso, não só os mais 

tradicionais.  

A afirmação (d) já foi apontada em nossas considerações e ainda vai ter um espaço 

maior nesta pesquisa. Quanto à (b), não apoiamos que lexicalização não sofra bleaching por 

ser caracterizada como adição de sentido concreto. Há os casos mais clássicos em que esse 

fato se dê, mas tal afirmação não pode ser generalizada, pois há pesquisas, como a de SNLoc 

atributiva, que mostram que na construção lexical houve um desbotamento de sentido de seus 

constituintes. A afirmação (c) também não pode ser tomada para todos os casos de 

lexicalização. Em SNLoc atributiva, a subjetivação36 está envolvida: mesmo no início da 

trajetória, nos usos dêiticos já havia a subjetividade, como já vimos no capítulo anterior. No 

fim do processo, com a construção atributiva, há um aumento na subjetividade. Por exemplo:  

 

                                                           
36

 Segundo Traugott (2010), subjetividade e intersubjetividade são noções sincrônicas de interpretação cognitiva 
para a base da interação humana e os procedimentos para a produção e compreensão da fala. Já subjetivização e 
intersubjetivização são noções diacrônicas. 
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(02) I: não... não... eu fui/ eu... eu/ ah... eu cheguei depois... depois que aconteceu... eu cheguei... eu 
cheguei eu já... eu já tinha... eu já tinha marcado com eles... aí ((pigarro)) aí me contaram... tipo... 
estava/ quem é que estava lá? foi... Carla... Ainá... Patrícia... e:: um outro pessoal lá... e foi/ aconteceu 
exatamente a mesma coisa...  (D&G – Regina – 23 anos – NR oral – RJ – século XX) 
 

Quando utilizamos construções tal como ocorre em (02), marcamos a subjetividade ao 

expressar que esse “outro pessoal” não têm importância para a conversa que estamos tendo 

com outra pessoa; é algo sobre o qual não achamos necessário falar.  Por fim, a afirmação (e) 

também não pode ser assumida por nós, pois SNLoc é uma construção frequente, conforme 

vamos atestar nos dados. 

Outro importante estudioso deste assunto é Lehmann, já citado nesta pesquisa. O autor 

também apresenta uma proposta mais tradicional de lexicalização, compreendendo-a como 

um processo que gera um item lexical, que é manuseado holisticamente e é totalmente opaco, 

precisando ser aprendido pelos falantes. A proposta de Lehmann (2002a) não inclui as 

“construções” lexicais, formadas por itens que também guardam um pouco de sua “história” 

na língua.  

Segundo o autor, a diferença essencial entre gramática e léxico é que a gramática se 

interessa pelos signos que são formados regularmente e que são manuseados analiticamente, 

enquanto o léxico se interessa pelos signos que são formados irregularmente e que são 

manuseados holisticamente. Um signo é lexicalizado se ele é retirado do acesso analítico e 

entra para o inventário, como um item lexical, segundo o autor. Assim, se XY acessado 

holisticamente se torna proeminente na atividade linguística, há o passo inicial da 

lexicalização dessa sequência. Para Lehmann (2002a), a abordagem holística serve para 

compreender diretamente o todo sem a consideração das partes. O léxico é opaco no sentido 

de que ele já se encontra convencionalizado, de acordo com o autor. 

 Lehmann (2002a) tem propostas semelhantes as já apontadas nesta seção. Segundo o 

autor, lexicalização é um processo em constante atividade na língua e não é oposta à 

gramaticalização. Para Lehmann (2002a), o adjetivo lexical tem dois sentidos na linguística: 

1) pertencente ao inventário; 2) tem um sentido específico, concreto. No último sentido, 

lexical é oposto a gramatical. No primeiro sentido, entretanto, o léxico é entendido como um 

inventário de unidades tanto lexicais quanto gramaticais. De acordo com o autor, 

lexicalização é um processo em que algo se torna lexical no primeiro dos dois sentidos, e o 

termo idiomatização tem essencialmente o mesmo sentido que lexicalização, conforme vimos 

em trabalhos anteriores. 
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Lehmann (2002a) destaca que lexicalização e gramaticalização são processos que têm 

muito em comum e são, até certo ponto, paralelos. Ambos os processos não se interessam por 

signos isolados, mas signos em suas relações paradigmáticas e sintagmáticas. Ambos são 

processos redutivos que restringem a liberdade do falante em selecionar e combinar os 

constituintes de uma expressão complexa. Gramaticalização reduz a autonomia de uma 

unidade, alterando-a para um nível gramatical mais baixo, mais estritamente regulado. 

Lexicalização reduz a estrutura interna de uma unidade, alterando-a para dentro do inventário. 

Com essa proposta, observamos que Lehmann (2002a) coaduna com a GR e com a LR, pois 

entende gramaticalização e lexicalização apenas como redução. 

Um estudo sobre gramaticalização e lexicalização que se aproxima de nossa pesquisa é 

o de Girón Alconchel (2013). Nesse estudo, o autor afirma que as relações entre esses dois 

processos são complementares e não contraditórias. Segundo o autor, a gramaticalização pode 

produzir morfemas flexivos, morfemas derivativos, clíticos e morfemas não ligados, ou 

palavras gramaticais. Já a lexicalização é a mudança mediante a qual uma construção ou 

sintagma entra, como um todo inanalisável, no inventário da língua com um significado 

léxico novo. 

Assim, concordamos com o apontamento feito pelo autor de que gramaticalização 

pode produzir clíticos, como o que aconteceu com o locativo em nossa construção SNLoc 

atributiva. Só destacamos nessas afirmações o fato de que, para nós, não temos na 

lexicalização um todo inanalisável; percorremos um viés mais brando da questão da 

composicionalidade, como já explicitado. 

Para Girón Alconchel (2013) a gramaticalização produz morfemas e a lexicalização 

produz lexemas. Porém, o autor destaca que entre umas unidades e outras não há uma 

fronteira estável e discreta e que, por isso, o mesmo adere à postura de Brinton & Traugott 

(2005) quando dizem que morfemas e lexemas integram um continuum. 

Entretanto, segundo Girón Alconchel (2013) há alguns aspectos problemáticos nessas 

considerações: os morfemas e os lexemas entram em um inventário, mas são signos distintos; 

a gramaticalização implica uma lexicalização prévia ou débil, uma colocação, e, ao mesmo 

tempo, uma lexicalização posterior ou forte, porque toda gramaticalização produz um 

resultado que entra no inventário, ou seja, que se lexicaliza. Observamos aqui que o autor 

compreende o léxico como o inventário, conforme vimos em pesquisas anteriores. De início já 

podemos ponderar essas considerações do autor, pois, segundo esse ponto de vista, todo 

resultado de trajetória é lexicalização, já que tal resultado entra para o léxico, não importando 

se é um item ou construção lexical ou gramatical. 
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De acordo com o autor, deve-se distinguir entre gramaticalização, que é o processo de 

mudança que experimentam os constituintes de um sintagma no seu interior, e o resultado 

lexicalizado de gramaticalização. O que se deve determinar, segundo o autor, é se as 

transformações dos constituintes internos da construção que se lexicaliza são da mesma 

natureza que as da construção que se gramaticaliza. Observamos que, para o autor, esse 

resultado lexicalizado pode ser tanto no nível do léxico quanto no da gramática, restando 

apenas fazer essa diferenciação ao final da trajetória.  

O autor estuda o caso de porvenir em espanhol, que é um substantivo e significa 

futuro. Ao analisar esse substantivo, Girón Alconchel (2013) aponta que ele é uma 

lexicalização de por venir, mas antes de ser lexicalizado plenamente, houve uma 

gramaticalização da preposição por e o infinitivo venir. Portanto, coexistiram lexicalização e 

gramaticalização, e inclusive, pode-se verificar hoje a motivação ou percepção de sua 

natureza de composto depois da lexicalização, não havendo “visão holística”, como por 

exemplo, Lehmann (1985) aponta como característica da lexicalização e com o que nós 

também discordamos. Para Girón Alconchel (2013), a “visão analítica” ou motivação interna 

que, segundo Lehmann, é exclusiva da gramaticalização, encontra-se também, mesmo que 

parcialmente, na lexicalização. 

Girón Alconchel (2013) admite que, se porvenir hoje é uma lexicalização, tal 

lexicalização foi alcançada através de um processo de mudança lento e gradual, 

contrariamente a outros casos de lexicalização mais instantâneas que também existem e que 

não tem a ver com gramaticalização, o que não é o caso de seu objeto de estudo. Logo, o autor 

afirma que, se nos fixarmos nas relações internas de por e venir, podemos falar em 

gramaticalização, mas se nos fixarmos no resultado final, porvenir, podemos falar em 

lexicalização.  

Assim, observamos que porvenir, de fato, tem como resultado final a lexicalização, 

pois é uma construção lexical, resultado de inicial gramaticalização dos seus constituintes 

internos na construção. Mas poderia ser uma construção gramatical, que Girón Alconchel 

(2013) também a consideraria lexicalização, pois entrou para o léxico. Esse é o ponto 

conflitante: SNLoc atributiva tem como resultado a lexicalização pois é uma construção 

lexical. Se fosse gramatical, seria gramaticalização. 

 Ao tratar do quadro de Brinton & Traugott (2005) sobre as características da 

gramaticalização e da lexicalização (exposto nesta seção na Tabela 1), Girón Alconchel 

(2013) faz observações com as quais concordamos: a produtividade e a frequência são 

características da gramaticalização, mas também da lexicalização.  
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O ponto de vista do autor é que lexicalização e gramaticalização são dois processos 

envolvidos em um único macroprocesso que deve se chamar gramaticalização. Nesse sentido, 

o inventário é um continuum de lexemas e morfemas. O novo signo, ao entrar no inventário, 

ao se lexicalizar, pode se situar no polo dos lexemas ou dos morfemas. Contudo, Girón 

Alconchel (2013) pondera que não se pode confundir os dois processos: a lexicalização inicial 

é uma colocação que torna possível a gramaticalização, a gramaticalização cria uma nova 

palavra, uma nova lexicalização, que pode se dirigir a zona prototípica dos lexemas ou dos 

morfemas. O esquema abaixo, organizado pelo autor e adaptado por nós, mostra como o autor 

compreende o processo de gramaticalização e como a lexicalização participa desse processo: 

 

Processo de Gramaticalização 

 

Colocação (lexicalização débil               Gramaticalização               Lexicalização forte, estável 

                   menos estável)                                                                  

 

Figura 02: Processo de Gramaticalização (Girón Alconchel, 2013 , p. 115) 

 

Interpretando esse quadro, observamos que as unidades que se gramaticalizam partem 

do léxico, que é onde inicialmente se encontram. Portanto, elas se “colocam” para sofrer a 

mudança; essa é a lexicalização mais débil. Tais unidades sofrem a gramaticalização e, como 

resultado, entram para o léxico como uma lexicalização mais forte, depois de sofrer as 

mudanças da gramaticalização. Assim, para o autor, gramaticalização sempre vai envolver 

lexicalização, pois todas as unidades entram para o léxico, para o inventário. 

Por fim, o autor expõe que o produto lexicalizado da gramaticalização recebe seu 

próprio alcance funcional, que pode ser oracional, interoracional ou extraoracional. Deve-se 

distinguir o alcance estrutural dos signos que se gramaticalizam em uma construção e o da 

construção lexicalizada, produto de gramaticalização e incorporada ao léxico como morfema 

ou lexema, segundo o autor. 

Trazendo alguns fundamentos de Girón Alconchel (2013) para a nossa pesquisa, 

observamos que, de forma um pouco adaptada, faz algum sentido: temos em SNLoc dois 

constituintes: um Sintagma Nominal e um Locativo (esses fazem parte de um inventário – 

para o autor, este é o léxico, portanto, a lexicalização débil), em que o locativo posposto ao 

SN sofreu gramaticalização (a gramaticalização neste caso produziu um clítico; houve, então, 
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uma condensação do locativo com o SN), e assim, criou-se um novo Sintagma Nominal, ou 

seja, houve a lexicalização mais forte.  

Porém, em nossa pesquisa, SNLoc atributiva é um resultado de lexicalização, pois 

trata-se de uma construção lexical. Esse entendimento é mais bem trabalhado, se pensarmos 

em termos de construcionalização. Assim, toda a trajetória de SNLoc (envolvendo 

gramaticalização e lexicalização) vista como construcionalização é o que assumimos nesta 

tese. 

O trabalho de Berlage (2012) se assemelha ao nosso e ao de Girón Alconchel (2013). 

A autora pesquisa a construção completiva predicativa take prisoner (que de “take someone 

prisoner” – “fazer alguém prisioneiro” – hoje tem o sentido idiomático de “ser cruel com 

alguém”, “não ter pena de alguém”) e comprova sua hipótese de que a construção passou por 

dois tipos diferentes de mudança em sua trajetória – gramaticalização e lexicalização. 

Enquanto o verbo take se tornou parcialmente gramaticalizado, a construção take prisoner 

tem se lexicalizado.  

A autora notou evidências tanto do desbotamento de take e aumento de produtividade 

do esquema take + sintagma nominal (para gramaticalização), quanto lexicalização de take 

prisoner. Seus resultados suportam a hipótese de que uma mesma construção (take prisoner) 

foi submetida a dois tipos diferentes de mudança na língua, gramaticalização, por conta do 

verbo take, e lexicalização, referente à construção como um todo. Segundo, Berlage (2012), 

estudar os mecanismos individuais envolvidos na mudança linguística nos fornece pistas mais 

profundas do que poderíamos obter a partir das noções globais de gramaticalização e 

lexicalização. 

Essa pesquisa de Berlage (2012) se aproxima da de Girón Alconchel (2013), pois 

também trata dos dois processos ocorrendo em uma mesma construção. Porém se diferencia 

porque esse último pontua que a gramaticalização ocorre com os dois constituintes de sua 

construção, ou seja, com a construção inteira. Já Berlage (2012) destaca que a 

gramaticalização ocorre apenas com o verbo take. Por outro lado, nós afirmamos que em 

SNLoc atributiva, o locativo posposto ao SN na construção sofreu gramaticalização, pois, 

apesar de o locativo como clítico ser o maior responsável dessa trajetória, é no contexto com o 

Sintagma Nominal, uma posição não prototípica de ocorrência dos locativos, que essa 

trajetória se consolida. 

Outro trabalho que merece destaque neste espaço e também se assemelha às duas 

últimas pesquisas apontadas e à nossa é o de Trousdale (2008b). O autor estuda as 

construções denominadas give-gerund, que são constituídas por um verbo semanticamente 
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leve ou desbotado seguido de um substantivo deverbal. São construções de predicado 

complexo em inglês. Por exemplo: I gave him a kicking. (“Eu derrubei ele”, no sentido de 

“bater muito”) 

Segundo Trousdale (2008b), enquanto o verbo leve give nessa construção tem 

desenvolvido um aspecto télico, aspecto da gramaticalização; o grau de idiomaticidade nas 

construções sugere alguma lexicalização. 

O autor aponta que, sintática e semanticamente, give-gerunds são, conforme Nunberg, 

Sag e Wasow (1994), citados nesta seção, “expressões combinadas idiomaticamente”, já que 

se aplicam nelas alguns critérios propostos pelos autores, como: modificação adjetiva, 

quantificação, topicalização, elipse e anáfora. 

Segundo Trousdale (2008b), as construções give-gerunds são formas gramaticalizadas, 

porque são produtivas e give tem desenvolvido o mesmo aspecto télico como têm outros tipos 

de predicados complexos. Porém, baseado em Brinton & Traugott (2005), o autor destaca que 

há construtos que sugerem lexicalização, pois alguns envolvem decategorização e 

fossilização, sinais de lexicalização, segundo as autoras.  

Trousdale (2008b) propõe que essa microconstrução é uma forma complexa, semi-

idiossincrática. É complexa, porque é parcialmente composicional, mas não é totalmente 

composicional, porque seu sentido é parcialmente idiomático. Outro aspecto da semi-

idiossincrasia é o fato que a give-gerund, em virtude de ser uma construção de predicado 

complexo, não é totalmente produtiva. Para o autor, essa mistura curiosa de produtividade e 

estabilidade, de desenvolvimento e fossilização ilustra bem a complexidade da relação entre 

gramaticalização e lexicalização. E, de todos os predicados complexos, talvez seja o give-

gerund que exemplifica mais nitidamente o ponto em que gramaticalização e lexicalização se 

unem, de acordo com o autor. 

Portanto, o estudo de Trousdale (2008b) se aproxima dos anteriores, pois também trata 

dos dois processos em uma mesma construção. Porém se distancia, porque ele considera como 

lexicalizados apenas alguns construtos, já que se baseia na ideia de que produtividade não faz 

parte da lexicalização. 

Assim, observamos que os estudos ligados à lexicalização consideram de alguma 

forma os processos de gramaticalização e de lexicalização em uma gradação e não como 

excludentes, como realmente são em nosso estudo. Depois de tratar dos conceitos de 

gramaticalização e lexicalização tão caros à nossa pesquisa, passemos às pesquisas mais 

recentes e igualmente importantes sobre mudanças construcionais e construcionalização, 

destacando posteriormente, a construcionalização lexical, que nos embasa. 
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2.3 Mudanças construcionais e construcionalização  

 

Estudos mais recentes, como os de Traugott & Trousdale (2013), que unem tendências 

funcionalistas às cognitivistas, discutem como uma perspectiva construcional pode ser usada 

para repensar e incorporar aspectos dos trabalhos existentes em gramaticalização e 

lexicalização.37 Desse modo, trazemos no início desta seção os conceitos, ideias, noções da 

Gramática de Construções que são utilizados por esses autores e por outros para se pensar em 

mudanças construcionais e construcionalização, incorporando os dois referidos processos. 

Segundo Traugott & Trousdale (2013):  

 

“Construções são convencionais na medida em que são compartilhadas entre 
um grupo de falantes. Elas são simbólicas na medida em que são signos, 
tipicamente associações arbitrárias de forma e significado. E elas são 
unidades na medida em que algum aspecto do signo é tão idiossincrático 
(Goldberg, 1995) ou tão frequente (Goldberg, 2006) que o signo é 
entrincheirado como um par forma-sentido na mente do usuário da língua.”38 
(Traugott & Trousdale, 2013, p. 1) 
 

Para nós, pesquisas como a de Traugott & Trousdale (2013) são uma importante fonte, 

pois “lexicalização” era pensada como um processo à parte. Com o tempo, passou-se a pensar 

em lexicalização unida à gramaticalização, mas com muitos pontos conflituosos, como vimos 

na seção anterior. Entretanto, com o viés da construcionalização, a lexicalização é trazida de 

forma importante para os estudos, já que construcionalização é compreendida de forma mais 

ampla, englobando não só fenômenos ligados à gramática como também ao léxico. Para nossa 

pesquisa, essa noção de construcionalização é de grande valia, pois lidamos com 

gramaticalização e lexicalização. Se os dois processos puderem ser pensados em torno de uma 

única perspectiva, nosso trabalho se torna mais coeso. 

Traugott & Trousdale (2013) trabalham com três pressupostos com os quais nos 

coadunamos: o primeiro é que, apesar de as redes construcionais, a organização hierárquica e 

a herança serem universais e poderem ser divididas com outros sistemas cognitivos, a 

gramática é compreendida como conhecimento de um sistema linguístico, específica da 

língua, que é unida à estrutura de uma língua particular. O segundo é que a mudança faz parte 
                                                           
37 As mudanças que têm sido o foco da atenção no trabalho com mudança construcional têm sido aquelas que 
amplamente vêm a ser conhecidas como gramaticalização. Já a lexicalização, na história da literatura, foi usada 
como supostos contraexemplos de gramaticalização. 
38 Tradução nossa. Versão original: “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 or so frequent that the sign is entrenched as a 
form-meaning pairing in the mind of the language user.” 
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do uso, e o lócus da mudança é o construto, um exemplo do uso. O terceiro é a distinção entre 

mudança e inovação: a inovação é um aspecto da mente individual, é um potencial para 

mudança. Para uma inovação se tornar uma mudança, ela deve ser espalhada por inúmeros 

falantes, resultando em convencionalização. Portanto, não é só a inovação que leva à mudança 

linguística, e sim, inovação e propagação. 

Uma importante observação deve ser feita: Traugott & Trousdale (2013), como vamos 

ver no início desta seção, trabalham com a concepção de rede, nós, links entre construções e, 

para isso, baseiam-se em estudos estritamente cognitivistas como os de Goldberg (1995, 

2003) e Croft (2007), os quais são realizados sob uma perspectiva sincrônica. Conforme já 

apontamos, nossa pesquisa é pancrônica, portanto, também lidamos com sincronia, e é essa 

parte sincrônica de nosso estudo que pode ser associada às pesquisas mais cognitivistas com 

essas noções mencionadas. 

Como exposto, Traugott & Trousdale (2013) apoiam-se nos estudos de Goldberg 

(2003), nos quais essa pesquisadora cognitivista afirma que todo o nosso conhecimento da 

língua é capturado por uma rede de construções. Do mesmo modo, os autores compactuam 

com Croft (2007), segundo o qual, há dois princípios por trás da gramática de construções: de 

que há um pareamento de estrutura e sentido complexos e uma associação desses pareamentos 

em uma rede.  

Assim, seguindo a ideia da rede, devemos levar em conta o conceito de nós e os links 

entre os nós; a distância entre os membros de uma família; os agrupamentos das propriedades; 

e os graus de entrincheiramento e acessibilidade da construção, de acordo com Traugott & 

Trousdale (2013).  

Sobre tais links, Traugott & Trousdale (2013) afirmam que há de dois tipos: o 

relacional, especificando os tipos de relações entre as construções; e o mais frequentemente 

mencionado no trabalho de Goldberg (1995) e Croft (2007), a herança, que é um link 

taxonômico estritamente sincrônico. Sobre as relações de herança, Goldberg (1995) afirma: 

 

“construções formam uma rede e estão ligadas por relações de herança que 
motivam muitas das propriedades de construções particulares. A rede de 
herança nos permite capturar generalização através de construções e, ao 
mesmo tempo, sub-regularidades e exceções.” (Goldberg, 1995, p. 67)39 

 

                                                           
39 Tradução nossa. Versão original: “constructions form a network and are linked by inheritance relations which 
motivate many of the properties of particular constructions. The inheritance network let us capture 
generalizations across constructions while at the same time allowing for subregularities and exceptions.” 
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Trazendo para a nossa pesquisa, afirmamos que SNLoc atributiva é um novo nó na 

rede e herda as propriedades de seus nós dominantes, como as propriedades do SN, do 

locativo, desses constituintes usados na construção dêitica. Assim, os links de herança podem 

ser atestados em nossa pesquisa, pois, segundo Goldberg (1995), esses links mostram que as 

relações entre construções podem ser em parte arbitrárias, mas também em parte previsíveis, 

isto é, as construções podem ser parcialmente motivadas e influenciar umas às outras, mesmo 

se elas não interagirem literalmente. Observamos que a construção SNLoc dêitica influenciou 

SNLoc atributiva e ambas convivem na língua sincronicamente como dois nós na rede 

SNLoc. Quanto aos graus de entrincheiramento, podemos afirmar que SNLoc atributiva é 

mais entrincheirada que a SNLoc dêitica. Devemos esse fato a sua trajetória na língua, já 

mencionada nesta pesquisa, porém mais bem detalhada ainda neste capítulo e no da análise 

dos dados. 

Traugott & Trousdale (2013) pontuam que entre as construções devem ser levados em 

conta: o tamanho, o grau de especificidade fonológica, e o tipo de conceito. Logo, quanto ao 

tamanho, uma construção pode ser atômica, complexa ou intermediária. Construções atômicas 

são monomorfêmicas (exemplos: -s, i-); as complexas são unidades compostas por chunks 

analisáveis (exemplo: on top of (em cima de)); e as que estão no intermediário, incluem as 

expressões cranberry, que são parcialmente analisáveis (exemplo: bonfire, em que fire é 

analisável como fogo, mas bon não é analisável).  

Quanto à especificidade fonológica, uma construção pode ser substantiva, esquemática 

ou intermediária. Uma construção substantiva é inteiramente especificada fonologicamente 

exemplos: -s, i-; a construção esquemática é uma abstração, como um Nome. Porém muitos 

esquemas são parciais, ou seja, eles têm partes substantivas e esquemáticas. Para alguns 

autores, uma construção é por definição complexa e envolve algum grau de esquematicidade. 

Já quanto ao tipo de conceito, diz respeito a se uma construção é de conteúdo (lexical) 

ou procedural (gramatical). As de conteúdo podem ser usadas referencialmente e, na 

dimensão formal, são associadas a categorias esquemáticas como Nome, Verbo e Adjetivo. 

As construções procedurais têm sentido abstrato que sinaliza relações linguísticas, 

perspectivas e orientação dêitica. Traugott & Trousdale (2013) afirmam que alguns sentidos 

procedurais, especialmente os dêiticos, podem ser associados também com sentido referencial 

de conteúdo. Portanto, concordamos com os autores ao afirmarmos que a construção SNLoc 

atributiva, que tem em sua origem um locativo usado como dêitico, não pode ser considerada 

de sentido procedural ou de conteúdo, e sim, um estágio intermediário. Além disso, 
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assumimos que SNLoc atributiva é uma construção complexa e esquemática, já que possui 

seus slots para serem preenchidos. 

Na literatura da Gramática de Construções, há três fatores que estão presentes em 

vários tipos e estágios de mudança. Tais fatores já foram mencionados neste capítulo, mas 

sempre com a observação de que seriam mais bem trabalhados posteriormente. São eles: 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade.  

Esquematicidade é uma propriedade de categorização que envolve abstração. Os 

esquemas linguísticos são abstratos, grupos gerais de construções, tanto procedurais quanto de 

conteúdo, que são percebidos pelos falantes como relacionados numa rede construcional. São 

instanciados por subesquemas e, em níveis mais baixos, por microconstruções e construtos, 

que, como já explicitado em seção anterior, são os tokens empiricamente atestados.40 Os 

construtos são o que falantes/escritores produzem e o que ouvintes/leitores processam; e como 

eventos de uso, eles ajudam a moldar a representação mental da língua. Os subesquemas, por 

sua vez, podem se desenvolver ou se perder com o passar do tempo. 

A esquematicidade de uma construção linguística refere-se à captura de padrões mais 

gerais a partir de uma série de construções mais específicas. Assim, os esquemas são sempre 

investigados em relação aos slots e a como as estruturas simbólicas são alocadas dentro deles, 

podendo consistir inteiramente de slots esquemáticos abstratos, ou podem ser parcialmente 

esquemáticos, como vemos em SNLoc atributiva, exemplo de construção parcialmente 

esquemática.  

Traugott & Trousdale (2013) acrescentam que, ao longo do tempo, microconstruções 

podem se tornar mais esquemáticas ou abstratas, como também podem participar e se tornar 

membros “melhores” de esquemas abstratos. Além disso, os próprios esquemas podem se 

expandir, ou seja, podem vir a ter mais membros: uma vez que construções type suficientes 

representam uma categoria, esta categoria pode servir como um padrão abstrato que é um 

atrator para types de microconstruções e podem consequentemente se expandir. Isto é 

extensibilidade, portanto, produtividade do esquema, segundo Barðdal (2008).  

A produtividade, para Traugott & Trousdale (2013), deve ser vista como gradiente. 

Ela pertence aos esquemas e se interessa por sua extensibilidade, ou seja, a extensão para qual 

                                                           
40 Traugott & Trousdale (2013) esclarecem que, em trabalhos anteriores, trabalharam com as macro, meso e 
microconstruções, mas que esquemas são grosseiramente equivalentes a macroconstruções e subesquemas a 
mesoconstruções. Em nossa pesquisa, quando tratamos dos níveis esquemáticos de SNLoc, nos valemos dos 
termos macro, meso e microconstruções. Quando nos referimos a esquema, estamos o compreendendo como 
uma abstração, uma virtualidade, como macroconstrução, do mesmo modo como entendem Traugott & 
Trousdale (2013).  
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eles sancionam outras construções menos esquemáticas; e a extensão para qual eles são 

compelidos.  

Muitos trabalhos associam produtividade com frequência. Como já apontado neste 

capítulo, Bybee (2013) distingue frequência type (o número de expressões diferentes que um 

padrão particular tem) de frequência token (o número de vezes que a mesma unidade ocorre 

no texto). Traugott & Trousdale (2013) associam a frequência type com a frequência da 

construção e frequência token com a frequência do construto.  

Quando novas construções são formadas, elas se espalham e gradualmente, através da 

rotinização, automatização e repetição, aumentam sua frequência de uso, ou seja, a frequência 

do construto. Para Traugott & Trousdale (2013), o que Himmelmann (2004) chama de 

expansão host-class é também uma marca do aumento da produtividade, pois há um aumento 

da variedade colocacional e diz respeito ao aumento da frequência type da construção.  

Porém, os autores advertem que padrões produtivos podem ser de curta duração e os 

não produtivos podem persistir por longos períodos, ou seja, o mais produtivo nem sempre é o 

mais frequente. Associando SNLoc ao parâmetro da produtividade, observamos que a 

construção é produtiva, pois além de um esquema SNLoc dêitico ter se expandido, e como um 

atrator, ter levado ao surgimento de um novo esquema na língua, o SNLoc atributivo, SNLoc 

atributivo também expande seu esquema com o surgimento de novas microconstruções. 

Ademais, como vamos atestar em nossos dados, é uma construção frequente. 

A composicionalidade é mais bem pensada em termos de compatibilidade e 

incompatibilidade entre aspectos da forma e do sentido. Assim, para Traugott & Trousdale 

(2013), se um construto é semanticamente composicional, então quando o falante produz uma 

sequência sintática convencional, e o ouvinte entende o significado de cada item individual, o 

ouvinte será capaz de decodificar o significado do todo. Se não for composicional, haverá 

incompatibilidade entre o significado dos elementos individuais e o sentido do todo.  

Sobre esse assunto, Traugott & Trousdale (2013) concordam com Arbib (2012), que 

afirma que o significado da língua não é totalmente composicional, mas a língua tem 

composicionalidade, pois, muitas vezes, a estrutura composicional de uma frase fornece pistas 

para o sentido do todo.  

Ademais, concordamos com os autores na observação de que a mudança ao longo do 

tempo resulta em redução de composicionalidade, mais especificamente no nível 

microconstrucional. Assim, diminuição da composicionalidade é diminuição da transparência 

entre a compatibilidade do significado das partes e da sintaxe; isso não sugere que as 

subpartes de um esquema serão totalmente não analisáveis. Não podemos afirmar que a 
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microconstrução SNLoc atributiva é inanalisável; há uma redução da composicionalidade, 

mas não ao ponto de tornar a construção totalmente opaca. A diminuição da 

composicionalidade se dá em SNLoc atributiva, pois há uma incompatibilidade entre a 

morfossintaxe mais antiga e o sentido mais recente.  

Traugott & Trousdale (2013) relacionam as abordagens da Gramaticalização por 

Expansão (GE) ao aumento na produtividade, variedade de colocações e esquematicidade e as 

da Gramaticalização por Redução (GR) à diminuição na composicionalidade. 

Segundo os autores, a mudança linguística começa com uma nova representação na 

mente do falante, quando novas associações entre construtos e construções emergem a todo o 

tempo, e o mecanismo que acarreta essa nova representação, como já vimos, é a reanálise, 

mais propriamente chamada de “neoanálise”41 por Traugott & Trousdale (2013) neste estudo 

mais recente sob o viés construcional.  

Neoanálise frequentemente resulta em um padrão de combinação dos usuários da 

língua (muitas vezes inconscientes) chamado analogia, mas mais propriamente chamado de 

“pensamento analógico” pelos autores neste estudo. Já o recrutamento de um item para um 

subesquema que pode resultar de pensamento analógico é o mecanismo de mudança chamado 

analogização, de acordo com os autores.  

Assim, os falantes tinham à sua disposição na língua a construção SNLoc dêitica. Essa 

construção foi neoanalisada, quando começaram a fazer associações entre os seus construtos, 

e através do pensamento analógico, fazer novas combinações. Com a analogização se 

concretizam tais associações, pois há o recrutamento de novos itens para o subesquema.   

Desse modo, quando os mecanismos de neoanálise e analogização começam a agir, inicia-se a 

replicação de tokens, que leva a categorizações provisórias, as quais não foram disponíveis 

para os falantes antes e por isso podem ser chamadas de novas. 

Portanto, mudanças na rede de uma comunidade se desenvolvem através do 

compartilhamento de pequenas inovações que ocorrem em instâncias individuais na interação, 

em grande parte por processos de neoanálises, incluindo analogização. Se modificações no 

                                                           
41 Já vimos na seção de gramaticalização como a reanálise é entendida. Porém, de acordo com Traugott & 
Trousdale (2010), alguém só pode “re-analisar” algo que pré-existe, por isso, se uma criança aprende uma língua 
e analisa uma sequência particular com uma nova análise, não ocorreu “re-análise” a partir do ponto de vista do 
aprendiz. Quando um usuário da língua que ainda não internalizou a construção, interpreta a construção de um 
modo diferente do falante, a “re-análise” também não ocorreu, apenas uma “análise diferente”. Quando o 
aprendiz da língua mais tarde adquire o par mais antigo de forma-significado, então, a sua gramática terá sido 
reanalisada localmente neste sentido. Assim, o termo “reanálise” só pode ser entendida em seu sentido 
composicional, se estiver tratando de usuários da língua que reanalisaram suas próprias estruturas. Andersen 
(2001) sugeriu o termo “neoanálise” para novas análises feitas por quem adquire a língua e os referidos autores o 
adotaram. 
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sentido ou na forma são replicadas em dados atestados, conclui-se que as inovações foram 

adotadas por outros falantes numa rede social. Assim, a inovação nas mentes individuais leva 

a mudanças convencionalizadas em mais de uma rede mental individual. De acordo com 

Traugott & Trousdale (2013): 

 

“Construcionalização é a criação de (combinações de) signos de formanova - 
sentidonovo.  Ela forma novos nós type, que têm nova sintaxe ou morfologia e 
um novo sentido codificado na rede linguística de uma população de falantes. 
É acompanhada por mudanças no grau de esquematicidade, produtividade e 
composicionalidade. A construcionalização de esquemas sempre resulta de 
uma sucessão de micropassos e, por conseguinte, é gradual. Novas 
microconstruções podem também ser criadas de forma gradual, mas elas 
também podem ser instantâneas. Microconstruções criadas gradualmente  
tendem a ser procedurais, e microconstruções criadas instantaneamente 
tendem a ser de conteúdo.42 (Traugott & Trousdale, 2013, p. 22) 

 
 

Essa é uma definição ampla e detalhada de construcionalização que aqui assumimos. 

De acordo com os autores, construcionalização envolve neoanálise da forma morfossintática e 

do sentido semântico e pragmático, assim como mudanças fonológicas e no discurso podem 

estar implicadas em vários estágios. Assim, podemos unir neoanálise tanto a sintaxe quanto a 

semântica: quando um sentido se torna convencionalizado um micropasso é adicionado e leva 

a uma mudança semântica, o que configura mudança construcional. Depois há uma outra 

neoanálise construcional envolvendo mudança sintática. O resultado é construcionalização. 

Mudanças só formais ou só semânticas não constituem construcionalização, são 

mudanças construcionais. Segundo Traugott & Trousdale (2013): “uma mudança 

construcional é uma mudança que afeta uma dimensão interna de uma construção. Ela não 

envolve a criação de um novo nó.” (Traugott & Trousdale, 2013, p. 26) 43 

Assim, assumimos que estamos lidando com a construcionalização de SNLoc, pois 

através de micropassos graduais é criado um novo par forma-sentido, um novo nó type na 

língua: a macroconstrução esquemática, produtiva e menos composicional SNLoc atributiva. 

Apoiados em Traugott & Trousdale (2013), afirmamos que para acontecer a mudança 

construcional em SNLoc, houve dois processos que a possibilitaram: o priming, ou seja, o 

                                                           
42 Tradução nossa. Versão original: “Constructionalization is the creation of form new – meaning new (combinations 
of) signs. It forms new type nodes, which have new syntax or morphology and new coded meaning in the 
linguistic network of a population of speakers. It is accompanied by changes in degree of schematicity, 
productivity, and compositionality. The constructionalization of schemas always results from a succession of 
micro-steps and is therefore gradual. New micro-constructions may likewise be created gradually, but they may 
also be instantaneous. Gradually created micro-constructions tend to be procedural, and instantaneously created 
micro-constructions tend to be contentful.” 
43 Tradução nossa. Versão Original: “A constructional change is a change affecting one internal dimension of a 
construction. It does not involve the creation of a new node.” 
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processo pelo qual uma unidade linguística motiva o surgimento de novas unidades em 

situações particulares de uso; e também a inferência sugerida pragmática, que acontece 

quando um tipo de implicatura surge no fluxo da conversação e possibilita mudanças no 

sentido. Assim, com a ativação do priming e da inferência sugerida de forma saliente em um 

grupo de falantes, SNLoc torna-se semantizada.  

Desse modo, a construcionalização gradual de SNLoc inicialmente solicita mudanças 

construcionais, as quais contam com priming e inferência sugerida. Tais mudanças são uma 

sucessão de micropassos, ou seja, de neoanálises. O novo par forma e sentido SNLoc 

atributiva é um novo signo, isto é, uma mudança do type/nó. Vistas dessa forma, observamos 

que as mudanças construcionais autorizam e alimentam a construcionalização; tipicamente 

envolvem expansão e semanticização pragmática (surge um novo sentido no contexto de uso), 

incompatibilidade entre forma e sentido (o sentido parece não mais acompanhar a mesma 

forma SNLoc), e algumas mudanças distribucionais pequenas. Esse momento de mudança 

construcional é chamado por Traugott & Trousdale (2013) de “pré-construcionalização”.  

Neoanálises, realinhamentos produtivos e sancionamento de novas microconstruções 

estendem o esquema SNLoc. Sobre esse sancionamento, Traugott & Trousdale (2013) 

explicam que pode ser integral ou parcial, mas um fator favorável para a construcionalização 

de uma microconstrução é quando sanções parciais resultam de incompatibilidade entre forma 

e sentido. Assim, um novo nó de microconstrução na rede pode ser criado, o que, 

eventualmente, permite que tais construtos sejam plenamente sancionados. Nesse sentido, na 

construcionalização de SNLoc, inicialmente, quando há a incompatibilidade entre forma e 

sentido, ou seja quando o novo sentido para construção SNLoc dêitica surge, há uma sanção 

parcial. Essa sanção passa a ser integral quando, definitivamente, surge o novo nó atributivo 

convencionalizado na rede, permitindo o sancionamento de várias outras microconstruções 

atributivas. 

Esse processo se dá porque nem sempre a rede do ouvinte se liga à rede do falante, 

segundo Traugott & Trousdale (2013). Os autores hipotetizam que, no processamento de um 

construto, o ouvinte pode conectar algumas partes do enunciado a nós diferentes dos 

pretendidos pelo falante, o que pode causar ambiguidade já sancionada pelo sistema da língua. 

Essa ambiguidade já é sancionada quando as possíveis interpretações do enunciado estão 

disponíveis na língua há muito tempo, e, portanto, não são inovações. Em nossa pesquisa, 

essa ambiguidade já prevista pela língua acontece nos usos anafóricos e virtuais, os quais não 

são inovações.  
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Os mesmos autores acrescentam que, em alguns casos, um link direto pode não estar 

disponível, havendo uma incompatibilidade. Logo, o ouvinte tenta realizar o melhor ajuste 

com um nó existente ou com uma característica de um nó, resultando em sanção parcial. Esse 

processo é o que acontece quando o falante usa a construção SNLoc atributiva, em que não há 

mais claramente uma semântica de lugar e a construção não funciona como argumento do 

verbo. Essa sim é uma inovação do falante e envolve pareamento entre forma e sentido, 

apenas faltando-lhe a convencionalidade, isto é, o compartilhamento pelos membros de uma 

comunidade; e também, ser uma unidade, porque ela ainda não é substancialmente 

entrincheirada. Dessa forma, de acordo com os autores, as inovações não se tornam instâncias 

de mudança até serem utilizadas repetidamente, saindo frequentemente da memória do 

indivíduo, tornando-se signos convencionais e um novo nó de microconstrução.  

A mudança construcional envolve subjetividade e intersubjetividade. Quando na 

inovação, o ouvinte interpreta uma construção e a analisa de forma diferente da pretendida 

pelo falante, há subjetividade do ouvinte envolvida. Quando o ouvinte neoanalisa essa 

construção, cria uma ligação entre a construção e uma nova parte da rede construcional. Esse 

ouvinte torna-se um falante, reutiliza a construção com um novo sentido e começa a replicá-la 

para outros ouvintes, que passam a compreendê-lo, logo há intersubjetividade envolvida.  

Traugott e Trousdale (2013) apontam que não podemos afirmar que a 

construcionalização ocorreu até as mudanças sintáticas e semânticas aparecerem registradas 

por escrito. SNLoc atributiva demonstra ser muito recente na língua, pois em nossos dados, há 

poucos registros na modalidade escrita. 

Sobre essa questão, os autores observam que construções novas podem ficar à margem 

da rede, por serem novas e não prototípicas, e realmente podem continuar à margem, 

chegando até mesmo à obsolescência. Mas também podem se tornar mais centrais com o 

passar do tempo. 

Traugott & Trousdale (2013) destacam dois tipos principais de construcionalização: 

construcionalização gramatical e construcionalização lexical. Nessa última, que mais nos 

interessa, uma sucessão de mudanças no sentido e na forma origina uma nova forma de 

conteúdo semanticamente não composicional – que emergiu de um padrão de compostos 

produtivo na gramática – e é espalhada por uma população de falantes. Assim, um composto 

se torna uma nova unidade simbólica convencional de conteúdo, com nova semântica e 

morfossintaxe.  

Os referidos autores destacam que existem mudanças que resultam em construções em 

parte de conteúdo e em parte procedurais, e que eles as denominam construções 
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intermediárias ou híbridas. Logo, assumimos que SNLoc, como já mencionado nesta seção, 

por ter em parte sentido procedural e em parte de conteúdo, é uma construção híbrida. 

Ao tratar dos contextos de mudança, Traugott & Trousdale (2013) primeiramente 

distinguem contexto de cotexto, em que o último tradicionalmente tem sido limitado a 

restrições de seleção de elementos na frase, e o primeiro é entendido como entorno 

linguístico, incluindo sintaxe, morfologia, fonologia, semântica, inferência pragmática, 

modalidade (escrita/falada), e às vezes, contextos sociolinguísticos e discursivos mais amplos. 

Uma explicação ideal sobre contextos e construcionalização, segundo os autores, 

deve-se levar em conta três fatores: (1) o fluxo linear da fala e da escrita (o eixo de 

combinação, as relações sintagmáticas e a indexicalidade44); (2) as alternativas disponíveis (o 

eixo de similaridade, escolha, paradigmaticidade e iconicidade); (3) as mudanças sistêmicas e 

mais gerais afetando nós e links da rede linguística no momento. 

Entretanto, antes de tratar dos contextos de mudança de forma mais detalhada, uma 

importante observação deve ser feita: tais contextos, amplamente trabalhados por Heine 

(2002) e Diewald (2002), foram pensados pelos autores como estágios de gramaticalização. 

Estamos nesta seção tratando da construcionalização, principalmente sob o ponto de vista de 

Traugott & Trousdale (2013). Porém, como já expomos, construcionalização envolve 

gramaticalização e lexicalização. Unimos o trabalho de Diewald (2002) a uma proposta sobre 

os micropassos da mudança construcional e construcionalização, por observarmos que tal 

pesquisa cabe no viés da construcionalização e relações podem ser feitas entre seu trabalho, o 

de Traugott & Trousdale (2013) e a nossa pesquisa. Entre as duas propostas sobre os 

contextos de mudança mencionadas, elegemos a de Diewald (2002) por observarmos um 

maior estreitamento entre os nossos dados e o trabalho da referida autora. 

Traugott (2012), ao se referir ao trabalho de Diewald (2002), destaca que Contexto 

Atípico, que é o estágio I de Diewald, implica um estágio 0, com contextos típicos. Em tais 

contextos, por exemplo, estariam os usos do locativo modificando verbo, adjetivo, advérbio 

ou uma oração inteira, como prescrevem as gramáticas tradicionais da língua, e não após um 

Sintagma Nominal. 

                                                           
44 Fischer (2011) afirma que os eixos sintagmáticos são indexicais e os paradigmáticos são icônicos.  Deacon 
(1997) mostra que o sistema gramatical simbólico foi construído incrementalmente na base dos modos de pensar 
icônicos e indexicais, guiados pela habilidade para ver similaridades e diferenças, e a habilidade para 
categorizar. Segundo Fischer (2011), a relação entre o signo e seu sentido é indexical: aprendemos o sentido de 
signos linguísticos porque eles são ligados a uma situação particular.  Relações icônicas são os sentidos mais 
básicos, através das quais as coisas podem ser representadas e esta é a base na qual outras formas de 
representação são construídas.  
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Entretanto, Diewald (2002) propõe três sucessivos estágios de mudança que são 

associados a três diferentes tipos de contextos: 

 

Estágio I: Contexto Atípico - caracteriza-se por uma expansão da unidade lexical em questão 

para contextos em que não tinha sido utilizada anteriormente. Nesse contexto, o novo 

significado pode surgir como uma implicatura conversacional. Exemplificamos esse estágio I 

com SNLoc dêitico, pois é um contexto de uso novo do locativo posposto ao SN. A dêixis 

neste estágio pode ser física ou catafórica, pois são os sentidos dêiticos mais concretos e que 

muitas vezes se relacionam. Como vimos no capítulo anterior, a diferença entre ambos é que o 

físico é um apontamento para algo do espaço real e o catafórico é um apontamento para o 

espaço textual. Contudo, ambos são o início dos estágios de mudança, como ilustramos em 

(03) e (04): 

 

(03) E per mandado e autoridade do dito conseruador e a Requerimento do dito Joham vicente o 
dito stormento aqui trelladej e scpreuj e aqui meu sinall fiz que tal he. (CP - Chartularium 
Universitatis Portugalensis vol. 1 – século XIV) – dêixis física 
 
(04) Senhor bë podees vos conheçer que o emperador nõ pode estar derrador desta çidade dous messes 
cõpridos por mingoa da augoa que nõ ha hy se nõ vaã frumen. ou ao rio do diaboo que he hûa 
mea jornada aly onde se perderõ as duas çidades que auiã nome sodoma & gomorra. (CP – Estoria de 
muy nobre Vespesiano – século XV) – dêixis catafórica 
  

Estágio II: Contexto Crítico – está ligado ao surgimento de um tipo particular de contexto, 

que é caracterizado por múltiplas ambiguidades estruturais e semânticas e convida, assim, a 

várias interpretações alternativas, entre elas o novo significado gramatical. Ilustramos o 

estágio II com SNLoc dêitico anafórico e dêitico virtual. Nesses dois padrões surgem as 

primeiras ambiguidades de sentido e forma, pois a construção ou já está distante da referência 

de lugar anterior (dêixis anafórica) ou não faz referência a um lugar concreto (dêixis virtual). 

O sentido começa assim, a se tornar mais abstratizado, levando a possíveis interpretações em 

termos do sentido mais gramaticalizado: 

 

(05) Vease la superioridad, com que supone las acciones y palabras de Jupiter en el concilio del Canto 
primero; que cierto no hablara el de otra manera, si huviesse de hazerlo con lengua humana; como se 
dixo Platon. Vea se la colera, con que describe a Marte ahi (CP - Antídoto da língua portuguesa - 
José de Macedo (assinado por António Melo da Fonseca) – século XVIII) – dêixis anafórica 
 
(06) pego uma madeira... duas madeiras... a... aí... coloca uma deitada... e outra... e/ eh... na barriga 
dela... pega um arame... amarra... depois pinta cor de ouro... aí desenha um santo lá e che/ e pronto... 
(D&G – João – 6 anos – RP oral – RJ – século XX) – dêixis virtual 
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Estágio III: Contexto de Isolamento - o novo significado gramatical é isolado como um 

significado distinto do significado mais antigo, mais lexical. Esta separação dos dois sentidos 

é devido ao desenvolvimento de contextos para isolar ambas as leituras, ou seja, contextos 

linguísticos específicos que favorecem uma leitura para a exclusão da outra. O novo sentido 

não é mais meramente uma implicatura pragmaticamente induzida, mas uma unidade 

independente da mais antiga. Nesse estágio III encontra-se a construção SNLoc atributiva, em 

que o locativo assume um uso clítico e atua de forma dependente do SN. O sentido já está 

bastante distanciado da ideia de lugar e o recrutamento de SNs mais genéricos e indefinidos 

colabora com a semântica da construção de indefinição, imprecisão e pouca adesão em 

relação ao que é dito. Não só a construção, mas todo o entorno é de imprecisão. 

 

(07) esses meni/ esses moleques... que ficaram perseguindo ele... era/ é lá do... do... Rio da Prata... 
esses moleques mata... sabe? tudo mafioso... sabe? aí falaram... falaram... que iam matar ele... não sei 
o quê... (     ) até ficaram de aparecer hoje aqui no colégio... os cara lá que ele brigou... (D&G – 
Roberto – 15 anos – NR oral – RJ – século XX) – clítico – SNLoc atributiva 
 

Diewald (2002) aponta que o contexto crítico não persiste em fases posteriores, 

contudo, olhando os nossos dados de SNLoc, não podemos compactuar com a autora. 

Acreditamos que Diewald (2002) tenha feito essa observação baseada nos dados de que 

dispunha. Traugott & Trousdale (2013) ressaltam que o contexto crítico pode persistir, 

coexistindo com o contexto atípico, e é nisso que nos apoiamos. 

Aliás, o tema da persistência foi introduzido por Hopper (1991) como um dos 

princípios da gramaticalização, porém, Traugott & Trousdale (2013) destacam que ele parece 

ser um fator de mudança em geral. A persistência pode ser associada à noção de pequeno 

passo de atualização45 proposto por De Smet (2012). Tal noção aponta que a atualização 

ocorre em pequenos passos que mantêm similaridade com usos anteriores. Traugott & 

Trousdale (2013) destacam que essas noções não estão apenas preocupadas com mudanças 

dos itens, mas também olham para os contextos, como em Diewald (2012).  

Traugott (no prelo), baseada nos contextos de Diewald (2002) e Heine (2002), afirma 

que construcionalização gramatical é aproximadamente equivalente a “gramaticalização 

primária”, o que Diewald (2002) chama de contexto de isolamento e Heine (2002) chama de 

contexto de mudança. Porém, as construções que sofrem mudança podem ser mais abstratas 

que algumas tipicamente discutidas como gramaticalização, de acordo com a autora. As 

mudanças anteriores à construcionalização, segundo Traugott (no prelo) são mudanças 

                                                           
45 Atualização, segundo De Smet (2012), é a disseminação de novos elementos em todo o sistema. 
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construcionais semelhantes aos “contextos críticos” de Diewald (2002) e aos contextos-ponte 

de Heine (2002).  

A pós-construcionalização, compreendida por Traugott & Trousdale (2013) como 

novas mudanças construcionais após a construcionalização, tipicamente envolvendo expansão 

de colocações e possivelmente redução morfológica e fonológica, assemelha-se ao último 

estágio de Heine (2002), o qual o autor denomina “convencionalização”. 

Através de alguns estudos no inglês, Traugott (2012) conclui que contextos críticos 

não parecem ser estágios necessários para o desenvolvimento de alguns sentidos gramaticais 

do que a autora trabalhou. Observamos que os autores postulam suas ideias, focados nos 

dados que pesquisam. Portanto, a partir da análise de nossos dados, confirmamos que 

concordamos com a proposta de Diewald (2002) sobre os contextos de mudança; que 

contextos críticos convivem nos dias atuais com contextos atípicos e de isolamento; e que os 

contextos críticos são estágios necessários para a mudança em SNLoc. 

Após termos trabalhado as questões basilares sobre gramaticalização, lexicalização e 

construcionalização – essa última incorporando os dois primeiros processos – na próxima 

seção vamos abordar a construcionalização lexical para compreendermos por completo a 

trajetória de SNLoc.  

 

2.4 Construcionalização lexical 

 

Nas duas primeiras seções apresentamos as pesquisas em gramaticalização e 

lexicalização. É possível observar que nosso objeto de estudo se encaixa em ambas as 

pesquisas, pois tratamos de uma trajetória de gramaticalização que tem como resultado uma 

construção lexical. Os estudos funcionalistas de gramaticalização, como vimos, obtiveram 

grandes avanços ao se unirem aos estudos cognitivistas da gramática de construções, 

consolidando-se na perspectiva da gramaticalização de construções. Já alguns estudos de 

lexicalização estão sofrendo reformulações mais recentemente, com o viés da 

construcionalização, pois até então ainda permaneciam apegados à noção de item lexical, 

idiomatismos, empréstimos, processos de derivação e composição como únicos à 

lexicalização. Não se pensava em termos de construções e esquemas, como o cognitivismo faz 

e acrescenta à gramaticalização. Portanto, o trabalho sob o viés da construcionalização, 

discutido na seção anterior, vem para incorporar tanto a gramaticalização quanto a 

lexicalização, pensando os dois processos sob o mesmo ponto de vista funcional-cognitivo. A 

pesquisa em construcionalização nos é de grande valia, pois podemos abarcar o nosso 
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fenômeno em um mesmo grande processo: a criação de um novo par forma-sentido de nível 

principalmente de conteúdo. Assim, afirmamos que SNLoc atributiva é resultado de 

construcionalização lexical, assunto desta seção. Fazer tal afirmação já incorpora a 

gramaticalização e a lexicalização em SNLoc atributiva. 

A abordagem construcional conta com um quadro não modular da língua e a trata 

como uma rede conceitual hierarquizada. Nessa abordagem, o inventário da língua é chamado 

constructicon, segundo Traugott & Trousdale (2013), o qual é hierárquico, constituído de 

microconstruções e esquemas. No constructicon, as construções podem ser de conteúdo ou 

procedurais; podem ser substantivas (microconstruções) ou (parcialmente) esquemáticas. 

Esquemas na construcionalização lexical sofrem mudanças similares as da 

construcionalização gramatical. As principais diferenças entre eles é que os primeiros 

envolvem morfemas presos e têm principalmente sentido de conteúdo e forma de categoria 

sintática maior (nome, verbo, adjetivo); e os últimos podem ser inteiramente compostos por 

morfemas livres e têm sentidos procedurais. Porém, ambos podem ser produtivos e 

esquemáticos. De acordo com os autores, construcionalização gramatical e lexical estão em 

um gradiente e interligados, não em oposição.  

De acordo com Croft (2007), expressões morfológicas podem ser colocadas em um 

gradiente, variando de expressões totalmente substantivas (no nível da microconstrução) para 

totalmente esquemáticas. Um esquema mais produtivo tipicamente terá uma mais alta 

frequência type, possivelmente incluindo um grande número de construtos que têm o 

potencial para se tornarem convencionalizados como uma construção. 

Construções lexicais como SNLoc atributiva são hierárquicas e a herança padrão tem 

um papel significante nelas, segundo Booij (2010,2013). De acordo com o conceito de 

herança padrão, como vimos, cada nó herda propriedades do seu nó dominante. Herança 

padrão é uma visão da gramática como um banco de dados hierarquicamente sistematizado de 

construções e tipos construtivos. (Gisborne, 2011).  

No nível das microconstruções lexicais, Booij (2010) distingue entre partes de 

compostos e “afixóides”. Compostos são constituídos por duas palavras mais ou menos 

independentes, mas, porque o sentido do composto não é inteiramente composicional, ele 

forma um pareamento forma-sentido separado e complexo de um sintagma construído por 

palavras independentes. Porém, em alguns casos, pareamentos forma-sentido livres combinam 

de tal modo que a um membro é atribuído um sentido mais abstrato quando usado em 

compostos particulares. Ele é conhecido então como um “afixóide”. Booij (2010) afirma que 

os afixóides estão em um gradiente entre afixos altamente de conteúdo e afixos derivacionais 
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altamente abstratos. Segundo o autor, os afixóides ainda não são afixos porque correspondem 

a lexemas, que são livres, mas seu sentido se diferencia de quando utilizado como um lexema 

independente.  

No capítulo anterior, afirmamos que consideramos o locativo da construção SNLoc 

atributiva como um clítico e não como um afixo. Porém, o entendimento de Booij (2010) 

sobre “afixóide” se aproxima muito de nossa noção de clítico. O autor cunhou esse nome por 

observar que afixóides não são afixos e por compreender que eles estão em um gradiente, 

como é o caso do locativo na construção SNLoc atributiva também. Assim, assumimos que 

em nossa construção atributiva, o locativo funciona como um clítico ou como um afixóide, 

segundo Booij (2010). 

Como já mencionado, a pesquisa em construcionalização lexical aproveita os estudos 

da lexicalização, e os estudos de Lehmann (1989, 2002a,b) e o de Brinton & Traugott (2005), 

por exemplo, são considerados referência no assunto. Por isso, Traugott & Trousdale (2013), 

ao tratar da construcionalização lexical, fazem menção aos estudos desses autores para propor 

discussões e reflexões que também nos são importantes. Lehmann (1989), já citado neste 

capítulo, afirma que “tudo o que obtém uma unidade na gramática é gramaticalização; tudo o 

que obtém uma unidade no léxico é lexicalização” (Lehmann, 1989, p. 15)46 Desse modo, o 

autor pensa léxico e gramática como dois polos distintos, como duas caixas de 

armazenamento para onde o falante deposita itens linguísticos de diferentes tipos.  

Porém, segundo Traugott & Trousdale (2013), essa ideia das caixas é inconsistente 

com a abordagem da gramática de construções para o desenvolvimento de novos signos, 

porque construcionalização torna proeminente a gradação entre construções lexicais e 

gramaticais. E também é difícil compartimentalizar, porque os esquemas envolvem alguma 

combinação de sentido procedural e referencial: há pareamentos formanova – sentidonovo que 

são desenvolvidos através da combinação da função procedural e de conteúdo.  

Os autores ressaltam que muitos advérbios são parcialmente procedurais e 

parcialmente de conteúdo, pois eles estão em uma categoria intermediária no gradiente entre 

construções lexicais e gramaticais. Giegerich (2012) afirma que advérbios são adjetivos 

flexionados, o que sugere que eles são de conteúdo. 

Essas ponderações se aproximam muito de nossa pesquisa, pois lidamos com 

pronomes adverbiais locativos na constituição da construção SNLoc atributiva. Por esse 

motivo, como já destacado anteriormente, afirmamos que estamos lidando com uma 

                                                           
46 Tradução nossa. Versão Original: “Alles, was eine Einheit in die Grammatik zieht, ist Grammaticalisierung; 
alles, was eine Einheit ins Lexicon zieht, ist Lexikalisierung.” 
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construção híbrida, em parte de conteúdo e em parte procedural. Dessa forma, não podemos 

concordar com a abordagem das caixas de Lehmann (1989), já que percebemos a mudança em 

SNLoc como uma gradação entre gramática e léxico, não como dois caminhos distintos. 

Lehmann (2002a) sugere que, quando lexicalização ocorre, uma unidade complexa do 

tipo [XY] z deixa de ser complexa e é acessada como uma unidade: Z como um todo é afetado, 

e a relação de dependência entre X e Y é suprimida. Além disso, segundo o autor, em 

lexicalização, as relações internas de Z se tornam mais rigorosas e suprimidas. Estas 

afirmações apresentam alguns problemas, como a ideia de que só “unidades” complexas 

podem ser lexicalizadas; como também os casos de contraexemplo, em que novos esquemas 

de construção vêm a entrar onde uma relação de dependência entre X e Y se desenvolve ou 

muda, mas não é suprimida. Lightfoot (2011) aponta que existe uma gradiência no grau em 

que as fronteiras são reduzidas para dentro dos compostos, portanto, em lexicalização, a 

unidade toda pode não sofrer mudança igualmente. Brinton & Traugott (2005), também já 

citadas neste capítulo, focam de forma similar em “perda de constituência interna”, em que a 

unidade complexa se torna não composicional. 

Pensando em construcionalização, a proposta de Lehmann (2002a) pode ser 

reformulada como um tipo de diminuição da composicionalidade. Assim, Traugott & 

Trousdale (2013) concordam com Lehmann (2002a) no fato de que o desenvolvimento de 

novas construções de conteúdo pode envolver eliminação de uma relação de dependência 

entre X e Y – apesar de isto ser característica de outros tipos de construcionalização também. 

Tomando SNLoc como exemplo, afirmamos que o que antes eram dois nós na rede (SN e 

Loc) vieram a ser combinados através do uso repetido como um chunk. Os dois pareamentos 

individuais forma-sentido eventualmente vieram a ser percebidos pelo falante como uma 

sequência não composicional, um nó simples (SNLoc atributiva), produto de neoanálise 

morfossintática com novo conteúdo semântico. 

Na seção sobre construcionalização, foram apontados três parâmetros que nela atuam: 

produtividade, esquematicidade e composicionalidade. Com a noção de construcionalização, a 

ideia que se tinha sobre a atuação desses parâmetros na lexicalização sofreu alterações, que 

foram significantes à nossa pesquisa. Ocorreram tais alterações, pois se passou a pensar em 

termos de construções e esquemas na mudança. Inclusive, já havíamos apontado na seção 

sobre lexicalização que muitos conceitos foram refinados, principalmente sobre esses 

parâmetros, e que nesta seção eles seriam mais bem explanados.  
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Himmelmann (2004) e Brinton & Traugott (2005) conceitualizam lexicalização como 

redução. Trousdale (2008a,c, 2012) sugeriu as seguintes diferenças entre construcionalização 

gramatical e lexical: 

(a) Construcionalização gramatical envolve aumento na produtividade e 

esquematicidade, mas diminuição na composicionalidade; 

(b) Construcionalização lexical envolve diminuição nas três áreas. 

 

Contudo, Traugott & Trousdale (2013) reconhecem que a construcionalização de 

esquemas lexicais, como é o caso de SNLoc atributiva, envolve aumento na esquematicidade 

e produtividade. Assim, segundo os autores, quando padrões de formação de palavras surgem, 

existe um aumento na esquematicidade. Eles também podem ser altos ou baixos em 

produtividade, mas se continuarem a ser usados como esquemas em que novas palavras são 

moldadas, existirá sempre alguma produtividade e expansão lexical no nível esquemático. 

Dessa forma tem-se a lexicalização por expansão (LE). Porém, há perda de 

composicionalidade nos casos em que membros particulares de um esquema perdem a 

associação deles com o esquema e sofrem reduções de vários tipos. Logo, tem-se a 

lexicalização por redução (LR). De acordo com os autores, LR ocorre no nível das 

construções individuais. 

Em relação à produtividade especificamente na construcionalização lexical, os autores 

distinguem compostos endocêntricos de compostos exocêntricos. Os endocêntricos são 

organizados na base de uma rede de herança padrão, em que cada nó herda propriedades do 

seu nó dominante, como já explanado neste capítulo. Como exemplos dos endocêntricos, 

temos: quadro-negro, que é um tipo de quadro, e pão de mel, que é um tipo de pão. Nesses 

casos, o elemento modificador (negro, de mel) dá uma especificação adicional em relação ao 

determinado (quadro, pão), mas propriedades gerais são herdadas de um conceito mais geral. 

Já nos exocêntricos, o mesmo não acontece: quando usamos a expressão mão de vaca não 

estamos nos referindo à parte do corpo de uma vaca, e sim, estamos dizendo que a pessoa é 

avarenta. O esquema exocêntrico é associado a idiossincrasias; as microconstruções 

exocêntricas são mais atômicas. Portanto, existem diferenças consideráveis no grau de 

produtividade, dependendo da organização interna do esquema. 

A construção SNLoc atributiva em estudo é considerada por nós uma construção 

endocêntrica, já que a subparte modificadora, no nosso caso, o Loc, confere algum tipo de 

matiz à subparte determinada, o SN. Assim, um problema lá é um tipo de problema, é um 

problema qualquer, da mesma forma que quadro-negro é um tipo de quadro. 
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A não produtividade é uma característica marcante nos estudos de lexicalização, pois 

geralmente estão lidando com construções atômicas exocêntricas, com idiomatismos, 

idiossincrasias, empréstimos, itens lexicais.  Construções atômicas se diferem das complexas 

principalmente porque as primeiras são não composicionais. De acordo com Traugott & 

Trousdale (2013), o desenvolvimento de construções lexicais atômicas é gradual, pois 

inicialmente uma relação de dependência que existia entre dois itens (a base e a derivação) é 

eliminada; os dois elementos de uma construção são aglutinados e a fronteira fonológica entre 

as duas formas é apagada, permitindo a fusão; posteriormente existe perda de sentido 

figurativo acessível; e por fim, a produção do processo é um todo inanalisável que tem que ser 

aprendido independentemente pelo usuário da língua. Assim sendo, construções atômicas não 

são esquemáticas nem produtivas. 

De acordo com Traugott & Trousdale (2013), redução na produtividade nem sempre 

leva a perda de um esquema. O que pode parecer ter se tornado improdutivo pode ser 

renovado. Falantes parecem ser capazes de olhar para os padrões potenciais, impor 

analisabilidade em um conjunto relativamente não composicional, analogizar sobre esses 

padrões e hipotetizar um novo esquema. 

Quanto à esquematicidade das construções lexicais endocêntricas, Traugott & 

Trousdale (2013) afirmam que o esquema pode crescer ou encolher. Em alguns casos, como 

em SNLoc atributiva, um novo (sub)esquema vem a ser o resultado de construcionalização 

lexical. Logo, esquematicidade aumenta e slots se desenvolvem. Porém, pode haver casos em 

que um (sub) esquema se torna improdutivo, exemplos particulares isolados podem cair em 

desuso e fusão e coalescência podem ocorrer. 

Em relação à composicionalidade, Taylor (2002) sugere que a maioria das expressões, 

senão todas, quando interpretadas no contexto em que são pronunciadas, são não 

composicionais em alguma medida. Traugott & Trousdale (2013) propõem que o gradiente 

sincrônico de composicionalidade é uma consequência de gradualidade no desenvolvimento 

de novas microconstruções e esquemas, apesar de as micromudanças por elas mesmas serem 

discretas. Nesse sentido, o grau de composicionalidade sincrônico é medido pelo 

desenvolvimento diacrônico das novas microconstruções e esquemas.  

Os autores destacam casos em que a redução de composicionalidade ocorre de forma 

inequívoca: casos em que uma microconstrução atômica é criada como o resultado de uma 

série de neoanálises, de tal modo que o novo nó já não está mais associado com um esquema 

complexo; casos de criação de um tipo de nó instantâneo, como nas conversões (o nome 

estudo que veio do verbo estudar). Casos como esse divergem do nosso objeto de estudo, já 
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que não lidamos com construções atômicas, exocêntricas, e por isso, mais inanalisáveis. 

Lidamos com construções endocêntricas formadas na base de uma herança padrão, que guarda 

traços de seus nós dominantes. Por isso, não podemos dizer que SNLoc atributiva é 

completamente não-composicional, e sim, que houve nela uma redução de 

composicionalidade, como já observamos. 

Relacionadas também a nossa pesquisa estão as considerações de Traugott & 

Trousdale (2013) de que, na construcionalização lexical, o que permite a mudança de uma 

microconstrução individual para um (sub)esquema produtivo é o aumento na frequência type 

relacionado à generalização semântica e à inserção de afixóide. Assim, desde que um 

(sub)esquema complexo de formanova – sentidonovo surge através de uma série de mudanças, 

como o surgimento de SNLoc atributivo, isto é construcionalização lexical no nível 

esquemático, segundo os autores. Os mesmos acrescentam que os itens da construção podem 

existir independentemente ou não, como o Sintagma Nominal e o Locativo atuam de forma 

independente também.  

Desse modo, a pesquisa de SNLoc serve de exemplo para a proposta dos referidos 

autores quanto aos micropassos de construcionalização lexical: inicialmente, construtos de 

compostos são convencionalizados e construcionalizados como types de microconstrução 

(construções SNLoc dêiticas); gradualmente, o segundo elemento do composto pode se tornar 

um afixóide com sentido desbotado e abstrato (o locativo passa a atuar como um clítico ou 

afixóide, com sentido desbotado, mais distante da ideia de lugar); e um modelo abduzido47 

por generalização sobre os types de microconstruções surge (surge SNLoc atributiva). Isto é 

construcionalização de um esquema, que é seguido por adição produtiva de microconstruções 

para o subesquema.  

Entretanto, Traugott & Trousdale (2013) ressaltam que nem todas as microconstruções 

lexicais surgem gradualmente. Enquanto um esquema pode se desenvolver gradualmente, as 

individuais, específicas microconstruções moldadas no esquema são nitidamente não 

desenvolvidas gradualmente. Existe um pareamento formanova – sentidonovo, mas as 

microconstruções não surgem a partir de uma série de micropassos. Ela é o resultado da 

criação de nó imediata. Portanto, a criação de esquemas lexicais e gramaticais é gradual; 

como é a criação de microconstruções gramaticais. Microconstruções lexicais podem, 

entretanto, ser criadas instantaneamente. 

                                                           
47 Abdução se refere a inferências lógicas de interpretação dos dados para uma hipótese considerada pelos dados. 
Isto foi introduzido da lógica para a linguística histórica por Andersen (1973). 
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Ao contrário da construcionalização gramatical que implica uma mudança categorial, 

atinente a funções procedurais, quando ocorre construcionalização lexical, de acordo com os 

autores, não há geralmente mudança na categoria formal. Ou seja: as construções continuam a 

ser nomes mesmo passando pelos diversos estágios de construcionalização. Lidamos com 

SNLoc atributiva, que, mesmo sendo resultado de construcionalização lexical, continua 

atuando com um SN na língua; um SN mais marginal, ressaltamos.  

Desse modo, a macroconstrução híbrida SNLoc atributiva é um esquema complexo, 

resultado de construcionalização lexical. É parcialmente composicional e constitui um padrão 

altamente convencional e esquemático, de tipo endocêntrico, com produtividade maior na 

modalidade falada, como vamos ver na Análise dos dados.  
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3. METODOLOGIA 

 

Conforme exposto, esta pesquisa analisa a construção SNLoc atributiva em uso no 

português contemporâneo, compreendendo-a como resultado de construcionalização lexical. 

Para a realização desta pesquisa, escolhemos como fundamento teórico a Linguística 

Funcional Centrada no Uso, justamente por compreendermos o fenômeno em análise como o 

resultado da cristalização de estratégias discursivas rotineiras, que surgem de pressões 

cognitivas e de uso. Logo, baseados nas premissas dessa corrente teórica, a fim de atestar a 

ocorrência e recorrência de SNLoc atributiva, lidamos com corpora de usos efetivos da 

língua, tanto em situações de oralidade quanto de escrita, realizando uma análise pancrônica48 

de cunho mais qualitativo do que quantitativo. 

Para a análise sincrônica, selecionamos textos orais e seus correspondentes escritos do 

Corpus Discurso & Gramática49 das cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Rio 

Grande e Natal, disponíveis na página www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/. E para a 

análise diacrônica, do século XIV a XIX, elegemos o Corpus do Português, disponível em: 

http://www.corpusdoportugues.org/, selecionando todos os textos que contêm a construção 

SNLoc, de forma a não dispensar nenhum uso. É importante destacar que nos valemos desse 

último corpus para a análise de SNLoc atributiva em textos escritos do século XX, pois no 

Corpus D&G não foi encontrada essa construção nos textos escritos, e, segundo Traugott & 

Trousdale (2013), precisamos do registro escrito para atestarmos a construcionalização. De 

posse do material, pudemos realizar a análise de nossos dados. 

Portanto, neste capítulo, caracterizamos inicialmente os dois corpora que utilizamos, 

fazendo algumas considerações necessárias sobre a pesquisa histórica, depois, apresentamos 

os procedimentos metodológicos adotados para uma melhor compreensão de como foi 

realizado todo o processo de análise dos dados da nossa pesquisa. Por serem inúmeros, todos 

os dados utilizados encontram-se disponíveis no volume dois desta tese, no CD a ela anexado. 

 

3.1 Caracterização do Corpus do Português 

 

A fim de verificarmos a ocorrência de SNLoc em todos os seus padrões de uso nos 

dados históricos, realizamos uma análise diacrônica no Corpus do Português, um corpus 

                                                           
48 Na análise pancrônica há confluência do estudo sincrônico com o diacrônico, observando os fenômenos 
linguísticos na perspectiva da estabilidade, da variabilidade e da mudança. 
49 A referência a esse corpus será realizada de forma abreviada neste capítulo: D&G. 
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linguístico de textos da língua portuguesa. Foi criado por Mark Davies, professor de 

Linguística da Universidade Brigham Young, nos EUA, e por Michael Ferreira, pesquisador 

da Universidade de Georgetown, também nos EUA, com suporte financeiro proveniente do 

U.S. National Endowment for the Humanities, além de suas respectivas instituições de ensino.  

Para alguns idiomas e períodos de tempo, este corpus é realmente o único disponível; 

para o português, ele é o mais significativo. O corpus compreende 45 milhões de palavras, 

extraídas de quase 57.000 textos em português dos séculos XIV ao XX. A interface permite 

que se pesquise por palavras exatas ou frases, caracteres-curinga, classes gramaticais ou 

qualquer combinação destes.  

O corpus também facilita, em pelo menos três maneiras diferentes, a comparação da 

frequência e distribuição de palavras, frases e construções gramaticais através de textos: (1) 

registro: comparações entre o oral, a ficção, o jornalístico, e o acadêmico na pesquisa 

sincrônica do século XX; (2) dialeto: português brasileiro versus europeu também no século 

XX; (3) período histórico: comparação de séculos diferentes do XIV ao XX. 

Assim, este corpus conta com 20 milhões de palavras do século XX, 10 milhões do 

século XIX, e 15 milhões de palavras dos séculos XIII-XVIII. No século XX, o corpus 

contém seis milhões de palavras de ficção, seis milhões de jornais e revistas, seis milhões de 

textos acadêmicos, e dois milhões de textos orais. Para cada um destes quatro gêneros e, 

portanto, na sua totalidade, os textos do século XX estão igualmente divididos entre textos de 

Portugal e do Brasil. 

Como no Corpus do Português realizamos apenas a pesquisa diacrônica, do século 

XIV ao XIX, vamos detalhar o número de palavras apenas destes séculos: 

 

 N° DE PALAVRAS  SÉCULO PAÍS 

1,316,268 XIV Portugal 

2,875,653 XV Portugal 

4,435,031 XVI Portugal / Brasil 

3,407,741 XVII Portugal / Brasil 

2,234,951 XVIII Portugal / Brasil 

10,008,622 XIX Portugal / Brasil 

Tabela 02: Número de palavras por século do Corpus do Português (http://www.corpusdoportugues.org/) 

 

O material que compõe o Corpus do Português veio de várias fontes diferentes: 

• Corpus Informatizado do Português Medieval: textos dos séculos XIV e XV 
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• Tycho-Brahe Corpus: textos dos séculos XVI ao XVIII 

• Textos do século XIV ao XIX: 

o Corpus Lexicográfico do Português da Universidade de Aveiro (Telmo 

Verdelho / João Paulo Martins Silvestre) 

o Corpus Eletrônico de textos históricos do Centro de Estudos Humanísticos da 

Universidade do Minho, Braga (Michael J. Ferreira e Brian F. Head) 

o Corpus Eletrônico do CELGA - Português do Período Clássico (CEC-PPC) da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Evelina Verdelho) 

o Corpus Eletrônico de Forais de Vila Real e Bragança do Departamento de 

Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Olinda Santana) 

 

A nossa pesquisa histórica no Corpus do Português se dá por categoria gramatical: 

selecionamos as classes de palavras que compõem um SN, como: nome, adjetivo, pronome e 

numeral, e ao lado, todas as possíveis variantes dos locativos aí, lá, aqui e ali nos séculos 

passados. Segue o quadro das variantes dos locativos de que nos valemos para a pesquisa: 

 

QUADRO DE VARIANTES GRÁFICAS DOS LOCATIVOS 
AÍ LÁ AQUI ALI 
AY ALA AQUY ALY 
AI ALLA AQY ALI 
Í ALAA AQUI ALHY 

HY ALÁ AQI ALLY 
Y LA AAQU ALLI 

YY LAA AAQY ALÓ 
AIJ LAH AAQI ALO 

AHIJ  AKI  
AHI  AKY  
HI    
HII    
HIJ    

I    
II    

AHY    
IJ    

Tabela 03: Quadro de variantes gráficas dos locativos aí, lá, aqui e ali 

 

Devido a questões de direitos autorais, os textos integrais contidos no Corpus do 

Português não estão disponíveis para baixar sob circunstância alguma. Todo e qualquer acesso 

aos textos é feito através da interface da rede. 
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Assim, realizando a pesquisa diacrônica no Corpus do Português, chegamos a algumas 

conclusões importantes para a nossa pesquisa, como vamos ver no próximo capítulo, o da 

Análise dos dados. Porém, antes de passarmos para a caracterização do Corpus D&G, onde 

fizemos a pesquisa sincrônica, reservamos uma subseção para tratarmos de algumas 

dificuldades que encontramos em nossa pesquisa histórica. 

 

3.1.1 Sobre a dificuldade de realização da pesquisa histórica 

 

Ao realizar a pesquisa diacrônica, encontramos alguns problemas que expomos neste 

espaço. Tais dificuldades muitas vezes causam uma certa desmotivação, pois lidamos com 

ciência, o que requer muita seriedade e comprovação ou não de nossas hipóteses. Procuramos, 

por isso, mostrar a maior transparência de nossos métodos de análise, sem negar que algumas 

limitações ainda existem para esse tipo de pesquisa. 

Segundo Traugott & Trousdale (2013), a linguística histórica, para ser uma disciplina 

empírica, precisa de evidência, e evidências não são tão simples. Os dados para o estudo da 

variação e da mudança são em grande parte indiretos, pois são uma representação da 

linguagem em documentos escritos, e não em dados reais de língua falada, como acontece na 

pesquisa sincrônica. Acreditamos que a fala seja mais vulnerável à mudança do que a escrita, 

a qual tem suas normas fixas a serem seguidas com mais rigor. A fala é mais descontraída e 

inovações são mais propensas a ocorrer em ambientes mais relaxados. O fato de estarmos 

baseados em textos escritos para a pesquisa histórica pode fornecer apenas pistas sobre o que 

causa a variação e mudança; sobre os mecanismos que desempenham um papel na mudança; 

sobre o que os usuários da língua produzem, de acordo com Fischer (2004).  

Além disso, o registro textual que sobrevive de séculos passados, em muitos casos só 

sobrevive por acidente ou pode até mesmo ser difícil de interpretar. A maioria dos trabalhos 

hoje é baseada em dados de corpora eletrônicos, os quais usam manuscritos editados, que 

podem ser mais ou menos fiéis aos seus originais, de acordo com Traugott & Trousdale 

(2013).  

Os dados históricos disponibilizados no Corpus do Português são uma importante 

fonte de consulta, mas a escassez de registros textuais de que dispomos em alguns séculos 

limita muito a nossa pesquisa. Então, podemos, em alguns momentos, acreditar que tal uso 

não era recorrente em determinado século tão somente pela falta de mais registros. O fato de 

termos apenas textos escritos não permite o registro de alguns usos que são mais 

característicos da modalidade falada. Com essa observação, estamos nos referindo ao quase 
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escasso uso do locativo lá, ao pouco uso de aí e ao enorme uso de aqui e ali nos dados desse 

corpus. Os dois primeiros locativos, por expressarem maior indefinição e imprecisão, são 

mais da fala, dos momentos de maior relaxamento; e os dois últimos, por serem mais pontuais 

e específicos, são mais recrutados para a escrita, em que a precisão é necessária. Logo, nossos 

resultados mostram uma realidade que deve ser considerada de forma relativa. Esses 

resultados devem ser levados em consideração e não podemos afirmar que lá, o locativo 

prototípico e mais frequente sincronicamente, não era usado com tanta frequência quantos os 

demais, diacronicamente. 

Labov (1994) afirma que os linguistas essencialmente têm que “fazer o melhor dos 

piores dados” (Labov, 1994, p. 11). No entanto, de acordo com Traugott & Trousdale (2013), 

esta avaliação de Labov (1994) deve ser seguida de uma série de observações. Uma delas é 

que, antes do letramento ser generalizado, a maioria dos textos era escrita para ser lida em voz 

alta, portanto, o texto que seria lido para o público tinha propriedades da escrita e dos textos 

falados. Outra observação é que há inúmeros dados escritos que representam ou estão 

próximos dos dados de fala, e agora estão acessíveis nos corpora eletrônicos. Por fim, nem 

toda mudança ocorre na fala, segundo Traugott & Trousdale (2013), e a escrita pode ser 

interacional para engajar o leitor. Portanto, segundo os autores, textos escritos não são 

necessariamente “dados ruins”. 

Os textos escritos que estão próximos à fala incluem diários, cartas, textos teatrais. Por 

termos textos como esses nos corpora pesquisados, sentimo-nos mais à vontade para afirmar, 

por exemplo, que o uso mais recente de SNLoc, com o locativo atuando como clítico, é 

realmente um uso novo, que aparece a partir do século XX. Se fosse mais antigo, poderia ter 

aparecido nesses textos mencionados, por serem mais próximos à fala, modalidade em que, 

sincronicamente, SNLoc atributiva surge com recorrência. 

De acordo com Traugott & Trousdale (2013), é importante distinguir mudança 

estrutural na língua de mudança nas práticas literárias, as quais são baseadas em 

representações culturais. Também é importante perceber as distinções entre tipos de textos e 

sua significância cultural. 

A tipologia textual do Corpus do Português também nos causou alguns entraves ao 

compararmos com os dados sincrônicos do Corpus D&G. Neste último, por ser um corpus 

prioritariamente de língua falada (já que a parte escrita é a reprodução escrita do que os 

entrevistados falaram anteriormente), em que os depoimentos se distribuem em narrativas, 

descrições de lugar, relatos de opinião e de procedimento (como veremos melhor na próxima 

seção), todos os nossos padrões de uso com os diversos locativos apareceram com muita 
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recorrência. Afirmamos isso porque, nas narrativas, os fatos narrados são situados em algum 

lugar, e, para se referir a esses lugares, os locativos são indispensáveis; para descrever 

lugares, os locativos são recrutados; para os relatos de opinião, que geralmente são sobre um 

lugar de que o entrevistado gosta mais, os locativos são articulados; e para relatos de 

procedimento, em que os falantes ensinam a fazer algo, os apontamentos com locativos 

também são úteis. 

Ademais, todos os informantes do Corpus D&G produzem esses mesmos textos, ou 

seja, cada informante desenvolve um texto de cada tipologia. Logo, toda a tipologia é 

contemplada de forma igual. Já o Corpus do Português é uma coletânea de textos disponíveis, 

não considerando uma equiparação por tipologia. E o que percebemos é que temos poucos 

textos argumentativos, injuntivos e descritivos de forma geral. Por apresentar muitos textos 

jurídicos, normativos e religiosos, há muitos textos expositivos; e por apresentar muitas 

cartas, romances, crônicas, há muitos textos narrativos. 

De forma mais detalhada, no Corpus do Português, os textos em que nossos dados 

aparecem são: jurídicos, normativos, religiosos (reflexivos, expositivos, doutrinários, 

disciplinares), discursos políticos, textos descritivos de lugares, tratados, manuais, 

receituários, relatos injuntivos, dicionário, gramáticas, textos didáticos, compêndios, cartas, 

diários, crônicas históricas, narrativas (histórias da vida de alguém, dos feitos de um grupo, de 

algum lugar ou sobre guerras), biografias, lendas, relatos de viagem, contos, artigos, 

reportagens, crônicas, ensaios históricos, novelas, romances, epopeias, poemas, diálogos, 

textos teatrais. É notável que a grande maioria dos textos é composta de sequências mais 

formais e com certo nível de seriedade, com referências mais precisas, pontuais e concretas, 

não permitindo muitas abstratizações e inovações. Portanto, torna-se explicável, como já 

apontado, o grande número de aqui e ali, já que a finalidade dos textos é distinta da do corpus 

sincrônico. 

Além disso, o Corpus do Português não apresenta uma explicitação por tipologia 

textual como o Corpus D&G o faz. Por esse motivo, para tentar equipará-lo ao Corpus D&G 

em nossa análise, valemo-nos de Marcuschi (2005), que cita Werlich (1973). Esses autores 

apontam a seguinte classificação por tipo de texto: narração, descrição, injunção, 

argumentação e exposição. Essa classificação se equipara, respectivamente, às narrativas de 

experiência pessoal e recontada, à descrição de lugar, ao relato de procedimento e ao relato de 

opinião do Corpus D&G. O Corpus D&G só não apresenta a exposição, mas por haver 

diferenças quanto ao gênero e à finalidade desses dois corpora, o Corpus do Português conta 

com muitos textos expositivos e o Corpus D&G não. 
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Entretanto, mesmo que possa haver no Corpus D&G alguma sequência expositiva 

dentro do tipo de texto produzido, optamos por considerar neste corpora da sincronia atual 

uma porção maior de fala ou escrita do que uma única sequência, pois foi assim que 

procedemos no Corpus do Português, nos textos de séculos passados, justamente por serem 

textos mais complexos em sua compreensão, por conta da dificuldade com a língua arcaica.   

Cabe assim, distinguir brevemente a tipologia textual de Marcuschi (2005) e Werlich 

(1973) adotada em nossa pesquisa histórica, com algumas considerações e inclusões nossas:  

 

(a) narração: modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num 

determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo 

real. Há uma relação de anterioridade e posterioridade. Tem um verbo no passado; um 

circunstancial de tempo e lugar. Por sua referência temporal e local, este enunciado é 

designado como enunciado indicativo de ação. 

(b) descrição: um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um 

animal ou um objeto. Numa abordagem mais abstrata, podem-se até descrever sensações ou 

sentimentos. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função 

caracterizadora. Tem uma estrutura simples com um verbo estático no presente ou imperfeito. 

(c) injunção: indica como realizar uma ação. Utiliza linguagem objetiva e simples. Os verbos 

são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, porém nota-se também o uso do 

infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. São os enunciados incitadores à 

ação; o imperativo pode ser substituído por um "deve". Pode ter um pedido ou uma ordem. 

(d) argumentação: faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. Além de explicar, 

também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se pela 

progressão lógica de ideias. Geralmente utiliza linguagem denotativa. Liga-se ao ato de julgar 

e à tomada de posição. Tem-se, geralmente, uma forma verbal com o verbo “ser” no presente 

e um complemento (que no caso é um adjetivo); trata-se de um enunciado de atribuição de 

qualidade.  

(e) exposição: apresenta um saber já construído ou um saber teórico, com informações sobre 

assuntos. Além de expor, reflete, explica e avalia ideias. A intenção é informar, esclarecer. 

Também pode haver uma exposição de sentimentos, ou de uma dúvida. É caracterizada pela 

intenção de facilitar a compreensão do leitor/ouvinte através de informações que normalmente 

são feitas por meio de afirmações. Predominam as sequências explicativas.  
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Depois da explicitação de como classificamos os textos históricos coletados por 

tipologia, uma última observação sobre uma dificuldade encontrada em nossa pesquisa deve 

ser feita. Como exposto anteriormente, Traugott & Trousdale (2013) apontam que muitos 

registros textuais só sobrevivem por acidente; e é o que parece ter acontecido com muitos dos 

nossos dados. Explicamos: o século XIV conta com 138 usos do locativo posposto ao SN; o 

século XV com 233; o século XVI com 345; o século XVII com 123; o século XVIII com 50; 

o século XIX com 387. Observamos um uso crescente do século XIV ao XVI; é de se esperar 

que nos séculos mais antigos não haja mesmo muito registro escrito. No século XVII há 

quantidade menor do que nos séculos anteriores, mas no século XVIII este número cai 

drasticamente e volta a subir muito no século XIX. 

Assim, nos perguntamos sobre o que aconteceu com as poucas fontes do século XVII 

e principalmente do século XVIII. Procuramos algumas pistas que nos expliquem esse fato e 

apresentamos neste espaço o que encontramos de hipóteses. 

De acordo com Gomes (2007), a família real portuguesa, quando partiu para o Brasil 

em 1807, fugindo de Napoleão Bonaparte – que planejava prender e depor o rei de Portugal 

D. João VI e sua corte – muito se perdeu pelo caminho. Segundo o autor, foi uma fuga 

apressada, atabalhoada, sujeita a erros e improvisações. Apesar de terem planejado essa fuga 

com alguma antecedência, ainda havia uma esperança de paz. Porém, quando receberam a 

notícia de que Bonaparte ia realmente para Portugal, organizaram tudo muito rapidamente 

para fugir. Em dois dias as providências foram tomadas, inclusive a de encaixotar 60000 

volumes da Biblioteca Real. O arquivista Luiz Joaquim dos Santos Marrocos se encarregou de 

empacotar às pressas o acervo da biblioteca e despachá-lo para o cais de Belém, onde os 

navios da frota portuguesa aguardavam o embarque da família real para o Brasil. A correria 

de Marrocos foi inútil, pois no tumulto da partida, todas as caixas com os livros ficaram 

esquecidas no cais, em meio à lama que tomava as ruas devido à chuva do dia anterior. Dois 

anos e meio depois, em março de 1811, o próprio Marrocos embarcou para o Brasil, com a 

missão de zelar pela segunda remessa dos livros da biblioteca. 

Acreditamos que o fato de muitos livros terem se perdido na lama, no início do século 

XIX, possa ser uma explicação para as poucas fontes do século XVIII no corpus analisado. 

Pesquisando em outros corpora, não há novidade. O século XVIII apresenta a mesma 

escassez de fontes. Não sabemos se os livros perdidos na lama eram na maioria os do século 

XVIII, mas a indicação clara que os diversos corpora nos oferecem, de que não há muitas 

fontes no século XVIII, leva-nos a essa suposição.  
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Na obra “Diário do Conde de Sarzedas” (2001), uma edição preparada por Artur 

Teodoro de Matos, encontramos outra pista bastante interessante para a falta de documentos 

relativos aos séculos XVII e XVIII. Nesta obra é apontada que são escassos os documentos 

desses dois séculos referentes a estudos sobre as navegações, pois o principal acervo, os 

“livros de nau”, desapareceram nas chamas que devoraram o arquivo da Casa da Índia, no 

rescaldo do Terramoto de Lisboa, de 1755.  

Esse terremoto, também conhecido como “O Sismo de 1755”50, ocorreu no dia 1 de 

novembro de 1755, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa. Depois do 

sismo houve um maremoto e múltiplos incêndios, tendo feito mais de 10 mil mortos; esse foi 

um dos sismos mais mortíferos da história.  

Logo, essa obra nos aponta outro motivo bastante plausível para a pouca quantidade de 

documentos desses dois séculos: houve uma destruição da cidade de Lisboa com terremoto, 

maremoto e incêndio, inclusive no arquivo da Casa da Índia. Nesse diário é referida não só a 

escassez no século XVIII como também no século XVII. Já havíamos mencionado que 

contamos com poucos dados no século XVII, mas nada comparado ao século XVIII. Portanto, 

aqui temos uma afirmação de que se perderam muitos documentos especificamente destes 

séculos, com a devida explicação. 

Desse modo, acreditamos que a união desses dois episódios (quiçá de outros) 

ocasionou o baixo quantitativo nos dados eletrônicos do século XVII e XVIII. Porém, tal 

escassez, apesar de prejudicar em termos quantitativos, não desmerece nossa pesquisa em 

termos qualitativos, já que nossa pesquisa é prioritariamente de cunho qualitativo. A 

existência de um único dado na pesquisa funcionalista é importante. Por esse motivo, 

consideramos todos os que nos apareceram nos corpora, sem descartes.   

 

3.2 Caracterização do Corpus Discurso & Gramática 

 

Para a pesquisa sincrônica do século XX, realizamos uma análise prioritariamente 

qualitativa e também quantitativa dos dados, retirados do Corpus D&G. Para essa análise, 

contamos com textos falados e escritos, produzidos pela comunidade estudantil do Rio de 

Janeiro (93 informantes), Niterói, Juiz de Fora, Natal (ambos com 20 informantes) e Rio 

Grande (19 informantes) coletados na década de 90. O maior número de depoimentos do Rio 

                                                           
50 Informações disponíveis em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo_de_Lisboa_de_1755  
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de Janeiro foi motivado pelo tamanho da cidade, com milhões de habitantes, porém Natal, 

apesar de ter menos informantes que o Rio de Janeiro, conta com um corpora maior, devido a 

grande extensão dos textos de seus informantes. Em contrapartida, os dados da cidade de Rio 

Grande são muito poucos, se comparados aos das demais cidades. Deve-se destacar que foi 

utilizada para análise até mesmo a fala do entrevistador,51 já que, conforme exposto, não 

descartamos nenhum dado. 

 Assim, são utilizados os textos orais e seus correspondentes escritos concedidos por 

tais estudantes, de escolas públicas e privadas e de diferentes graus de escolaridade, cobrindo 

as séries terminais de cada segmento: CA52; quinto ano do ensino fundamental; nono ano do 

ensino fundamental; terceiro ano do ensino médio e último ano do ensino superior. Os 

informantes realizaram cinco tipos de textos: Narrativa de Experiência Pessoal, Narrativa 

Recontada, Descrição de Local, Relato de Procedimento e Relato de Opinião. Totalizam 

assim 928 registros na cidade do Rio de Janeiro (um informante não forneceu relato de 

procedimento), 200 registros na cidade de Niterói, Juiz de Fora e Natal e 190 registros na 

cidade de Rio Grande. 

 

3.3  Procedimentos metodológicos 

 

Com o intuito de uma análise pancrônica, foram selecionados dados sincrônicos do 

Corpus D&G e dados diacrônicos do Corpus do Português a fim de analisarmos SNLoc e 

seus diversos padrões funcionais.  

Nas próximas subseções, explicitamos algumas considerações metodológicas: sobre a 

análise dos dados; sobre os constituintes da construção SNLoc; sobre os estágios de 

integração de SNLoc atributiva e sobre a referida construção nos dois corpora analisados. 

 

3.3.1 A Análise dos dados 

 

Na análise dos dados, depois da citação de cada trecho ilustrativo, colocamos entre 

parênteses as informações mais relevantes sobre seu contexto de produção. Assim, se o dado é 

sincrônico, ele faz parte do Corpus Discurso & Gramática. Este corpus é mencionado de 

forma abreviada: D&G. Após a menção sobre o corpus de onde o dado foi retirado, aparece o 

                                                           
51 Quando se tratar da fala do entrevistador, pode aparecer ou não o nome dele na análise, pois há casos em que 
o nome do entrevistador não se encontra disponível no corpus. 
52 À época da coleta de entrevistas para o Corpus D&G, o CA ainda era considerado uma série terminal. Por esse 
motivo, os alunos dessa série foram entrevistados. 
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nome do informante; sua idade; o tipo de texto que produziu e a cidade onde ele vive. Os tipos 

de texto do Corpus D&G aparecem de forma abreviada: NEP (Narrativa de Experiência 

Pessoal); NR (Narrativa Recontada); DL (Descrição de Local); RP (Relato de Procedimento); 

RO (Relato de Opinião). A cidade onde vivem os informantes, se for Niterói ou Natal, não 

aparece abreviada; Rio de Janeiro aparece de forma abreviada como RJ; Juiz de Fora como 

JF; e Rio Grande como RG. Por fim, aparece a menção ao século desse corpus, o século XX. 

Se o dado é diacrônico, faz parte do Corpus do Português. Este corpus também é 

referendado de forma abreviada: CP. Após a menção sobre o Corpus do Português (CP), 

aparece o nome da obra. Se constar no corpus o nome do autor, ele é mencionado depois do 

nome da obra. Posteriormente é citado o século da obra. Colocamos em nossos dados apenas 

as informações que o Corpus do Português disponibiliza. Quanto aos tipos de textos que, 

como já exposto, foram por nós classificados, de acordo com Marcuschi (2002) e Werlich 

(1973), tal informação encontra-se disponível em nosso anexo, no qual constam todos os 

dados retirados desses corpora que nos serviram para a pesquisa de SNLoc. 

Além de serem mencionados no decorrer de toda a pesquisa, todos os nossos dados 

estão em anexo. A forma de apresentação é por numeração: em cada capítulo, quando há 

menção a um dado de nossos corpora, esse dado é destacado do texto e vem seguido de uma 

numeração em ordem crescente. Cabe destacar que tal numeração crescente é por capítulo. 

Nos anexos, nossos dados estão primeiramente organizados por corpus, em dois 

anexos: o anexo I é referente aos dados diacrônicos do Corpus do Português e o anexo II se 

refere aos dados sincrônicos do Corpus D&G. Cada anexo se subdivide em A, B, C, D, em 

que cada um se refere, respectivamente, aos dados dos locativos lá, aí, ali e aqui. A análise de 

cada locativo é dividida por séculos no corpus diacrônico e, dentro de cada século, há uma 

organização por padrão construcional – dêixis física, dêixis catafórica, dêixis anafórica, dêixis 

virtual e clítico. No corpus sincrônico a análise de cada locativo é feita por padrão 

construcional, e dentro do apontamento de cada um dos cinco padrões há uma divisão por 

cidades: Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Rio Grande e Natal, respectivamente. A 

numeração dos dados nos anexos também é feita em ordem crescente e por cada subdivisão. 

Assim como nas citações da Análise dos dados, nos anexos também há a indicação da fonte 

de cada dado. Além disso, destacamos que a classificação por tipo textual realizada por nós 

nos dados diacrônicos está disponível em tais anexos ao fim da apresentação de cada dado. 

No capítulo de Análise dos dados, além de citarmos os tokens encontrados nos 

corpora como exemplificação, apresentamos tabelas quantitativas nas seções sobre os padrões 

de uso de SNLoc. Dessa forma, a cada padrão mencionado, exibimos a frequência dos 
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locativos nos tipos de textos analisados. Se a tabela fizer parte da pesquisa diacrônica do 

Corpus do Português53, os tipos de textos foram classificados por nós, como já apontado aqui, 

e se encontram abreviados em tal tabela desta forma: N (narração); D (descrição); A 

(argumentação); I (injunção); E (exposição). Se a tabela apresentar a pesquisa sincrônica do 

Corpus D&G, os tipos de textos foram classificados pelo próprio corpus, e estão abreviados 

nessa tabela do mesmo modo como estão na exposição dos tokens: NEP (narrativa de 

experiência pessoal); NR (narrativa recontada); DL (descrição de lugar); RO (relato de 

opinião); RP (relato de procedimento). Adotamos uma ordem semelhante quanto à exibição 

dos tipos textuais nas tabelas sincrônicas e diacrônicas. N corresponde a NEP e NR, D 

corresponde a DL, A é correspondente a RO e I corresponde a RP. Apenas E, que só aparece 

na pesquisa diacrônica, e por não ter um correspondente na pesquisa sincrônica, ficou para a 

última coluna da tabela. 

 

3.3.2  Os constituintes de SNLoc 

 

I) Quanto ao SN: 

 

Encontramos em nossos corpora diversas possibilidades de constituição de SN em 

todos os padrões funcionais. Por isso, é preciso ressaltar que consideramos em nossa pesquisa 

os SNs que tenham o substantivo ou pronome substantivo como núcleo, e descartamos os 

casos em que o SN é composto por apenas uma palavra. Para equipararmos nossos usos 

semântica e sintaticamente, analisamos SNs compostos por duas ou três palavras: quando 

compostos por duas palavras, estas podem ser um determinante e um núcleo ou um núcleo e 

um modificador; quando compostos por três palavras, estas podem ser um predeterminante, 

um determinante e um núcleo ou um determinante, um núcleo e um modificador.  

Há casos em nossos dados em que o núcleo é um pronome substantivo, mas ele não é 

composto por uma só palavra, como os autores mencionados na Revisão da Literatura 

afirmam. Por exemplo, em: “ela nua ali”. Como também há casos que fogem à regra desses 

autores, pois o núcleo é um substantivo próprio, mas não é composto por uma só palavra, 

como em: “o meu Pedro aqui”. Consideramos dados como esses, pois os SNs preenchem duas 

ou três posições, conforme explicitamos. 

                                                           
53 Realizamos uma análise quantitativa por século, do XIV ao XIX, mas em termos qualitativos não foram 
observadas distinções expressivas para que apresentássemos, na pesquisa diacrônica, os resultados por século. 
Assim, alocamos os resultados diacrônicos em uma só tabela por padrão funcional e, quando necessário, fazemos 
as observações mais relevantes sobre alguma sincronia. 
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Assim, em todos os nossos dados, como determinantes ou predeterminantes à direita 

do substantivo ou do pronome substantivo, temos: artigo definido ou indefinido; pronome 

possessivo, demonstrativo, indefinido; adjetivo, quantificador (numeral) ou intensificador 

(muito, bastante, pouco etc.). Como modificadores à esquerda, temos: adjetivo, pronome 

possessivo, sintagma preposicional. Pode-se encontrar SNs sem determinantes, com apenas 

modificadores, e vice-versa.  

Analisando a natureza semântica do SN da construção SNLoc atributiva, 

concordamos com a afirmação de Azeredo (2010) e com a dos demais autores mencionados 

na Revisão da Literatura, e detalhamos que, em nossos dados, o SN designa um lugar – a 

quadra, um campo, o banheiro – uma pessoa – uma colega, a faxineira – um animal – o gato, 

o gafanhoto – um momento – as férias, um dia – um evento – esse culto, aquela ceia, a 

confraternização – um tempo decorrido – doze anos, o tempo todo – uma medida – um 

diâmetro – uma entidade concreta definida – essa cadeira, minha sacola, a frigideira – uma 

entidade concreta indefinida – um troço, um negócio – uma entidade abstrata definida – uma 

doença, alguma atividade – uma entidade abstrata indefinida – uma ideia, umas coisas. 

Enfim, consideramos todos os SNs que fazem algum tipo de referência e recebem uma 

caracterização do pronome adverbial locativo ao seu lado, não havendo então, exemplos 

descartáveis de SNs quanto à semântica. 

 

II) Quanto ao Locativo: 

 

Conforme Aguiar (2010), consideramos nos nossos dados usos como daí, daqui, dali 

por serem uma contração da preposição “de” + os locativos em questão. Porém, não 

consideramos de lá (combinação de de + lá), pois neste caso a preposição de é nítida; ela não 

está contraída ao locativo como acontece como daí, daqui e dali.  

Cabe salientar que nos usos clíticos, na construção SNLoc atributiva, não temos usos 

de daí, daqui  e dali, apenas usos com os locativos em questão. A união com a preposição 

torna o locativo mais pesado, e na construção SNLoc atributiva temos em Loc uma forma 

leve, clítica, entrincheirada ao SN.  

Também não foram levados em consideração os locativos cá e acolá; já que o 

primeiro geralmente só tem ocorrência depois das preposições “de” e “pra” e do verbo “vem”; 

e o segundo não tem ocorrência substancial, pois seu uso é realmente imperceptível nos dias 

atuais. Por não haver muito uso no corpus sincrônico, optamos por não analisá-los no 

diacrônico também. 
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3.3.3 A dêixis física 

 

No padrão dêitico físico, tivemos que levar em consideração se o apontamento 

realizado pelo informante era para algo ou alguém que estivesse presente naquele momento 

ou não. Apenas se estivesse presente, consideramos como dêixis física. 

No Corpus D&G, encontramos mais facilmente esses usos nos relatos de opinião, pois 

o falante geralmente opina sobre um lugar que mais gosta e ele está nesse lugar, portanto, os 

apontamentos são concretos. 

No Corpus do Português, de forma geral entre todos os séculos, esses usos se deram 

nos textos expositivos. Atestamos que tal fato ocorre porque há muitos textos jurídicos e 

normativos, com um apontamento para o próprio documento que se escreve, como por 

exemplo:  

 

(01) “Eu Pero eanes tabelliõ de serpa esta carta escreuj & meu sinal aqui pugj que tal he ë 
testemuyo”. (CP – Textos notariais – século XIV)  
 

Nos textos narrativos também há ocorrência da dêixis física, porque ao contar uma 

história, os locativos apontam para as pessoas, os objetos, as entidades em geral, possíveis de 

serem apontados naquele momento. No exemplo (02) a seguir, o falante conta sobre algo que 

já aconteceu, e o apontamento que ele faz é para algo que pode ser mostrado, que está nele ou 

com ele no momento da fala: 

 

(02) “eu passei na roleta do ônibus... botei o dinheiro aqui... ele puxou o dinheiro... e viu a minha 
carteira...” (D&G – Marcelo – 19 anos – NEP oral – Niterói – século XX)  
 

Logo, nas narrativas só foram considerados dêiticos físicos os casos em que o falante 

conta sobre algo que aconteceu no lugar onde está ou aponta para objetos que tem consigo no 

momento. Casos em que ele revive experiências que tenha vivido e aponta para coisas que 

estavam presentes naquele momento, mas que não estão mais, já são considerados 

apontamentos mais imaginários, virtuais; como ocorre muito também nos textos injuntivos, 

em que o falante ensina a fazer algo e os objetos que utiliza para isso não estão presentes 

naquele momento, fazendo com que o ouvinte imagine a cena com aquele objeto virtual. 

Consideramos esses casos como dêiticos virtuais, conforme vamos ver na subseção sobre a 

dêixis virtual. 
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No discurso direto das narrativas, geralmente os apontamentos não são para algo 

presente no momento, porque nesse tipo de texto, os falantes contam algo que já aconteceu e, 

ao “incorporar” a voz de alguém presente na história narrada no momento em que ela se deu, 

o apontamento que essa pessoa pode fazer muitas vezes é para algo que estava com ela 

naquele momento e, provavelmente, não está mais. Casos como (03) a seguir ilustram essa 

observação:  

 

(03) “aí eu cheguei e disse ‘sim... mas aquele colega ali não::’ comecei a apontar pra cara das 
pessoas... que meu estado de nervo era tanto...” (D&G - Lisandra – 23 anos – NEP oral – RG – século 
XX)  
 

Nesse caso, a falante está narrando uma história e de repente introduz o discurso direto 

para fazer o apontamento. Observamos que, quando ela revive a história para seu interlocutor, 

nem o colega com quem ela estava nessa história nem as pessoas para quem ela aponta estão 

mais. 

Nas peças teatrais do Corpus do Português, há uma quantidade razoável de dêixis 

física, pois as personagens estão dialogando e no momento da conversa, elas apontam para 

algo que está próximo ou para onde elas estão. O exemplo (04) a seguir ilustra essa afirmação:  

 

(04) “IRINEU - Chegou esta manhã, há uma hora, uma companhia dramática! PANTALEÃO - Uma 
companhia dramática! Que está dizendo? IRINEU - Para a prova aqui estão as bagagens. (Lendo o 
letreiro de uma caixa) - Companhia Frazão.” (CP – O Mambembe - Artur Azevedo – século XIX)  
 
 

Nas cartas, esses apontamentos físicos também ocorrem, pois geralmente os 

remetentes se dirigem ou referem a algo que estão à sua vista ou sobre o lugar onde estão 

naquele momento. É o que observamos em (05) a seguir:  

 

(05) “Para dizer a Vossa Excelência V. Exa. a verdade toda, parece-me que não deveria occupar-me 
mais da provocação absurda e malcreada do Senhor Sr. Avila. Na opinião de toda a genteaqui, elle foi 
sobejamente castigado; e eu decerto tive muito m.to gosto em o fazer ficar mal, como ficou.” (CP – 
Letters – Almeida Garret – século XIX)  

 

3.3.4 A dêixis catafórica 

 

Para ser considerada dêixis catafórica, a referência a que o locativo faz deve vir após o 

locativo, mas nem sempre imediatamente após. Assim, casos como (06) abaixo foram 

considerados, pois, mesmo com uma inserção, é nítida a referência do locativo:  
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(06) “Que tëhays dores muy cruas laa cos soffre en castelha”. (CP – Cancioneiro de Resende – 
Garcia de Resende – século XVI)   
 

Também merece menção o fato de que encontramos em nossos dados usos como (07), 

em que há sequencialmente duas construções SNLoc, sendo que apenas a segunda 

aparentemente apresenta uma referência catafórica:  

 

(07) “eles dois ficaram juntos lá... num/ numa ilha lá onde tinha pé de banana... pé de maçã... tinha 
pé de tudo... lá..”. (D&G – Jéssica – 11 anos – NR oral – RJ – século XX)  
 

Em casos como (07), os dois usos foram contados como catafóricos, já que depois do 

primeiro locativo posposto ao SN há uma possível indicação de lugar não completada. 

Entretanto, em dados como (08), conforme em Aguiar (2010), só foi contabilizado o aqui que 

está destacado: 

 

(08) meu irmão estava me contando outro dia que::... ele conheceu um... um cara lá em Friburgo... que 
roubaram o carro dele... há pouco tempo aqui em Fri/ aqui no Rio...” (D&G – Rafaela – 24 anos – NR 
oral – RJ – século XX)  
 

O segundo aqui da sequência não está posposto ao SN, pois o suposto SN anterior a 

ele não é uma palavra completa, apenas serve como indicação de catáfora do primeiro uso. 

Nesse caso, mesmo que a primeira expressão da referência catafórica não esteja completa – 

“em Fri” – pode-se perceber que a indicação de lugar se completa logo em seguida. 

Por fim, há que se fazer uma observação sobre esse uso catafórico: ele se assemelha 

bastante ao uso dêitico físico. Muitas vezes, restaram dúvidas quanto à classificação entre 

dêixis física e catafórica, porque percebíamos um apontamento, mas logo em seguida, vinha 

uma referência ao locativo anterior, conforme podemos atestar em (09): 

 
(09) “Porém o que mais me avexa é uma dor forte aqui mesmo na boca do estambago.” (CP – As 
Doutoras – Joaquim José da França Júnior – século XIX).  
 

Observamos em (09) que o falante está fazendo um apontamento, porque a dor é em 

uma parte de seu corpo que pode ser apontada, usando “aqui”. Mas logo em seguida ele diz 

onde é esse “aqui”, e fala “na boca do estambago”. Usos como esse – que ocorreram com 

frequência – foram considerados catafóricos, porque há uma explicitação do locativo. 

Portanto, podemos dizer que os usos dêiticos físicos e os catafóricos, contextos 

atípicos, segundo Diewald (2002), são os mais concretos de todos. Apesar de não se tratarem 
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de um uso típico dos locativos, neles podemos perceber facilmente o apontamento, ou para 

algo presente no momento da fala ou para o que vem após o locativo.  

 

3.3.5 A dêixis anafórica 

 

Na dêixis anafórica, sabemos que há uma referência a um lugar que depois é retomada 

fazendo uso do locativo na construção SNLoc. No Corpus D&G, esse padrão é mais 

encontrado nas descrições de lugar. Assim, os falantes, ao descreverem um lugar, fazem uso 

do locativo para retomá-lo. No Corpus do Português, o padrão dêitico anafórico foi mais 

encontrado nas narrativas, já que, ao mencionarmos os lugares onde acontecem os fatos 

narrados, precisamos muitas vezes recuperá-los anaforicamente.  

A retomada anafórica pode ser feita com os quatro locativos em estudo: aí, lá, aqui e 

ali. Porém, ao analisar os dados, atestamos maior dificuldade em encontrar dados anafóricos 

com aqui, pois esse locativo apresenta maior pontualidade e a referência anafórica retoma 

algo mais distante. Nesse sentido, houve uma dúvida de análise nos casos em que havia uma 

referência de lugar e em seguida aparecia a construção SNLoc dêitica com aqui, pois a 

princípio não sabíamos se a considerávamos dêixis física ou anafórica. Exemplos como (10) a 

seguir ilustram essa dificuldade: 

 

(10) “o médico chegou no Brasil... e o médico falou que não... que ia tentar fazer a cirurgia aqui... e 
já não deixou ele sair...” (D&G – Érica – 24 anos – NR oral –  RJ – século XX).  
 

Em casos como (10), em que a retomada é para uma referência de lugar que não está 

distante, consideramo-los dêiticos anafóricos. Classificamos como distantes os casos com 

mais de cinco linhas entre a construção SNLoc dêitica e a referência de lugar anterior. 

Uma outra questão de maior dificuldade diz respeito a se essa distância entre a 

construção SNLoc anafórica e a referência de lugar é grande, pois esse seria um contexto 

favorecedor à neoanálise de tal padrão para um uso mais abstratizado. O fato de a construção 

SNLoc anafórica aparecer “desgarrada” da referência de lugar pode conduzir a uma nova 

interpretação em termos clíticos. 

Em Aguiar (2010), fizemos a contagem de palavras entre a construção SNLoc 

anafórica e a referência de lugar que o locativo retomava. Se a distância era de mais de 

duzentas palavras, classificamos como um uso clítico e não como uma retomada fórica, pois o 

referente, depois de tantas palavras, já poderia estar esquecido na mente dos interlocutores. 

Porém, na presente pesquisa, encontramos dados em que, mesmo com uma distância como 
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essa, é nítido que há uma retomada a uma referência de lugar bem anterior, porque tudo o que 

consta entre a referência de lugar e a construção SNLoc anafórica não faz os interlocutores 

perderem da memória de que lugar estão falando. Então, nesta pesquisa, olhamos com muito 

cuidado esses casos. Se ainda for clara a retomada fórica, consideramos como dêixis 

anafórica, mas se a referência de lugar for perdida e o contexto semântico-pragmático for de 

indefinição, imprecisão, pouca adesão em relação ao que é dito, então, consideramos como 

um uso clítico. 

Com isso, observamos que, diferentemente dos usos dêiticos físicos e catafóricos, os 

usos dêiticos anafóricos são um contexto crítico de mudança (Diewald, 2002), já que trazem 

ambiguidades de sentido e forma. 

 

3.3.6 A dêixis virtual 

 

A dêixis virtual é um apontamento mais abstrato, pois os seres apontados não estão 

mais presentes no momento da fala; fazem parte da imaginação e da memória. Assim, o 

falante convida o ouvinte a interagir com ele, imaginando aquela cena e aquelas entidades 

para as quais ele aponta. Em Aguiar (2010), não considerávamos esses usos como dêixis 

virtual, e sim, como clíticos. Apesar de certa ambiguidade de uso, há distinções entre esses 

dois padrões que expomos neste espaço e na Análise dos dados. 

No Corpus D&G e no Corpus do Português, o padrão da dêixis virtual ocorreu mais 

nas narrativas. Esse resultado era de se esperar, pois nas narrativas relembramos algo que 

aconteceu e, como já exposto, geralmente as mesmas entidades não estão mais presentes no 

momento em que se revive a cena. O exemplo (11) a seguir ilustra tal observação:  

 

(11) “E enton se levãtou o Cide e disse: - Senhor, todos quantos aquy veedes, todos ham sospeita que 
por vosso conselho matarõ el rei dom Sãcho, vosso irmãão.” (CP – Crónica Geral de Espanha de 1344 
– século XIV).  
 

O uso como (11) é um caso já mencionado anteriormente, em que temos um narrador 

contando um fato, e então, ele interrompe sua narração para dar voz ao discurso direto de uma 

pessoa presente em sua história.  Nesse caso, quando o falante reproduz o que Cide fala, faz o 

mesmo apontamento que Cide fez à época em que o fato se deu. Porém, essas pessoas para 

quem ele aponta não estão mais presentes. Essa é a dêixis virtual, muito presente nas 

narrativas, principalmente no discurso direto. 
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Os textos injuntivos também são articulados em torno da dêixis virtual, pois são textos 

em que, na maioria das vezes, ensina-se a fazer algo, mas os objetos necessários para a 

realização do que é ensinado não estão presentes. Conforme (12) a seguir:  

 

(12) “deu aquela liga... a farinha está legal... deixa descansar um pouco... deixa ela descansar uma 
meia-hora... aí nisso... enquanto ela está descansando.... eu 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...” (D&G – Enéas – RP oral – JF – século XX).  
 

Em nossos dados, como dêitico virtual, lá geralmente se especializa em textos 

injuntivos, com o SN depois do verbo, conforme em (12). Por outro lado, aqui está sempre no 

discurso direto das narrativas, como vimos no primeiro exemplo desta subseção. Ali e aí são 

usados para os dois casos: nos textos injuntivos e nos discursos diretos das narrativas. 

Verificamos que a dêixis virtual é um padrão altamente abstratizado. Seu sentido 

convida à inferência entre os interlocutores. É um contexto crítico (Diewald, 2002) para o 

padrão clítico, e muitas vezes causa dúvidas à análise.  

 

3.3.7 A construção SNLoc atributiva 

 

Analisando os dados sincrônicos, percebemos que um fator muito importante para 

atestarmos se o uso é realmente clítico ou se é um apontamento dêitico físico, é o lugar onde o 

informante se encontra no momento da entrevista, pois se ele usa, por exemplo, usos como 

(13) a seguir, podemos distinguir com qual uso entre esses dois estamos lidando: 

 

(13) tem os meus discos... né? tem muitos livros aí que eu gosto muito de ler...” (D&G – Flávia – 19 
anos – DL oral – RJ – século XX)  
 

No exemplo (13) conseguimos identificar que esse aí é dêitico físico porque sabemos 

que o informante, naquele momento, estava em casa, logo é um apontamento para algo 

concreto no espaço. Em usos como (14) a seguir, identificamos que estamos diante de um uso 

clítico, já que sabemos (através dos relatos de interação disponíveis no Corpus D&G) que a 

informante encontrava-se em sua sala de aula no momento em que se deu a entrevista:  

 

(14) “aí a professora... estava dando aula para quinhentos e... quinhentos e três... e pra gente... que é 
oitocentos e um... aí na aula lá... a::... a gente estava fazendo muita bagunça...” (D&G – Patrícia – 15 
anos – NR oral – RJ – século XX) 
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Por estar na sala de aula, a informante não estava querendo dizer uma aula em uma 

sala distante (função dêitica física) e sim, uma aula qualquer, logo, padrão clítico. Nos textos 

escritos do corpus não há tal indicação, pois o informante leva essa tarefa de escrever o que 

falou na entrevista para entregar depois, dessa forma não sabemos onde ele a realizou. 

Entretanto, não encontramos no Corpus D&G usos clíticos nos textos escritos. 

Depois de explicitados os nossos procedimentos, analisamos a construção SNLoc 

atributiva e seus estágios de integração através dos séculos. Nossa análise diacrônica é 

baseada nos dados do Corpus do Português; a análise sincrônica é apoiada no Corpus D&G. 

Ambas as análises são alicerçadas nas premissas da Linguística Funcional Centrada no Uso. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como visto nos capítulos anteriores, lidamos com SNLoc, uma construção constituída 

por duas subpartes: Sintagma Nominal (SN) e Locativo (Loc). Sobre o SN, na Revisão da 

Literatura, apresentamos o trabalho de três autores: Azeredo (2004, 2010), Perini (2010) e 

Castilho (2010), os quais nos servem de base para assumirmos que privilegiamos SNs tendo 

como núcleo um substantivo ou pronome substantivo, acompanhado de determinantes e/ou 

modificadores. Além disso, destacamos que os SNs por nós investigados podem designar um 

lugar, uma pessoa, um evento, uma entidade concreta ou abstrata, um animal, enfim, tudo que 

possa sofrer algum tipo de referência e receber uma caracterização do pronome adverbial 

locativo. 

Quanto ao pronome adverbial locativo, a segunda subparte de SNLoc, mencionamos 

alguns gramáticos como Cunha & Cintra (1985), Rocha Lima (1992), Bechara (2002), 

Ribeiro (2004), Azeredo (2004); e os trabalhos de Câmara Jr (1975, 2002), Bomfim (1988), 

Neves (2000), Mira Mateus et al. (1989), Ilari et al. (1989), estudiosos em uma vertente mais 

funcionalista. Observamos nesses estudos que, em geral, os locativos por nós estudados: aí, 

lá, aqui e ali, são classificados como advérbio, e não como pronome adverbial, conforme 

compreendemos. 

Intencionamos comprovar a hipótese de que SNLoc inicialmente passa por uma 

trajetória de gramaticalização da dêixis a cliticização. Quando o locativo passa a atuar como 

clítico, no estágio mais abstratizado, dependente do SN anterior, forma-se a construção 

SNLoc atributiva, um novo pareamento de sentido e forma, segundo Croft (2001). Este uso 

construcional SNLoc atributivo é então, resultado de construcionalização lexical e também, 

nosso objeto de estudo.  

Portanto, neste capítulo, inicialmente fazemos uma breve e necessária descrição dos 

estágios de mudança pelos quais passa SNLoc, segundo Diewald (2002). Na segunda seção, 

investigamos SNLoc atributiva como um novo esquema na língua, resultado de 

construcionalização lexical. Na terceira seção, analisamos os níveis esquemáticos dessa 

construção mais entrincheirada, a saber: a macro54, as mesos, as microconstruções e suas

                                                           
54 Conforme apontamos na Fundamentação Teórica, Traugott & Trousdale (2013) esclarecem que, em trabalhos 
anteriores, trabalharam com as macro, meso e microconstruções, mas que esquemas são grosseiramente 
equivalentes a macroconstruções e subesquemas a mesoconstruções. Em nossa pesquisa, quando tratamos dos 
níveis esquemáticos de SNLoc, nos valemos dos termos macro, meso e microconstruções. Quando nos referimos 
a esquema, estamos o compreendendo como uma abstração, uma virtualidade, como macroconstrução, do 
mesmo modo como entendem Traugott & Trousdale (2013).  
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realizações no uso, os construtos. Na quarta seção, fazemos um estudo sobre os contextos 

de uso da construção atributiva, levando em consideração que suas subpartes, o SN e o Loc, 

têm grande importância no recrutamento da construção em tais contextos. Por fim, na quinta e 

última seção, apresentamos SNLoc atributiva como um novo par forma e sentido na língua, 

com suas propriedades sintáticas, morfológicas, fonológicas, semânticas, pragmáticas e 

discursivo-funcionais, segundo Croft (2001). Valemo-nos, para a análise dos dados em todas 

as seções, de instâncias de uso da construção em estudo, investigadas em nossos corpora. 

 

4.1 Contextos de mudança de SNLoc: da dêixis à cliticização 

 

Conforme visto na Fundamentação Teórica, as mudanças construcionais podem levar 

ou não à construcionalização. No caso particular de nosso objeto de análise, assumimos que 

SNLoc atributiva é um novo esquema na língua, resultado de construcionalização lexical. 

Antes de se tornar uma construção no nível do léxico, tal construção passou por uma trajetória 

de gramaticalização, que pode ser explicada de acordo com o trabalho de Diew

ald (2002). Nessa proposta, a autora aponta os contextos de mudança, descritos como 

estágios sucessivos de desenvolvimento diacrônico, que levam à convencionalização de um 

novo pareamento forma-sentido. 

Assim, baseados em Diewald (2002), investigamos os contextos de mudança de 

SNLoc. Afirmamos que SNLoc atributiva passou por estágios de crescente integração, no 

âmbito dos arranjos dêiticos até chegar ao esquema que apresenta na sincronia atual. Tais 

estágios são reconhecidos como padrões efetivos de uso de SNLoc e são atestados nesta 

pesquisa desde o século XIV até os dias atuais.  

Dessa forma, nas próximas subseções apresentamos a trajetória de SNLoc atributiva, 

percorrendo através dos séculos os três estágios propostos por Diewald (2002): contexto 

atípico, contexto crítico e contexto de isolamento. Como visto na Fundamentação Teórica, os 

padrões de uso dêiticos – físico, fórico e virtual – e clítico da construção foram atestados 

nesses três contextos. 

Centrados nos pressupostos da LFCU, valemo-nos do Corpus do Português para 

descrever qualitativamente os usos de SNLoc em sincronias do século XIV ao XIX, quando 

são verificados nos dois primeiros estágios de mudança os padrões dêiticos. Já para a análise 

da sincronia atual, em que temos como contexto de isolamento SNLoc atributiva, com o 
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locativo atuando como clítico na construção, contamos com o Corpus Discurso & 

Gramática55. 

Apesar de nosso estudo ser prioritariamente qualitativo, para chegarmos a algumas 

conclusões, realizamos levantamentos numéricos de usos organizados em tabelas e gráficos 

que refletem a diacronia e a sincronia. Consideramos as duas subpartes dessa construção, o 

SN e o Loc, igualmente importantes para o sentido do arranjo como um todo, mesmo sendo 

SNLoc atributiva armazenada como uma construção mais fixa. Verificamos que seus 

constituintes internos têm propriedades inerentes que possibilitam que sejam eles os 

recrutados para compor essa construção. Entretanto, como já apontado nesta pesquisa, 

lidamos com variados SNs, e capturar todos os que são instanciados em nossos inúmeros 

dados de todas os arranjos SNLoc é tarefa bastante difícil, já que analisamos SNs de 2 ou 3 

posições preenchidas que têm grande amplidão quanto à sua designação. Assim, em nossas 

tabelas quantitativas levamos em consideração apenas o locativo de SNLoc, pois analisamos 

somente quatro deles. Logo, o estudo desses quatro locativos em toda a trajetória de SNLoc é 

tarefa possível e útil, pois é o pronome adverbial locativo da construção o maior responsável 

pelos apontamentos dêiticos e é tal locativo que, como um clítico ou afixóide (Booij, 2010), 

une-se ao SN como uma nova configuração semântico-sintática.  

De todo modo, não podemos deixar de analisar os SNs, logo, optamos por estudar tais 

sintagmas apenas na construção SNLoc atributiva, já que é este novo esquema na língua que, 

de fato, nos interessa. Não é interessante nem produtivo para nós listarmos todos os SNs que 

encontramos em nossa pesquisa, mas sim nos voltarmos para a nova construção lexical. 

 Inicialmente, para uma análise mais geral, apresentamos nas duas tabelas abaixo 

todos os usos de SNLoc encontrados em nossos dados tanto diacrônica quanto 

sincronicamente. Posteriormente, em cada subseção a seguir, há um quantitativo específico 

por padrão de uso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Esse corpus será referido neste capítulo de forma abreviada: D&G. 
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 Dêitico 
físico 

Dêitico 
catafórico 

Dêitico 
anafórico 

Dêitico 
virtual 

Clítico Total 

LÁ 3 6 28 0 0 37 

AÍ 47 18 188 9 0 262 

ALI 5 86 433 7 0 531 

AQUI 158 59 97 132 0 446 

Total 213 169 746 148 0 1276 

Tabela 04: Levantamento geral dos usos na modalidade escrita do Corpus do Português do século XIV a XIX 

 

 Dêitico 
físico 

Dêitico 
catafórico 

Dêitico 
anafórico 

Dêitico 
virtual 

Clítico Total 

LÁ 1 123 250 6 107 487 

AÍ 17 4 9 9 27 66 

ALI 5 26 37 8 10 86 

AQUI 78 44 3 15 0 140 

Total 101 197 299 38 144 779 
Tabela 05: Levantamento geral dos usos nas modalidades oral e escrita do Corpus D&G no século XX 

 

De forma geral, podemos fazer algumas observações. Primeiramente, verificamos que 

o padrão clítico não foi encontrado em textos dos séculos passados, apenas nos da sincronia 

atual e com uma quantidade expressiva, se o compararmos aos demais usos, principalmente 

ao padrão dêitico físico. Tal fato confirma nossa hipótese de que o uso clítico seja um padrão 

novo e o esquema de que ele faz parte, SNLoc atributivo, seja um novo nó na língua. Também 

se destaca que os usos de SNLoc como anafórico são os mais recrutados em todas as 

sincronias. De fato, fazemos retomadas anafóricas tanto em nossas produções orais quanto nas 

escritas, logo, explica-se tal quantitativo.  

Uma outra constatação é quanto à frequência de lá, o locativo mais selecionado na 

maioria dos padrões da sincronia atual para compor a construção SNLoc, teve escassa 

aparição em nossos dados nas sincronias passadas. Como já apontamos na Metodologia, o 

fato de contarmos apenas com textos escritos no Corpus do Português inviabiliza registros 

que são mais da modalidade falada, como os de lá e aí. Analisando de forma comparativa, os 

locativos menos recrutados diacronicamente são lá e aí; já aqui e ali são os mais 

selecionados. Os dois primeiros, por apresentarem mais marcas de subjetivação e 

abstratização de sentido, indicando maior indefinição e imprecisão, são mais da fala, dos 

momentos de maior relaxamento; e os dois últimos, por serem mais pontuais e específicos, 
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indicando usos mais concretos e menos subjetivos, são mais recrutados para a escrita, em que 

a precisão é necessária. Dessa forma, nossos resultados sobre esse locativo mostram uma 

realidade que deve ser relativizada, por isso, não podemos afirmar que lá, o locativo 

prototípico e mais frequente na instanciação da SNLoc atributiva, não era usado com tanta 

frequência quantos os demais, diacronicamente. 

Cabe aqui uma observação: os textos diacrônicos do Corpus do Português contam 

apenas com textos escritos. Porém, há textos escritos que se aproximam da modalidade falada, 

como os textos teatrais. Nossa intenção a princípio era a de encontrar os usos clíticos nesse 

gênero textual, o que não aconteceu. No Corpus D&G, contamos com textos orais e seus 

correspondentes escritos. Assim, estudantes de cinco cidades, após produzirem seus textos 

orais, passavam-nos para a modalidade escrita. Na modalidade escrita, SNLoc só foi 

encontrada em 21 dados nos padrões dêiticos no corpus sincrônico. Por esse motivo, não 

consideramos relevante distinguir na Tabela 5 já apresentada e nas muitas que ainda virão os 

usos orais dos escritos encontrados apenas nos padrões dêiticos. Podemos, para se ter uma 

noção desses 21 usos, informar de forma separada em que padrões de uso SNLoc foi 

encontrada na escrita no Corpus D&G. 

 

 Dêitico 
físico 

Dêitico 
catafórico 

Dêitico 
anafórico 

Dêitico 
virtual 

Clítico Total 

LÁ 0 6 7 0 0 13 

AÍ 1 0 0 0 0 1 

ALI 0 0 2 0 0 2 

AQUI 2 2 1 0 0 5 

Total 3 8 10 0 0 21 
Tabela 06: Levantamento dos usos na modalidade escrita do Corpus D&G no século XX 

 

Observamos que os usos fóricos são os mais selecionados para SNLoc na modalidade 

escrita, o que não nos parece estranho, já que nos valemos da foricidade para retomadas e 

progressão textual em nossas produções escritas. O locativo mais recrutado para esses padrões 

na modalidade escrita é o lá, o mais selecionado na sincronia atual. 

Os usos clíticos, que muito nos interessam por tratar-se da construção SNLoc 

atributiva, não foram encontrados na modalidade escrita nos dados sincrônicos do Corpus 

D&G. Como vimos na Fundamentação Teórica, Traugott & Trousdale (2013) apontam que 

não podemos afirmar que a construcionalização ocorreu até as mudanças sintáticas e 

semânticas aparecerem registradas por escrito. Logo, buscamos no Corpus do Português, nos 
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textos escritos do século XX, instanciações da microconstrução SNLoc atributiva e 

encontramos apenas 6 dados, os quais já se tornam importantes para atestarmos a 

construcionalização em nossa pesquisa. Esses dados não constam na Tabela 4, por esta tratar 

dos usos diacrônicos do Corpus do Português, como também não aparecem na Tabela 5, 

porque esta sumariza dados do Corpus D&G. Essa “aferição” no século XX do Corpus do 

Português foi para constatar a construcionalização de SNLoc atributiva, como destacamos. 

Assim, apontamos que, dos 6 usos encontrados no Corpus do Português nos textos escritos do 

século XX, 2 são com o locativo lá e 4 com o locativo aí. Esses tokens são apresentados na 

subseção dos usos clíticos. 

Passemos então, para a análise de cada estágio de mudança proposto por Diewald 

(2002) até chegarmos à construção SNLoc atributiva. Como vimos na Fundamentação 

Teórica, Traugott (2012), ao se referir ao trabalho de Diewald (2002) sobre tais contextos de 

mudança, destaca a possibilidade de um estágio 0, que seria o contexto típico, já que Diewald 

(2002) inicia a trajetória com os contextos atípicos. Adequando o contexto típico proposto por 

Traugott (2012) à nossa pesquisa, apontamos que nele estariam os usos do pronome adverbial 

locativo conforme prescrevem as gramáticas tradicionais da língua, e não como lidamos em 

nossa pesquisa, em que o locativo se encontra posposto a um Sintagma Nominal. Logo, de 

acordo com Traugott (2012), como contexto típico, citamos os usos apontados por Cunha & 

Cintra (1985, p.p. 529, 530) com o pronome adverbial modificando um verbo, um adjetivo, 

um advérbio e uma oração inteira, respectivamente: 

 

(I) Você compreendeu-me mal. (Almada Negreiros, p. 61) 

(II) Ficara completamente imóvel. (Branquinho da Fonseca, p. 70) 

(III) O homem caminhava muito devagar. (S. de Mello Breyner Andresen, p. 156) 

(IV) – Eu me recuso, simplesmente. (F. Sabino, p. 84) 

 

Os autores se valem de textos literários para exemplificar as quatro posições onde 

aparecem os “advérbios” na sentença, as mesmas arroladas pelas gramáticas tradicionais da 

língua, conforme vimos na Revisão da Literatura. Os usos típicos são normatizados e há um 

consenso geral sobre essa função e posição dos locativos.  

 

4.1.1 Contexto atípico 

 

Como vimos, as gramáticas tradicionais registram o uso pronomes adverbiais, 
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inclusive dos locativos, modificando um verbo, um adjetivo, um advérbio e uma oração 

inteira. Tais usos previstos pelas gramáticas são encontrados na modalidade escrita de nossa 

língua, já convencionalizados. Entretanto, enquanto funcionalistas e falantes da língua 

portuguesa, lidamos com a língua em uso e observamos na interação cotidiana os locativos 

atuando em uma posição não referendada por nossos gramáticos, a posição posposta a um SN. 

Os pronomes adverbiais locativos unidos ao SN anterior como uma construção SNLoc é 

registrada a partir do século XIV nos corpora de que dispomos, mas tal configuração 

semântico-sintática não é normatizada. 

Assim, encontramos em nosso corpus diacrônico usos de SNLoc em suas funções 

mais inicias, como dêiticas. Consideramos os padrões dêiticos de SNLoc um contexto atípico, 

segundo Diewald (2002), pois trata-se de uma expansão da construção para um contexto ainda 

não previsto. Entretanto, como já apontado nos capítulos anteriores, compreendemos a dêixis 

em um sentido amplo – abrangendo a dêixis física, a catafórica, a anafórica e a virtual – e 

neste estágio I, de contexto atípico, reconhecemos a dêixis física e a dêixis catafórica como 

representantes, pois são os sentidos dêiticos mais concretos e que muitas vezes se relacionam. 

Tais usos são os considerados “normais”, referenciais de SNLoc, em que há exclusivamente 

um apontamento. A diferença entre SNLoc dêitica física e SNLoc dêitica catafórica é que a 

primeira trata-se de um apontamento para algo do espaço real e a segunda, um apontamento 

para o espaço textual, para o que vem em seguida à construção no texto. Ambas são o início 

dos estágios de mudança, como vemos em (01) e (02), em que temos SNLoc dêitica física e 

SNLoc dêitica catafórica, respectivamente: 

 

(01) E ëtendeu que nõ pod er ya seer emcuberto, se o nõ matasse. E, quando foy noyte, mãdouho 
scabeçar e tomoulhe todo o que achou. Leixa a estoria aquy a fallar de como morreo Alcodyr, rey de 
Vallëça, e torna a el rei de Saragoça, como deu grande aver ao Cide por aver seu amor (CP – Crónica 
Geral de Espanha de 1344 – século XIV) 
 
(02) Custume he. que se me filham boy ou besta. por dano que faça. & lho tolho que lhy correga o 
dano. & dar ao alcaide seséénta soldos. por que tolheu o penhor & deue tornar a cousa ali onde a foy 
filhar.(CP –  Dos Costumes de Santarém – século XIV)  

 

 

Afirmamos que são usos mais concretos por ser nítido o apontamento que ambos os 

dados fazem; há um sentido espacial nos dois padrões. São também relacionados, porque o 

sentido de mostração é o mesmo em (01) e (02), sendo a referência após o locativo o que 

torna (02) catafórico. Se colocássemos uma referência após “aquy” em (01), teríamos um uso 

dêitico catafórico da mesma maneira. Em nossos dados, ocorrem casos em que observamos 
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em SNLoc um apontamento para algum lugar do espaço e, ao mesmo tempo, há uma 

referência após o apontamento. Se há a referência, optamos por considerá-los dêiticos 

catafóricos, pois não deixam de ser dêiticos, mas catafóricos. 

Ao estudar de forma pormenorizada cada um dos dois padrões pertencentes ao 

contexto atípico, constatamos que SNLoc dêitica física localiza e identifica os objetos, as 

pessoas, as atividades, os eventos e processos em relação ao contexto de espaço, tempo e 

pessoa mantidos durante a enunciação. Dessa forma, a dêixis física ocorre como se 

apontássemos para algum ponto, para mostrar algo ao nosso interlocutor. 

Os pronomes adverbiais locativos têm como “função elementar” a localização do 

objeto, a detecção da linha de orientação e a síntese do espaço, numa atividade de 

referenciação baseada no egocentrismo, porque é relativa à posição do emissor. Batoréo 

(2000) aponta que a centração no emissor manifesta-se no critério de classificação desses 

constituintes, que partem das posições mais próximas a quem profere os enunciados (aqui > 

aí > ali; cá > lá). 

Observemos alguns dados das sincronias estudadas em que a construção SNLoc 

dêitica física exerce esse apontamento para algo concreto do espaço: 

 

(03) Vijnda he a hora que qualquer que vos matar: estimara fazer a deos sacrifiçio ë todas 
estas cousas aquy postas në a morte scilicet o temor da morte nem ayuda scilicet o amor da vida në os 
anjos bayxos. (CP – Euangelhos e epistolas con suas exposições en romãce – Gonçalo Garcia de Santa 
Maria – século XV)  
 
(04) Desi ainda lhe compre, pera esto, de non ser pigriçoso quando ouver de ir à busca, que se alevante 
cedo. E, posto que lho algua vez seu senhor non mande que vaa à busca, que elle o non leixe de fazer, 
de ir a ella, ca, ainda que alguns monteyros hiaja que, quando andam alguns dias pera 
continuadamente andarem ao monte, non querem que lhes os moços anden à busca senon alli onde 
lhes elles mandarom.(CP – Livro da montaria – Dom João – século XVIII) 
 
(05) E: você num tinha a intenção de fazer aquele alto-relevo ali? 
I: não ... eu o máximo que eu puder simplificar é ... reduzir essa camada de tinta ... eu ... eu reduziria ... 
isso é até surpresa pra mim sabia? (D&G – Ítalo – 30 anos – RP oral – Natal –século XX) 
 

 

Em (03) “todas estas cousas aquy” apontam para o papel em que o emissor escreve; 

em (04) “alguns monteyros hi”, o apontamento é para o lugar onde se encontra o 

leitor/ouvinte; e em (05) ao falar “aquele alto-relevo ali”, o entrevistador aponta para a 

pintura que o entrevistado faz naquele momento.   

Para uma melhor compreensão, as tabelas abaixo se destinam a um levantamento 

quantitativo do padrão dêitico físico em todas as sincronias pesquisadas: 
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 N D A I E Total 

LÁ 3 0 0 0 0 3 

AÍ 6 0 1 12 28 47 

ALI 0 2 0 3 0 5 

AQUI 28 1 28 27 74 158 

Total 37 3 29 42 102 213 
Tabela 07: Levantamento do uso dêitico físico nos cinco tipos de textos do Corpus do Português (séculos XIV a 
XIX) 

 

 NEP NR DL RO RP Total 

LÁ 0 0 0 1 0 1 

AÍ 0 1 2 3 11 17 

ALI 0 0 0 1 4 5 

AQUI 14 5 11 40 8 78 

Total 14 6 13 45 23 101 
Tabela 08: Levantamento do uso dêitico físico nos cinco tipos de textos do Corpus D&G (século XX) 

 

De forma geral, tanto nos séculos passados quanto na sincronia atual, há uma grande 

ocorrência do aqui na construção SNLoc dêitica física, tendo os outros locativos baixa 

frequência. Tal resultado ocorre já que a dêixis física é um apontamento concreto de algo ou 

alguém que se encontra num determinado espaço e entre todos os locativos que podem atuar 

nesse arranjo, o aqui articula uma ideia de pontualidade e precisão.  

No Corpus do Português, há maior recorrência do construto com aqui nos textos 

expositivos. Tal fato se dá porque há grande ocorrência da exposição em cartas e textos 

teatrais, gêneros em que muitos apontamentos físicos são feitos. Nas cartas, o emissor aponta 

com aqui para o lugar onde está; nos textos teatrais, as personagens em suas falas apontam 

com aqui para o que está próximo a elas.  

Já no Corpus D&G, há maior recorrência de aqui  no relato de opinião, pois nesse tipo 

de texto, na maioria das vezes, o informante deve dar sua opinião sobre o lugar onde se 

encontra no momento em que a entrevista é realizada, como por exemplo, sua casa, sua 

escola, seu país. Portanto, o informante faz uso dos dêiticos físicos para apontar para tais 

lugares e para o que neles existe.  

Analisando a dêixis física em relação a todos os usos encontrados no Corpus do 

Português, observamos que ela conta com aproximadamente 17% do total encontrado; e no 

Corpus D&G, conta com aproximadamente 13% do total. É um percentual relativamente 
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baixo para um uso considerado tão primário e original. 

A dêixis catafórica, que também faz parte dos estágios iniciais de mudança, realiza um 

apontamento de ordem textual, ou seja, o locativo em SNLoc aponta para a referência de lugar 

posterior a ele, introduzindo uma informação nova e buscando sua referência no contexto 

seguinte. Nessa dêixis catafórica há uma imprecisão referencial, em que o locativo não parece 

ser capaz de mostrar o lugar de onde fala e o usuário da língua, para se fazer melhor 

compreendido, utiliza ao lado do locativo a referência a que tal locativo faz.  

Do ponto de vista da análise linguística, o texto constitui um espaço. Assim, os 

locativos tornam-se elementos de sinalização do constituinte subsequente. Evidencia-se esse 

uso da dêixis catafórica em casos como os mostrados abaixo, retirados das sincronias 

estudadas: 

 

(06) Que vem sobre saudade vem sobre grand cuydado vem sobre sser desesperado. O veludo que te 
çestes no tear que daa cuydado laa nos lyços lhe metestes hûa esperança que destes o galante nam 
orado. (CP – Cancioneiro de Resende – Garcia de Resende – século XVI) 
 
(07) Para o aviário mando vir aves do Norte: mutuns, guarás, garças, jacamins; não, jacamins para o 
galinheiro. À tarde vem a gente aqui para fora no seu paletó branco saborear o café, ouvindo os 
gaturamos e as patativas, os gansos, os galos e gozando o perfume das flores.(CP - A Conquista – 
Coelho  Neto – século XIX) 
 
(08) aí o meu pai “não e... e... os policiais/ os ladrões estão tudo armado aí dentro do ônibus... eu vou 
me arriscar? eu vou me arriscar? nada...” que não sei o quê... aí ele “não... não o senhor tem que ir 
comigo...” começou a receber santo “você vai comigo...” ((riso)) aí começou a falar lá pra caramba... 
meu pai deu-lhe um tapa nele... ele fo... ele foi pra fora do... do carro... caiu do chão... (D&G – Márcio 
– 16 anos – NR oral – RJ – século XX) 
 

 

Em (06), “a cuydado laa ” aponta para a referência posterior “nos lyços”; em (07) 

“a gente aqui”  remete a “para fora” e em (08) “tudo armado aí”  se refere a “dentro do 

ônibus”. A referência da dêixis catafórica é melhor compreendida através da indicação de 

lugar que vem posterior à construção SNLoc, e o apontamento é feito para que essa 

completude de sentido ocorra.  

Sobre a dêixis catafórica uma observação deve ser feita: nem sempre o que vem após o 

pronome locativo na construção é especificamente um lugar, um espaço físico. Casos como os 

abaixo, retirados do Corpus D&G, ilustram tais usos: 

 

(09) E: mas ... como é:: que ... que vai formando o ... o palhaço? 
I: é como se a gente tivesse um quadrado aqui na nossa mão ... aí a gente tivesse fazendo assim ... 
um chapeuzinho ... um negócio assim ... (D&G – Julyana – 10 anos – RP oral – Natal – século XX) 
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(10) Pedro era um ... um homem pobre e todo desengonçado e atrapalhado também ... que foi 
convidado pra um ... um jantar e nu/ numa casa muito rica e fez a maior vergonha lá nesse jantar né 
... (D&G – Ítalo – 30 anos – NR oral – Natal – século XX) 
 
(11) ... então eu fiquei com o telefone desse senhor por muito tempo guardado e ... é ... um dia ... 
conversando com uma colega minha da ...da escola de pintura ... eu ... eu disse a ela que eu tinha esse 
telefone ... e a gente ... a gente se propôs a ir lá ... depois do trabalho ... dar uma passadinha lá no seu 
Carlos ... (D&G – Ítalo – 30 anos – RP oral – Natal – século XX)  
 
(12) agora vai pro sexto processo que é o processo de cloração ... esse é o último processo ... é uma 
canalização ... vai por debaixo da terra ... na estação de Botafogo dá pra ver a tubulação que leva essa 
água ... então você vai ... entendeu ... é o mesmo processo da coagulação ... na coagulação você não 
aplica o coagulante numa calhinha e tal ... então ... você calcula ... você tem que calcular a quantidade 
de cloro numa forma líquida também ... aí:: é:: como é que chama ... aplica o cloro ... a quantidade de 
cloro que você precisa ... você tem que aplicar sete TPM de cloro ... certo ... pra abastecer aquela 
cidade ... então você tem que:: calcula isso aí tudo ... né ... a quantidade de líquido que vai entrar 
naquela hora ali no coisa aí pronto entrou nessa tubulação ... a água vai passando ... você vai 
aplicando ... igual aplicou lá no coagulante... (D&G – Gerson – 19 anos – RP oral – Natal – século 
XX) 

 

 

Em (09) há uma ideia de lugar, mas não como um espaço em que habitamos, mas sim 

um lugar do nosso corpo, uma parte do corpo humano. Em (10) há uma ideia de lugar como 

evento; em (11) há uma relação de metonímia, pois quando se fala “no seu Carlos”, na 

verdade se quer dizer “no lugar onde fica, onde trabalha o seu Carlos”. Em (12), “no coisa” se 

refere a uma parte da tubulação com que o informante trabalha; é um lugar, um ponto 

específico dentro de um grande mecanismo de trabalho.  

Todos esses casos poderiam, a princípio, dificultar a nossa análise por não serem 

prototípicos, como a grande maioria dos dados dessa natureza. Porém, constatamos que 

formalmente são considerados usos dêiticos catafóricos como os demais, já que também 

realizam um apontamento para a referência que vem após, a qual especifica o sentido do 

locativo em SNLoc. São usos possíveis de acontecer e também utilizados na fala cotidiana, 

logo, também os contabilizamos em nossos dados.  

Para visualização da ocorrência da dêixis catafórica em nossos dados diacrônicos e 

sincrônicos, as Tabelas 09 e 10, respectivamente, referem-se ao levantamento quantitativo 

desse padrão: 
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 N D A I E Total 

LÁ 3 0 1 0 2 6 

AÍ 13 1 0 2 2 18 

ALI 58 8 3 10 7 86 

AQUI 35 0 1 6 17 59 

Total 109 9 5 18 28 169 
Tabela 09: Levantamento do uso dêitico catafórico nos cinco tipos de textos do Corpus do Português (séculos 
XIV a XIX) 

 

 NEP NR DL RO RP Total 

LÁ 27 37 32 10 17 123 

AÍ 0 1 0 2 1 4 

ALI 6 2 7 5 6 26 

AQUI 11 9 3 12 9 44 

Total 44 49 42 29 33 197 
Tabela 10: Levantamento do uso dêitico catafórico nos cinco tipos de textos do Corpus D&G (século XX) 

 

Analisando essas tabelas, observamos que nos séculos passados há uma maior 

ocorrência dos locativos ali e aqui na construção SNLoc dêitica catafórica. Já na sincronia 

atual, a recorrência maior é de lá e aqui. O sentido de ali e lá é geralmente intercambiável na 

fala cotidiana, pois ambos indicam um certo distanciamento do falante, porém ali é mais 

preciso do que lá, já que este exibe muitas vezes uma semântica de indefinição. Nas 

sincronias passadas do Corpus do Português, vimos que lá não foi muito utilizado, ao 

contrário de ali, que teve muita recorrência. Talvez essa preferência de ali  nas sincronias 

passadas em detrimento de lá se deva a modalidade escrita desses corpora, o que requer 

maior pontualidade e precisão. Quanto ao aqui, este locativo não dispõe de um concorrente 

com o mesmo sentido e na mesma posição, por isso seu uso habitual nesses contextos em 

todas as sincronias. 

Tanto no Corpus do Português quanto no Corpus D&G, a maior frequência de SNLoc 

dêitica catafórica ocorre nas narrativas. Acreditamos que seja dessa forma porque nas 

narrativas o falante/escritor conta uma história que aconteceu com ele ou com outrem e nessas 

histórias ele precisa não só instanciar os locativos para situar o lugar onde o fato ocorreu, mas 

também especificar que local é esse com uma referência ao lado da construção.  

Analisando a dêixis catafórica em relação a todos os usos encontrados no Corpus do 

Português, observamos que ela conta com aproximadamente 13% do total encontrado; e no 
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Corpus D&G, dispõe de aproximadamente 25% do total. Nos corpora diacrônico seu 

percentual é relativamente baixo, mas na sincronia é um uso mais recorrente.  

Conforme observamos na Fundamentação Teórica, SN e Loc eram dois nós na rede, 

tinham seus usos de forma isolada na língua. Entretanto, ao colocarmos o Loc em uma 

posição posposta ao SN para desempenhar uma nova função, com a combinação passando a 

ter um uso repetido, forma-se um chunk, de acordo com Bybee (2010b). Assim, os dois 

pareamentos individuais forma-sentido de SN e Loc eventualmente vieram a ser percebidos 

pelos interlocutores como um nó simples: SNLoc, um arranjo prototipicamente lexical, em 

que SN e Loc têm propriedades de suas respectivas categorias fonte – nome e advérbio. Esse é 

o início da trajetória de mudança, o estágio I de Diewald (2002), chamado “contexto atípico”, 

em que a construção SNLoc dêitica física e a dêitica catafórica são as representantes. 

 

4.1.2 Contexto crítico 

 

Como exposto, o novo arranjo SNLoc, não previsto pela norma da língua, inicia sua 

trajetória de mudança através de contextos atípicos como dêitico físico e dêitico catafórico, 

ambos apontamentos concretos, sendo o primeiro para algo real do espaço e o segundo, um 

apontamento para algo do texto, que vem em seguida à construção SNLoc. São usos em que 

visivelmente observamos tais apontamentos, não restando ambiguidades. 

Por outro lado, no contexto crítico surge um tipo particular de contexto, que é 

caracterizado por inúmeras ambiguidades estruturais e semânticas, sugerindo assim, várias 

interpretações alternativas, entre elas o novo significado gramatical. Observamos os usos 

dêiticos anafóricos e dêiticos virtuais de SNLoc como atuantes nesse II estágio de mudança, 

segundo Diewald (2002).  

Nesses dois padrões surgem as primeiras ambiguidades de sentido e forma, que 

convidam a novas e inusitadas interpretações, inclusive as mais abstratizadas. Na dêixis 

anafórica, a construção SNLoc já está distante da referência de lugar anterior a que retoma, 

tornando-se um contexto sintático e semântico favorecedor a ambiguidade e neoanálise de 

sentido, pois pode nos levar a não compreender o arranjo como anafórico e sim como um uso 

novo de SNLoc. Na dêixis virtual, a construção SNLoc não está ligada a uma referência de 

lugar anterior nem posterior, mas há um apontamento como na dêixis física. Entretanto, esse 

apontamento não é realizado na direção de uma entidade concreta, e sim, no sentido de algo 

da imaginação, tornando-se também um contexto favorecedor a ambiguidade. Os fragmentos 

(13) e (14), os quais apresentam usos como dêitico anafórico e dêitico virtual, 
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respectivamente, ilustram o que vamos explanar mais pormenorizadamente em seguida: 

 

(13) E: e como é o Campo de São Bento? o que tem lá? 
I: um monte de brinquedos... [ahn] ahn::... tem um lugar (é) que tem um patinho... peixinho... e (sei lá) 
tem::... eh... uns campinhos lá... e tem um monte de laguinho... e::... tem tudo... (D&G – Aline – 7 
anos – DL oral – Niterói – século XX) 
 
(14) I: ah... e depois que ficar pronto você coloca... com manteiga... com Karo... com mel... eu uso 
Karo à beça... não sou tão fã de mel assim... eu:: como mais com Karo... aí dá pra fazer... a receita de 
panqueca é mais ou menos parecida... só não leva fermento e você vai na frigideira ali... aí você pode 
rechear também de mil maneiras...  (D&G – Regina – 23 anos – RP oral – RJ – século XX) 
 

 

Em (13), quando o falante diz “uns campinhos lá” para se remeter a “uns campinhos lá 

no Campo de São Bento”, uma ambiguidade surge, pois a distância entre a construção SNLoc 

dêitica anafórica à referência de lugar “o Campo de São Bento” a qual a construção se refere, 

permite que tal ambiguidade surja: o falante pode estar querendo dizer “uns campinhos 

quaisquer”, “uns campinhos sobre os quais não importa detalhar”, não fazendo remissão a um 

lugar expresso anteriormente. 

Em (14), o informante está ensinando ao entrevistador como se prepara uma panqueca, 

mas, por sabermos que ambos estavam em uma universidade no momento da entrevista, fica 

claro que os ingredientes e objetos a que eles se referem não estão presentes no momento da 

entrevista. Logo, os apontamentos feitos são virtuais, são da imaginação dos dois. Ao falar “a 

frigideira ali”, o falante pode estar apontando para uma frigideira abstrata, como também 

pode estar se referindo a uma frigideira que faz parte da experiência de ambos, pois já estão 

participando juntos de toda a cena, de todo o frame, segundo Goldberg (1995), e sobre essa 

frigideira não é necessário dizer mais nada, não é importante sua caracterização. 

O sentido de “uns campinhos quaisquer” e “a frigideira que nós conhecemos e não nos 

importa maior detalhamento” são sentidos próprios ao uso de SNLoc atributivo, que é o 

padrão mais novo e abstratizado, resultado de uma trajetória de mudança. Devido a essa 

constatação, consideramos os padrões dêitico anafórico e dêitico virtual estágios de 

ambiguidade de sentido e forma, contextos críticos de mudança.  

A proximidade de sentido e forma é tão nítida entre esses dois padrões e o padrão 

clítico já gramaticalizado, que, em Aguiar (2010), não resolvemos as ambiguidades entre o 

padrão dêitico anafórico e o clítico, enquadrando-os em casos híbridos de difícil análise. De 

modo semelhante, nesse mesmo trabalho, consideramos a dêixis virtual como uso clítico por 

entendermos que o sentido mais abstratizado dessa dêixis era semelhante ao uso clítico. Na 

presente pesquisa adotamos critérios mais rigorosos para a investigação de tais padrões e 
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compreendemos que a dêixis virtual se assemelha, mas não é propriamente um uso clítico.  

Analisando mais detalhadamente os dois padrões, observamos que, ao atuar como 

dêixis anafórica, SNLoc recupera uma informação anterior para fornecer maior coesão ao 

texto. Como na dêixis catafórica, também há um apontamento de ordem textual, porém essa 

mostração é para uma referência já apresentada, mais distante, e o falante usa SNLoc dêitica 

anafórica para retomá-la. Os tokens de uso a seguir exemplificam essa dêixis: 

 

(15) & chegados assi com esta ordem, ou antes desordem, ao castello de Lautir, que era o primeyro 
forte de noue espias que tinha o campo, em que auia hua grande força de soldados, achamos ja nelle 
hum principe filho del Rey da Persia chamado Guijay Paraõ, o qual el Rey aly tinha mandado para 
leuar o Mitaquer consigo. (CP – Peregrinação - Fernão Mendes Pinto – século XVII)  
 
(16) o porco se lançou no monte e chame os caães con aquellas palavras ensoadas con que os sooe de 
chamar à encarna e, tanto que os caães hi chegarem, estê quedo, falando-lhes con aquellas palavras 
que lhes soem a falar quando os caães correm, e assi estê atá que todollos caães passem, que se non 
abale. (CP – Livro da montaria – Dom João – século XVIII) 
 
(17) Fui para a fazenda com meus primos, lá perto tem um povoado e nesse dia estava ocorrendo uma 
festa. Demos um pulo lá, sentamos numa mesa e ficamos vendo os homens dançando com as 
mulheres, forró, não fomos dançar porque não sabiamos. (D&G – José Renato – NEP escrita – JF – 
século XX) 
 

 

Como observamos nas estruturas acima, SNLoc dêitica anafórica refere-se ao SN 

mencionado inicialmente pelo falante, que está sublinhado. Assim, em (15) “el Rey aly” 

refere-se a “o castello de Lautir”; em (16) “os caães hi” remetem a “o monte” e em (17)  “um 

pulo lá” é em “uma festa”. Ao se acentuar o mecanismo anafórico na retomada de fatias mais 

extensas de texto, há um distanciamento entre os dois constituintes – a referência anterior e a 

construção SNLoc dêitica anafórica; e tal distanciamento, aliado ao fato de esse arranjo ser 

uma combinação de Loc posposto a um SN, cria condições para que configurações como 

essas sejam neoanalisadas como um novo nó na língua, uma construção mais fixa de tipo 

lexical. 

A distância entre a construção SNLoc e a referência retomada por ela pode ser grande 

ou não, como é possível constatar no dado (17) acima, em que a distância é muito curta. 

Dessa forma, durante a interação, o ouvinte consegue recuperar pela memória a ideia de lugar 

retomada. Se essa distância for muito grande, corre-se o risco de o ouvinte não conseguir 

recuperar o referente, e assim, se criam as condições mais favoráveis a neoanálises. 

 Segundo o subprincípio icônico da proximidade ou integração, os conceitos que estão 

mais integrados conceptual, funcional ou cognitivamente também se apresentam com maior 
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integração morfossintática. Portanto, se essa distância entre o referente e a construção SNLoc 

dêitica anafórica que o recupera for muito grande, será possível desvinculá-los mentalmente, 

perdendo-se assim, a relação fórica existente e favorecendo-se ambiguidades de sentido. 

As tabelas a seguir mostram o quantitativo de SNLoc dêitica anafórica tanto diacrônica 

quanto sincronicamente: 

 

 N D A I E Total 

LÁ 11 4 1 7 5 28 

AÍ 96 5 13 44 30 188 

ALI 339 41 8 8 37 433 

AQUI 53 11 9 10 14 97 

Total 499 61 31 69 86 746 
Tabela 11: Levantamento do uso dêitico anafórico nos cinco tipos de textos do Corpus do Português (séculos 
XIV a XIX) 
 

 NEP NR DL RO RP Total 

LÁ 62 76 86 19 7 250 

AÍ 0 3 0 1 5 9 

ALI 9 3 18 5 2 37 

AQUI 0 1 1 1 0 3 

Total 71 82 105 27 14 299 
Tabela 12: Levantamento do uso dêitico anafórico nos cinco tipos de texto do Corpus D&G (século XX) 
 

 

Em sincronias passadas, o locativo que tem maior expressão na dêixis anafórica é o ali. 

E na sincronia atual é o lá. Sobre a oscilação entre ali e lá nos séculos passados e no XX, já 

fizemos nossas observações na subseção anterior. A retomada a uma referência que se 

encontra distante é mais bem realizada com locativos que tenham essa semântica de 

distanciamento como lá e ali. Por esse motivo, não estranhamos tal recorrência desses 

locativos.  

Chama-nos a atenção a pouca recorrência de aqui e aí  na atual sincronia. A maioria dos 

dados do corpus é da modalidade oral, e é muito raro retomarmos uma referência na fala com 

tais locativos, pois lá já está muito fixado para fazer retomadas, até mesmo por conta de seu 

sentido de distanciamento. Nos séculos passados, além de contarmos com preferências 

distintas de uso entre os locativos por questões de estilo particular e dos gêneros textuais 

utilizados, contamos com textos escritos, textos que sugerem maior precisão, logo, um uso 
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maior de aqui nestas sincronias. 

Conforme observamos, de forma geral, a maior ocorrência da dêixis anafórica se 

encontra nas narrativas em todas as sincronias. Quando contamos uma história, situamos as 

personagens no tempo e no espaço, e para retomar essas referências de lugar, a dêixis 

anafórica é sempre útil e produtiva. Entretanto, não podemos negar que na sincronia atual as 

descrições de lugar também tiveram uma ocorrência expressiva. Acreditamos que assim 

aconteça porque, ao fazer descrições, o informante inicialmente aponta o lugar que vai 

descrever e posteriormente vai retomando, fazendo uso da construção dêitica anafórica. 

Analisando a dêixis anafórica em relação a todos os usos encontrados no Corpus do 

Português, observamos que ela conta com aproximadamente 58% do total encontrado, no 

Corpus D&G, dispõe de aproximadamente 38% do total. Nesse sentido, observamos que a 

dêixis anafórica tem sido bastante recrutada pelos usuários da língua, tanto na modalidade 

escrita quanto na falada. 

Em relação à dêixis virtual, padrão que também faz parte do contexto crítico de 

mudança, conforme vimos, é um apontamento que ocorre quando o falante leva o ouvinte 

para o domínio do que está ausente e pode ser lembrado. Ambos interagem sob o domínio da 

imaginação ou da memória e, para isso, usa os mesmos dêiticos de quando se pode ver e ouvir 

o que pode ser visto e ouvido na realidade, como ocorre na dêixis física. Assim, nessa dêixis 

virtual a entidade apontada não está presente no momento da conversação e os interlocutores 

devem imaginá-la como se ali estivesse para que haja sucesso no entendimento.  

Os exemplos a seguir ilustram a dêixis virtual: 

 

(18) Da a emtender que as coussas que erã escuras na ley velha nam forom abertas & declaradas na ley 
noua Peripriun et cun tempo est deo patri. onipotenti in vnitati omnis honor E 
ho ssaçerdote aquy toma a hostia & faz tres cruzes con ella em em çyma da boca do calez. & ha hûa 
alta quamdo diz peripriun Noutra bayxa quando diz et cun ip~o?? & outra dentro na boca do calez 
quando diz Jn ip~o?? (CP – Sacramental – Clemente Sanches de Vercial – século XV) 
 
(19) Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, 
de todas as nossas esperanças que desbotaram, uma última saúde! A taverneira aí nos trouxe mais 
vinho: uma saúde! O fumo e a imagem do idealismo, e o transunto de tudo quanto ha mais vaporoso 
naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma! e pois, ao fumo das Antilhas, a 
imortalidade da alma! - Bravo! bravo! Um urrah! tríplice respondeu ao moço meio ébrio. (CP – Noite 
na Taverna – Álvares de Azevedo – século XIX) 
 
(20) E: como é que tu fazes o teu leite? 
I: eu... eu pego o:: copo lá... eu boto açúcar... e Nescau... aí eu boto... leite... e depois mexo... (D&G – 
Felipe – 10 anos – RP oral – RG – século XX) 
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Em (18), o emissor está explicando um ritual da igreja católica e ao dizer 

“ho ssaçerdote aquy” faz um apontamento virtual, como se tal sacerdote com ele estivesse no 

momento em que escreve sua obra, e como se esse emissor estivesse na igreja com tal hóstia à 

vista. Tanto quem escreve quanto quem lê imaginam a cena e os apontamentos. Em (19), 

alguém narra uma história que já aconteceu, a qual se passou dentro de uma taverna, e faz um 

apontamento virtual ao dizer  “a taverneira aí”. No momento da narração, nem a taverneira, 

nem o vinho, nem as pessoas que estavam lá se encontram presentes. Falante e ouvinte 

imaginam a cena e esses apontamentos realizados. Em (20), o entrevistador pergunta ao 

entrevistado como ele prepara seu leite e, ao explicar, o entrevistado faz um apontamento, 

falando “o copo lá”. Esse copo não está com o informante no momento da entrevista, nem o 

açúcar, nem o Nescau, nem o leite. Entrevistador e entrevistado imaginam tais objetos e a 

interação é bem sucedida por esse motivo. 

Tais contextos podem ser interpretados em termos da construção mais entrincheirada 

SNLoc atributiva, se compreendermos que nesses casos o falante não quis caracterizar melhor 

tais entidades: o sacerdote, a taverneira e o copo, e por isso usou SNLoc dêitica virtual. 

Contextos como esses criam condições para que haja ambiguidades e neoanálise de sentido e 

forma, favorecendo a criação de um novo esquema na língua. 

As tabelas a seguir apresentam a ocorrência de SNLoc dêitica virtual em nossos dados: 

 

 N D A I E Total 

LÁ 0 0 0 0 0 0 

AÍ 8 0 1 0 0 9 

ALI 6 0 0 1 0 7 

AQUI 100 0 8 9 15 132 

Total 114 0 9 10 15 148 
Tabela 13: Levantamento do uso dêitico virtual nos cinco tipos de textos do Corpus do Português (séculos XIV 
a XIX) 
 
 

 NEP NR DL RO RP Total 

LÁ 0 0 0 0 6 6 

AÍ 5 2 0 0 2 9 

ALI 3 2 1 0 2 8 

AQUI 8 3 1 0 3 15 

Total 16 7 2 0 13 38 
Tabela 14: Levantamento do uso dêitico virtual nos cinco tipos de texto do Corpus D&G (século XX) 
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De modo geral, o locativo aqui é o mais recrutado na construção SNLoc dêitica 

virtual, mais precisamente nas narrativas, em todas as sincronias analisadas. Tal fato se dá nos 

séculos passados porque no Corpus do Português há uma ocorrência muito mais acentuada de 

textos narrativos do que injuntivos, por exemplo, que é um outro tipo de texto onde a 

virtualidade pode acontecer, como vemos nos dados da sincronia atual, nos relatos de 

procedimento. As narrativas e as injunções são textos que sugerem os apontamentos mais 

imaginários, pois, ao narrar, revivemos uma cena e indicamos as entidades como se elas ainda 

ali estivessem; e ao ensinar algo, também realizamos apontamentos como se os objetos de que 

precisamos para realizar o que ensinamos estivessem à vista. Ademais, geralmente os 

apontamentos virtuais nas narrativas são para entidades que estão mais próximas, que os 

interlocutores podem imaginar de forma mais fácil, mais pontual, e assim, usamos o locativo 

aqui em SNLoc dêitica virtual. 

Na sincronia atual não há muita discrepância entre os locativos no uso dêitico virtual, 

mas nas sincronias passadas sim. Lá não tem nenhum uso porque, como já explicado, este 

locativo tem escassa ocorrência nessas sincronias. Aqui tem uma ocorrência muito superior a 

aí  e ali, porque tal locativo aparece com muita recorrência nas inúmeras narrativas do século 

XIX. Na verdade, o desequilíbrio se dá por conta de, nesse século, haver uma grande 

quantidade de narrativas em que aqui é muito recrutado, conforme já explicamos. 

Analisando a dêixis virtual em relação a todos os usos encontrados no Corpus do 

Português, observamos que ela conta com aproximadamente 12% do total encontrado; e no 

Corpus D&G, dispõe de aproximadamente 5% do total. Nesse sentido, observamos que a 

dêixis virtual, em relação aos demais padrões, tem suas limitações de uso nos corpora 

pesquisados, não sendo tão recrutada pelos falantes nas duas modalidades. 

Verificamos que há uma relação entre os dois padrões dos dois estágios de mudança 

mencionados. No contexto atípico temos dois apontamentos concretos, um para algo real do 

espaço – dêitico físico – e um de ordem textual para algo que se encontra em seguida à 

construção – dêitico catafórico. No contexto crítico, o estágio das ambiguidades, temos dois 

apontamentos abstratos, um para algo irreal, imaginário do espaço – dêitico virtual – e um de 

ordem textual que retoma algo já mencionado e que se encontra já desvinculado da construção 

– dêitico anafórico.  

Dessa forma, observamos que a construção SNLoc, ainda apresentando propriedades 

de suas categorias fonte, se fixou inicialmente com funções dêiticas, algumas de sentido mais 

concreto, como a dêixis física e a catafórica, e outras de sentido mais abstrato, como a dêixis 
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virtual e a anafórica. Nesse estágio II, de acordo com  Traugott & Trousdale (2013), houve a 

atuação dos processos de priming, ou seja, os usos de SNLoc dêitica física e catafórica 

motivaram o recrutamento de SNLoc dêitica virtual e anafórica em situações particulares de 

uso; e também houve a atuação da inferência sugerida pragmática, já que um tipo de 

implicatura surgiu no fluxo da conversação e possibilitou mudanças no sentido: o que no 

estágio I tinha um sentido mais concreto, começa a se abstratizar neste estágio II e as novas 

inferências levam à construção mais entrincheirada e esquemática, ao novo nó.  

Esses estágios, segundo Traugott & Trousdale (2013), configuram as mudanças 

construcionais; é o momento de “pré construcionalização”, que leva à construcionalização. Os 

contextos atípicos e críticos pelos quais SNLoc passa mostram uma sucessão de micropassos, 

ou seja, de neoanálises. Assim, SNLoc é neoanalisada quando os falantes começam a fazer 

associações entre os seus construtos; através do pensamento analógico, tais falantes fazem 

novas combinações não previstas. A partir daí, via analogização, novos usos passam a ser 

licenciados, com a fixação de novos itens para o esquema. 

Dessa forma, observamos que as mudanças construcionais autorizam e alimentam a 

construcionalização; abarcam expansão e semanticização pragmática, já que surge um novo 

sentido no contexto crítico de uso, o sentido de indefinição e imprecisão da construção. Além 

disso, tais mudanças envolvem incompatibilidade entre forma e sentido, pois o sentido parece 

não mais acompanhar o contexto típico da construção SNLoc. Quando tal incompatibilidade 

acontece, ou seja, quando o novo sentido para a forma SNLoc surge, há uma sanção parcial, 

que passa a ser integral quando surge o novo nó atributivo convencionalizado na rede, 

permitindo o sancionamento de várias outras microconstruções, como vamos descrever e 

analisar na próxima subseção. 

   

4.1.3 Contexto de isolamento 

 
Conforme exposto, no contexto crítico surgem ambiguidades estruturais e semânticas 

que convidam a várias interpretações alternativas, entre elas o novo significado gramatical, 

que é atestado e convencionalizado no último estágio de mudança, o estágio III. Observamos 

os usos dêiticos anafóricos e dêiticos virtuais de SNLoc como atuantes no contexto crítico, 

segundo Diewald (2002), pois são nesses padrões que tais ambiguidades surgem, além do 

início da ativação do priming, como também das inferências sugeridas, neoanálises e 

analogização. 

No último estágio de mudança, o contexto de isolamento, o novo significado 
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gramatical é isolado como um significado distinto do significado mais antigo. Tal fato se dá 

porque desenvolvem-se novos contextos de uso que isolam ambas as leituras, ou melhor, 

surgem contextos linguísticos específicos que favorecem uma leitura para a exclusão da outra. 

Dessa forma, o novo sentido não é mais uma implicatura sugerida pragmaticamente, mas uma 

unidade independente da mais antiga. Reconhecemos nesse estágio III a construção SNLoc 

atributiva , em que o locativo da construção assume um uso clítico e atua de forma 

dependente do SN. Trata-se da criação de um novo membro da classe dos SNs do português. 

O sentido que o pronome locativo confere à construção já está bastante distanciado da ideia de 

lugar e o recrutamento de SNs mais genéricos e indefinidos concorre com a semântica de 

indefinição e imprecisão da construção. Como podemos atestar no exemplo abaixo, 

geralmente, não só a construção, mas o entorno para o qual SNLoc atributiva é recrutada é de 

imprecisão, daí tal recrutamento: 

 

(21) tinha também um:: um troço lá... que a gente subia... ele pulava... né? um:: uma/não sei se ele 
pulava ou andava [ahn] é um troço assim:: que a gente ficava... ele ficava assim... ele... aí... quando a 
gente sentava nele e botava um trocinho... assim apertava um  botão... e ele fia/ ele ficava assim [ahn] 
ele num.../ eu acho que é aquele que tem no plaza... aquele que é difícil... (D&G – Luiz Eduardo – 7 
anos – DL oral – Niterói – século XX) 
 

 

Observamos em (21) que, ao dizer “um troço lá”, o falante não está apontando para 

algum objeto que está em algum lugar, e sim, está subjetivamente mostrando que ele não sabe 

com definição o que é o objeto do qual está falando. Tanto o SN um troço, que confere a 

semântica de imprecisão, de generalidade, quanto o pronome locativo lá, que sugere um 

maior distanciamento, pouca adesão ao que é falado, contribuem para o sentido desta 

instanciação da construção SNLoc atributiva. Por ser uma sequência de total indefinição do 

que é descrito, essa construção é recrutada e colabora com tal sentido. 

Em (21), a ideia de lugar já se encontra bastante esvaziada; na verdade, o locutor não 

sabe bem o que era o objeto pelo qual ele subia e pulava; era um objeto qualquer, por isso 

“um troço lá”. Afastado do constituinte verbal e posposto ao SN um troço, o locativo lá passa 

a escopar o SN, concorrendo para atribuir alguma especificação a este referente, na posição 

de determinante do SN, funcionando como seu atributo. Essa configuração de sentido e forma 

motiva a nomeação do novo esquema na língua de SNLoc atributivo. 

Os locativos em função clítica na construção SNLoc atributiva por estarem mais 

esvaziados de sentido espacial, unem-se ao SN a que sucedem como formas dependentes, em 

um construto unitário de sentido e forma. Segundo Paiva (2003, p. 133) “essa 
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indissociabilidade é caracterizada pela ausência de pausa entre eles”.  

Ao unirmos SN e Loc como uma construção, observamos que há nessa união uma 

grande aproximação dos subprincípios icônicos da proximidade e da ordenação linear56. Tal 

condição se torna evidente quando percebemos que, se os falantes colocam os locativos 

sintaticamente próximos aos SNs, é porque mentalmente eles se encontram próximos, já que o 

grau de liberdade relativa na sintaxe é indício do grau de integração entre os componentes 

cognitivos desses constituintes sintáticos. De outra parte, em termos de ordenação linear, a 

colocação pós SN faz com que os locativos passem a escopar este constituinte nominal, numa 

função distante e distinta da prototípica adverbial. 

Assim, ao se colocar o locativo após o SN, num tipo de configuração sintática fora do 

uso prototípico adverbial, de tendência pós-verbal, estabelecem-se condições que conduzem a 

neoanálise desse constituinte como forma dependente e mesmo integrante do SN, compondo 

com este um todo de sentido e forma. Segundo Braga e Paiva (2003), essa mudança 

linguística altera a localização das fronteiras dos constituintes e a sua referência. Nesse 

contexto, os locativos passam a compor um SN, codificando um sentido próprio já 

distanciado da semântica de lugar dos pronomes locativos. 

Cumpre-se então a trajetória advérbio > clítico ou ainda sintaxe > morfologia. Essa 

trajetória é resultante de variados mecanismos, como apontamos, entre eles, de pressões 

metonímicas, relativas ao contexto de ordenação dos pronomes adverbiais locativos e sua 

consequente neoanálise como parte constitutiva do SN antecedente. Também é resultado de 

pressões metafóricas, referentes ao grau de abstratização do sentido do locativo dentro de 

SNLoc, que, como clítico, passa a expressar um distanciamento subjetivo do falante em 

relação ao que transmite. 

Desse modo, o uso clítico do locativo dentro de SNLoc atributiva configura uma 

trajetória de gramaticalização já que, ao migrar para a classe dos nomes, os traços da classe 

adverbial esvaem-se em função do ganho de marcas da forma dependente. Do nível sintático 

parte-se para o nível morfológico, numa etapa mais avançada do ciclo funcional. A relativa 

mobilidade sintática finda, devido à natureza mais rígida das relações morfológicas. 

Assim, no uso clítico do pronome adverbial locativo não se pode recuperar efetivamente 

seu papel dêitico ou fórico. O uso construcional mais entrincheirado de SNLoc atributiva é 

comum nas interações orais cotidianas, mas ainda não normatizado, como todos os usos de 

                                                           
56 Segundo o subprincípio da ordenação linear, a informação mais importante tenderá a ser colocada em primeiro 
lugar (isto é, antes, na fala; à esquerda, na escrita).  
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SNLoc dêiticos. Entretanto, não só encontramos SNLoc atributiva na modalidade oral, mas 

também na modalidade escrita, como observamos em (22) e (23): 

 

(22) Sempre me surpreendiam, as mãos de Castilhos. Em vez de previsíveis manoplas peludas, eram 
pequenas, gordinhas, rosadas. Quando começava a odiá-lo, bastava olhar para elas. Perdoava tudo na 
hora. - Vômito, outro dia pintaram uns garotos aí com um grupo assim. Grupo não, banda. É assim 
que eles dizem agora. (CP – Santa Sofia – Angela Abreu – século XX) 
 
(23) A minha mãe tinha uns coelhos e eu peguei numa saca e numa foice e fui à procura de comer para 
lhes dar. Olho aqui, olho acolá, dei com um relvão muito lindo que até apetecia uma pessoa deitar-se-
lhe para cima, a dormir. Como não vi ninguém, toca. Foice a cortar e mãos a meter na saca, foi um 
virote. Estava tão regalada a pensar na ceia que ia dar aos bichos que nem reparei no guarda, um 
lobazana grande, alto como um salgueiro. " Eh, raparigal. ". Quando me voltei e dei com ele, estive 
para fugir. Mas depois fiquei, porque aquilo era erva e a perca não era nenhuma. " Larga lá isso, anda 
". E vou eu, pus-me a pedir-lhe: " Deixe-me levar esta ervazinha para os meus coelhos ". -Deixaste-a 
toda.. - Pois não, cachopa. Aquilo era aveia. Vi-me enrascada. Mas tanta choradeira lhe fiz que o 
homem lá me deixou abalar. (CP – Fanga - Alves Redol – século XX) 
 

 

Em (22), observamos que o usuário não sabe quem são os garotos que menciona. Ao 

dizer “uns garotos aí”, marca (inter)subjetivamente esse desconhecimento e seu 

distanciamento em relação a tais garotos. Em (23), o mesmo acontece ao instanciar “o homem 

lá”. O emissor marca a imprecisão com SNLoc atributiva, já que não conhece o homem com 

quem se encontrou e conversou. Conforme mencionado, encontramos SNLoc atributiva na 

modalidade escrita com os dois locativos destacados nos exemplos acima: aí e lá.  

Os dados de SNLoc atributiva na modalidade escrita possibilitam que constatemos sua 

construcionalização, segundo Traugott & Trousdale (2013), apesar de acreditarmos que seja 

muito recente em virtude de nossos poucos dados nessa modalidade. Já havíamos atestado que 

SNLoc atributiva é um novo nó na língua através de nossa pesquisa diacrônica, na qual não 

foi encontrado nenhum uso desse novo esquema mais entrincheirado. Como podemos 

observar na tabela abaixo, tal construção faz parte apenas da sincronia atual: 

 

 NEP NR DL RO RP Total 

LÁ 16 78 6 4 3 107 

AÍ 6 3 3 12 3 27 

ALI 2 5 1 2 0 10 

AQUI 0 0 0 0 0 0 

Total 24 86 10 18 6 144 
Tabela 15: Levantamento do uso clítico nos cinco tipos de texto do Corpus D&G (século XX) 
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Dentre todos os locativos analisados na sincronia atual, lá é o mais prototípico e 

frequente na construção SNLoc atributiva, conferindo maior indefinição e 

descomprometimento em relação ao sentido articulado pelo SN. Tal observação sobre o lá 

encontra respaldo no parâmetro de granulidade, proposto por Batoréo (2000) para a pesquisa 

da articulação da referência espacial no uso linguístico. Esse termo, advindo da Inteligência 

Artificial, permite-nos dar conta de um interessante aspecto da referência dos locativos, uma 

vez que distingue dois grandes subsistemas de regiões-de-vizinhança dos conjuntos: vasta e 

fina/estreita. Segundo a autora, entre os quatro locativos do português contemporâneo 

brasileiro, lá é o único que possui granulidade vasta, que é a marca da imprecisão e 

indefinição situacional. Por outro lado, aqui, ali e aí participam do subsistema de granulidade 

fina ou estreita, que articula a referência de lugar com maior pontualidade e precisão. Assim, 

em termos semânticos, lá indica maior distanciamento e difusão; em termos estruturais, lá é 

monossilábico, uma forma gramatical leve e pouco saliente, daí seu maior recrutamento para a 

construção SNLoc atributiva.  

O tipo de texto em que a referida construção mais ocorre é a narrativa, principalmente 

a narrativa recontada. Essa constatação faz sentido, visto que, quando narramos uma história 

vivida por outra pessoa, muitas vezes não sabemos todos os detalhes; se sabemos, não temos 

muito interesse em relação a eles, já que não se trata de uma história nossa. Dessa forma, 

vamos contando do nosso jeito, até mesmo, de qualquer jeito. Assim sendo, a narrativa 

recontada motiva o uso dos clíticos na construção SNLoc atributiva, principalmente o do lá, 

como vimos, pois tanto o tipo de texto quanto esse locativo carregam um sentido de 

indefinição, imprecisão, impontualidade.  

Analisando o padrão clítico na construção SNLoc atributiva em relação a todos os 

usos encontrados no Corpus D&G, observamos que tal padrão conta com aproximadamente 

19% do total encontrado. Esse percentual é considerado elevado, se compararmos até mesmo 

aos outros padrões já mencionados. Em uma escala de produtividade, os padrões clíticos só 

perdem para os dêiticos fóricos, os quais são verdadeiramente muito utilizados nas 

modalidades oral e escrita. Dessa forma, podemos afirmar que SNLoc atributiva é um novo 

esquema frequente e produtivo na língua portuguesa. O gráfico a seguir mostra de forma mais 

nítida essa escala de frequência dos cinco padrões no Corpus D&G: 
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Gráfico 01: Representação dos cinco padrões de Loc em SNLoc no Corpus D&G (século XX) 

 

 

De forma breve, acompanhamos a trajetória de SNLoc através dos estágios de 

mudança de Diewald (2002). Baseados nas premissas da LFCU, observamos que, com o uso 

frequente do Locativo posposto ao SN, em uma configuração semântico-sintática nova, 

forma-se um chunk. Tal configuração conduz à neoanálise como uma construção, com suas 

propriedades e motivações específicas de uso. Entretanto, esse primeiro esquema criado na 

língua conta com usos mais básicos e primários de SNLoc, como os padrões dêiticos. Dentro 

da dêixis, verificam-se usos mais concretos, como os padrões físicos e os catafóricos, os quais 

fazem parte de um contexto atípico, já que se trata de um uso ainda não previsto que emerge. 

Contudo, há dentro da dêixis os usos anafóricos e os virtuais que trazem ambiguidades de 

sentido e forma, e por isso configuram o contexto crítico de mudança. Tal contexto é um 

estágio necessário para a mudança em SNLoc, pois leva a inferências de sentido, priming, 

neoanálise, analogização, fundamentais à emergência de construções com um novo uso. 

Nesse novo esquema que configura o contexto de isolamento, a semântica de lugar dos 

pronomes adverbiais locativos já não se faz mais tão evidente e não há também a atuação 

desses locativos como um argumento do verbo: tem-se nessa construção um uso clítico do 

pronome adverbial locativo dependente do SN anterior. Surge então, no português 

contemporâneo, a construção SNLoc atributiva, sobre a qual no focamos nesta pesquisa. 

A trajetória de mudança de SNLoc que podemos atestar através de pesquisa 

pancrônica vai da dêixis à cliticização. Afirmamos dessa forma porque, em Aguiar (2010) 

supomos, através de pesquisa sincrônica, que o cline podia ser descrito desse modo: dêixis > 

foricidade > cliticização. Nessa pesquisa anterior, considerávamos como dêixis apenas a 

dêixis física e a separávamos dos usos fóricos. Além disso, não considerávamos a dêixis 

virtual como dêixis e sim, como uso clítico. Entretanto, nesta pesquisa atual, além de 

Dêitico Físico

Dêitico Catafórico

Dêitico Anafórico

Dêitico Virtual

Clítico
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compreendermos a dêixis de forma mais ampla, observamos que os usos dêiticos que 

conhecemos na língua – os físicos, os fóricos e os virtuais – já são encontrados em nossos 

corpora desde o século XIV. Podemos assim, confirmar que os padrões dêiticos existem na 

língua desde o século XIV até os dias atuais, portanto, o contexto crítico de SNLoc não 

desaparece, como prevê Diewald (2002). Da mesma forma, assumimos que os padrões 

clíticos, em que temos o novo esquema SNLoc atributivo, são usos novos na língua, pois são 

constatados em nossos corpora apenas no século XX.  

Assumimos a distinção entre contexto atípico e contexto crítico no que diz respeito 

aos usos dêiticos mais concretos e os mais abstratos, sendo esses últimos os que geram as 

ambiguidades antecedentes e, em nosso caso, necessárias à mudança. Afirmamos que, dos 

quatro padrões dêiticos disponíveis na língua, dois deles – o anafórico e o virtual, por 

apresentarem uma configuração semântico-sintática distinta, geradora de ambiguidade, 

conduziram à mudança, ao surgimento de um novo esquema, o esquema SNLoc atributivo, 

atestadamente um uso mais recente na língua. 

 

4.2 A construcionalização SNLoc atributiva 

 

Conforme exposto na seção anterior, a configuração semântico-sintática de SNLoc 

fixada como um chunk em padrões dêiticos torna-se disponível na língua através de contextos 

mais concretos, como os contextos atípicos, mas também de contextos mais ambíguos, como 

os críticos. Esses últimos conduzem ao sentido mais gramaticalizado, subjetivo e abstratizado, 

como o padrão clítico, que configura-se como um novo esquema na língua, a construção 

SNLoc atributiva, em um contexto de isolamento. A trajetória de gramaticalização dêixis > 

cliticização é atestada através de dados pancrônicos, e SNLoc atributiva é assim, considerada 

por nós, uma construção mais entrincheirada que as expressões dêiticas, já que passa por um 

processo de crescente abstratização e fixação de suas subpartes SN e Loc.  

Dessa forma, afirmamos que SNLoc atributiva é um novo nó na rede e herda as 

propriedades de seus nós dominantes, como as propriedades do SN, do locativo, desses 

constituintes usados em padrões dêiticos. Assim, conforme Goldberg (1995), atestamos os 

links de herança de SNLoc atributiva, pois as relações entre esta e a construção SNLoc dêitica 

são parcialmente motivadas e umas influenciam as outras: SNLoc, atuando no padrão dêitico, 

influencia SNLoc atributiva e ambas convivem na língua sincronicamente como dois nós na 

rede SNLoc. Entretanto, como já observamos, há uma diferença entre ambas quanto ao grau 

de entrincheiramento, já que a construção SNLoc atributiva é mais entrincheirada que a 
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SNLoc dêitica. Esta última é um arranjo em que o SN tem ainda as características do nome e 

o Loc, as propriedades do advérbio. Dessa forma, a construção dêitica é menos esquemática e 

mais composicional do que a atributiva.  

Analisados os estágios de mudança de SNLoc, segundo Diewald (2002), fixemos 

nossa pesquisa em nosso objeto de estudo, a construção mais recente de nível lexical, SNLoc 

atributiva, compreendendo que tal construção é o resultado de construcionalização lexical, 

segundo Traugott & Trousdale (2013). Como já mencionado, construcionalização abarca os 

processos de gramaticalização e lexicalização, portanto, nossa pesquisa se enquadra de forma 

consistente nessa proposta, como constatamos no presente capítulo. 

Entendemos construção conforme Croft (2001), pois assumimos que SNLoc atributiva 

é concebida como um elo de correspondência simbólica entre forma e sentido. Assim, o 

entrincheiramento de suas subpartes SN e Loc constitui uma nova forma, um SN mais 

marginal na língua, já que não é o mais prototípico da categoria dos nomes, ao contrário do 

que observamos na construção dêitica. Nesse entendimento, SNLoc atributiva como um todo 

constitui um SN com sentido específico, uma semântica de indefinição, imprecisão, incerteza, 

pouca adesão em relação ao que é dito. Também baseados em Traugott (2008), afirmamos que 

essa construção conta com alguns níveis esquemáticos, a saber: a macro, as mesos, as 

microconstruções e os construtos, que são os tokens empiricamente comprovados no uso.  

Assim, a macroconstrução SNLoc atributiva é um grande esquema altamente abstrato 

e primitivo, que abarca as meso e microconstruções, com possibilidades diversas de 

preenchimento e realizadas em construtos de nível lexical. As mesoconstruções abrangidas 

pela macro SNLoc atributiva, abordadas nesta pesquisa, podem ser preenchidas por SNs de 

duas ou três posições + um locativo dentre os três encontrados em nossos dados: aí, lá e ali. 

Logo, temos como mesoconstruções SN2Loc e SN3Loc.  Já as microconstruções SNLoc 

atributiva são as construções individuais. O esquema abstrato SNLoc atributivo é instanciado 

na interação entre os falantes, concretizando-se em tokens de microconstruções como: uns 

problemas lá, umas coisas aí, um canto ali. Flagramos tais microconstruções nas ocorrências 

empiricamente comprovadas como construtos, nos tokens de uso em uma ocasião especial, 

proferidas por um falante particular com um propósito comunicativo específico. As 

microconstruções de SNLoc atributiva podem ser encontradas em construtos como (24), (25) 

e (26) a seguir:  

 

(24) a reunião estava marcada... mas ele não me falou que eu ia ser convidado... falou só::/ eu pressenti 
porque eu já... fazia parte assim... passivamente... aí... através (de eu entrando) na... equipe de liturgia 
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que eu ia ter uma participa... participação ativa na celebração... então o::/ à noite... a reunião estava 
marcada às sete e meia... eu fui convidado e tinha um... um rapaz... que... saiu devido a uns 
problemas lá... questão de disciplina... não sei que questão... eu ocupei o lugar dele... como::... 
naveteiro... (D&G – Leonardo – NEP oral – JF – século XX) 
 
(25) “Mônica... ai desculpa... desculpa... eu achei que era a minha ex-mulher... assim... eu já ia te dar a 
maior bronca... que ela vive correndo atrás de mim atrás de dinheiro...” e tal ((risos)) “e eu... pra pagar 
umas coisas aí... cara... (D&G – Mônica – 23 anos – NEP oral – RJ – século XX)  
 
(26) enrolou ... disse ... inventou uma mentira lá que ... parece que ... inventou uma mentira lá que ... o 
velho lá que morava vizinho lá tinha levado o gato pra  passear num canto ali né ... (D&G – Carlos – 
26 anos – NR oral – Natal – século XX) 
 

 

Através das instâncias apontadas acima, constatamos que estamos diante de novos 

pares de forma e sentido, que fazem parte de um esquema mais geral e abstrato. Desse modo, 

o esquema SNLoc dêitico influencia o surgimento de microconstruções SNLoc atributivas 

através de mecanismos como priming, inferência sugerida, neoanálise e analogização. Esses 

mesmos mecanismos possibilitam o desenvolvimento de outras microconstruções SNLoc 

atributivas. Assim, forma-se o esquema SNLoc atributivo, como um novo nó, disponível para 

uso em contextos semântico-pragmáticos específicos. Novas micro são criadas continuamente 

por já existir na língua um esquema que as sanciona; um esquema que tem seus slots para 

serem preenchidos. Entretanto, tal esquema não é perfilado por qualquer item, conforme 

observamos mais detalhadamente a seguir. 

Assim, destacamos que, quanto ao tamanho, SNLoc atributiva é uma construção 

complexa, porque é uma unidade composta por um chunk analisável; e, quanto à 

especificidade fonológica, é uma construção parcialmente esquemática, pois é uma abstração 

com slots a serem perfilados. 

Verificamos em (24), (25) e (26) que o contexto de uso de SNLoc atributivo é 

específico para o que se pretende na interação. É um novo esquema na língua que conta com 

uma semântica de imprecisão, indefinição, incerteza, pouca adesão ao que é falado. Em (24), 

por exemplo, observamos que o falante conta que ocupou o lugar de um rapaz em uma 

reunião e que esse rapaz não fazia mais parte do grupo devido a uns problemas que esse 

informante não sabe dizer, e para isso usa “uns problemas lá”. Esse falante marca o sentido de 

indefinição, pouca adesão sobre o que comenta ao instanciar SNLoc atributiva. Em (25), a 

entrevistada revive uma história em que alguém lhe disse que a ex-mulher sempre pedia para 

pagar “umas coisas aí”; esse alguém provavelmente não quis entrar em detalhes sobre quais 

são essas coisas e o sentido de imprecisão sobre o que é falado foi marcado com um construto 
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de SNLoc atributiva. Em (26), ao falar “um canto ali”, o informante mostra que não sabe com 

certeza onde fica o lugar e o entorno é todo de imprecisão sobre o que é narrado. Há, em todos 

os exemplos apontados, uma subjetividade ao se instanciar SNLoc atributiva, que se torna 

intersubjetiva na interação, pois os interlocutores partilham desse entendimento e já 

internalizaram o novo esquema como convencionalizado na língua. 

Essas constatações sobre SNLoc atributiva nos conduzem ao entendimento de que tal 

arranjo semântico e sintático seja resultado de construcionalização, já que há a criação de um 

signo com forma e sentido novos, que ocorre através de uma sucessão de micropassos 

graduais. Traugott & Trousdale (2013) apontam que existem mudanças que resultam em 

construções procedurais e mudanças que resultam em construções de conteúdo. No caso de 

nosso objeto de estudo, verificamos que a construcionalização resultou em uma construção 

híbrida, ou seja, tal construção é em parte procedural e em parte de conteúdo, já que tem na 

origem de sua trajetória um locativo usado como dêitico – marca de sinalização das 

construções procedurais – mas é usada referencialmente, associada à categoria esquemática 

como um Nome – marca das construções de conteúdo. Assim, como resultado final de uma 

trajetória de mudança, afirmamos que SNLoc atributiva é uma construção principalmente de 

conteúdo, e por esse motivo, apontamos que estamos lidando com construcionalização lexical. 

Segundo esse entendimento, uma sucessão de mudanças no sentido e na forma de 

SNLoc origina uma nova forma principalmente de conteúdo – que emergiu através do uso 

repetido de Loc posposto a um SN como um chunk – e é consagrada por uma população de 

falantes. Assim, o que era um “composto” se torna uma nova unidade simbólica convencional 

principalmente de conteúdo, com nova semântica e morfossintaxe.  

Essa proposta se assemelha ao que Brinton & Traugott (2005) entendem por 

lexicalização. Segundo as autoras, observamos que, em certos contextos linguísticos, falantes 

instanciam SNLoc como uma nova forma de conteúdo, SNLoc atributiva, com propriedades 

formais e semânticas que não são completamente deriváveis ou previsíveis dos constituintes 

da construção que a originou. Assim, com a lexicalização de SNLoc, temos uma construção 

mais fixada e fossilizada, que entra para o inventário da língua portuguesa, sendo 

compreendida holisticamente pelos usuários. Segundo as autoras, essas unidades lexicais 

funcionam como expressões fixas e complexas, como formas semi-idiomáticas.   

Entretanto, essa abordagem mais tradicional de “lexicalização” compreende a língua 

como modular, na qual há, de um lado, o léxico e de outro, a gramática. Como já 

mencionamos, não podemos entender o fenômeno estudado por nós segundo essa visão por 

módulos, já que lidamos com uma construção que passa por uma trajetória de 
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gramaticalização e resulta em um arranjo mais entrincheirado de nível lexical. Portanto, a 

abordagem construcional se adequa melhor a nossa pesquisa, pois conta com um quadro não 

modular da língua e a trata como uma rede conceitual hierarquizada. Nessa abordagem, o 

inventário da língua é chamado constructicon, segundo Traugott & Trousdale (2013), e dentro 

dele há, entre tantas outras, a macroconstrução SNLoc atributiva com todas as suas meso e 

microconstruções, como uma rede hierárquica.  

Desse modo, assumimos que SNLoc atributiva é resultado de construcionalização 

lexical realizada através de micropassos graduais: inicialmente, os construtos SN e Loc 

usados de forma isolada passam a, de forma rotineira, serem compreendidos como um chunk 

SNLoc, e assim, forma-se a construção SNLoc dêitica, a mais concreta e original. 

Gradualmente, o segundo elemento da construção, o Loc, se torna um clítico ou afixóide 

(Booij, 2010) com sentido abstratizado, dando origem à SNLoc atributiva. Há então, a 

construcionalização de um esquema, que é seguida pela produção de mais  microconstruções 

para esse esquema, através de neoanálise e analogização. 

O esquema SNLoc atributivo se desenvolve gradualmente, através de micropassos. A 

partir desta construcionalização, novas microconstruções, via analogização, são desenvolvidas 

de forma mais instantânea. Assim, existe um esquema convencionalizado e as novas 

microconstruções adicionadas a esse esquema são criadas continuamente, de forma abrupta, 

na interação cotidiana. O modelo já está pronto e, por analogia, novas microconstruções são 

criadas. 

Ao contrário do que acontece em casos de construcionalização gramatical, com a 

construcionalização lexical não há mudança na categoria formal. Assim, SNLoc atributiva 

continua a ser um SN, mesmo passando pelos estágios graduais que resultam em 

construcionalização. Como já apontamos, é um SN mais marginal não prototípico, mas é um 

SN na língua, já que continua a atuar de forma referencial. 

Assim, ao fazer uso de um SN, os falantes de nossa língua têm a possibilidade de 

instanciar, por exemplo, o construto “uma mulher lá”, como também de apenas dizer “uma 

mulher”. Ao optar por “uma mulher lá”, o falante está indicando (inter)subjetivamente um 

distanciamento em relação a essa mulher. A opção por esse construto é distinta do uso do SN 

“uma mulher”, que não informa para o outro esta noção de pouca adesão e imprecisão em 

relação à identidade da mulher. O construto “uma mulher lá” é entendido então, como um 

único “bloco” lexical, um todo de sentido e forma, que está no inventário de nossa língua 

disponível para o uso com determinada finalidade. Tal observação encontra respaldo em 

Lehmann (2002a), o qual aponta que “lexical” pode ser o que pertence ao inventário e tem um 
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sentido específico.  

Apoiados em Traugott & Trousdale (2013), afirmamos que a construcionalização 

lexical de nosso objeto de estudo é acompanhada por aumento de esquematicidade e 

produtividade e diminuição de composicionalidade. Como já mencionamos, o esquema 

SNLoc atributivo como macroconstrução é abstrato, é um grupo geral de construções de 

conteúdo, relacionados numa rede construcional. Além disso, é instanciado por 

mesoconstruções e, em níveis mais baixos, por microconstruções e construtos. Capturamos 

padrões mais gerais, ou seja, a macroconstrução, a partir de uma série de construções mais 

específicas, as microconstruções. Assim, o esquema SNLoc atributivo tem seus slots 

parcialmente esquemáticos e as microconstruções são alocadas dentro deles.  

O esquema SNLoc atributivo já se configura como resultado da expansão do esquema 

SNLoc dêitico. Assim, este último tornou-se um padrão abstrato atrator de novas 

microconstruções do esquema que se convencionalizou depois, o SNLoc atributivo. E este se 

expande à medida que vem a ter mais membros, que passa a contar com mais 

microconstruções, as quais surgem instantaneamente. Assim, a extensibilidade de SNLoc 

atributiva, ou seja, a extensão para qual ela sanciona novas microconstruções, leva ao 

aumento de produtividade do esquema. 

Desse modo, entendemos esse novo esquema na língua como uma construção 

produtiva. Quando novas microconstruções SNLoc atributivas são formadas, elas se espalham 

e através da rotinização, automatização e repetição, aumentam sua frequência de uso, ou seja, 

a frequência do construto, tornando-se altamente produtivas. Por ser uma construção 

endocêntrica, ou seja, organizada na base de uma rede de herança padrão, em que cada nó 

herda propriedades do seu nó dominante, SNLoc atributiva difere-se das construções 

exocêntricas não produtivas, associadas a idiossincrasias, e atômicas. Assim, no esquema por 

nós estudado, a segunda subparte da construção, o Loc, confere algum tipo de matiz à 

primeira subparte, o SN, mas ambos carregam propriedades de sua história na língua, de seu 

uso isolado mais lexical. Quando usados de forma construcional em SNLoc atributiva, cada 

subparte contribui com o sentido da construção, e o esquema pode ser perfilado por variadas 

constituições de SN e por locativos distintos. Desse modo, verifica-se o aumento de  

esquematicidade e produtividade de SNLoc atributiva.  

De acordo com Traugott & Trousdale (2013), afirmamos que o que permite a mudança 

da microconstrução SNLoc atributiva para um esquema produtivo é o aumento na frequência 

type relacionado à generalização semântica e à inserção do clítico ou  afixóide no SN. Assim, 

quando o esquema complexo de formanova – sentidonovo  SNLoc atributivo surge através de 
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uma série de mudanças, temos construcionalização lexical no nível esquemático. SN e Loc 

passam por construcionalização lexical como SNLoc atributiva. 

Com a construcionalização lexical há aumento de esquematicidade e produtividade e 

redução de composicionalidade, mais especificamente no nível microconstrucional. Assim, 

ocorre uma diminuição da transparência entre a compatibilidade do significado e da sintaxe de 

SNLoc atributiva, que leva à redução de composicionalidade. Dessa forma, quando o falante 

instancia SNLoc atributiva, o ouvinte não vai compreendê-lo através do sentido de cada item 

individual, o que gera então, incompatibilidade entre o significado dos elementos individuais 

e o sentido do todo. Porém, o ouvinte já internaliza esse novo esquema na língua e 

compreende tal construto pelo seu sentido como um todo.  Portanto, a microconstrução em 

estudo não é inanalisável, conforme propuseram alguns estudos mais clássicos de 

lexicalização, como o de Girón Alconchel (2013), e sim, tem sua composicionalidade 

diminuída, mas não ao ponto de torná-la totalmente opaca. Trata-se de um arranjo que ainda 

exibe parcial composicionalidade, devido à preservação de sentido do SN e de seu estatuto 

mais lexical, concernente à classe dos substantivos; por outro lado, o locativo se encontra 

mais destituído de seus traços prototípicos adverbiais, atuando à semelhança de um clítico ou 

afixóide, a concorrer para a atribuição do SN. 

Assim, quando surge SNLoc atributiva como um novo nó na língua, existe um 

aumento na esquematicidade, que leva ao aumento de produtividade, já que SNLoc atributiva 

continua a ser usada como um esquema em que novas microconstruções são moldadas. Dessa 

forma, temos a lexicalização por expansão (LE). Entretanto, há redução de 

composicionalidade, já que ocorre uma diminuição na transparência entre o sentido e a forma 

da microconstrução. Logo, tem-se a lexicalização por redução (LR).  

De modo semelhante, analisando a construcionalização lexical de SNLoc através de 

uma inicial trajetória de abstratização do pronome locativo na construção, em um nível micro, 

compreendemos a noção de redução. Por outro lado, observando por um nível macro, da 

construção resultante de construcionalização e seu aumento de esquematicidade e 

produtividade, entendemos a noção de expansão. Logo, as duas tradições, a de redução e a de 

expansão, estão unidas em nossa pesquisa. 

Portanto, analisando diacronicamente, afirmamos que SNLoc atributiva é resultado de 

construcionalização lexical, em uma trajetória que parte do esquema SNLoc dêitico. 

Observando sincronicamente, afirmamos que temos dois nós na rede SNLoc que convivem: 

SNLoc dêitica e SNLoc atributiva. Cada nó abarca a macro, as mesos e as inúmeras 

microconstruções, as quais se realizam como construtos na língua. A Figura 03 a seguir ilustra 
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essas constatações: 

 

 
  Figura 03: A rede SNLoc e o esquema SNLoc atributivo resultado de construcionalização 

 

4.3 A construção SNLoc atributiva e seus níveis esquemáticos 

 

Conforme vimos, através de iniciais mudanças construcionais chega-se a SNLoc 

atributiva, resultado de construcionalização lexical, já que se origina um novo par forma e 

sentido principalmente de conteúdo na língua. Esse arranjo mais recente encontra-se 
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disponível para uso em contextos semântico-pragmáticos específicos e conta com alguns 

níveis esquemáticos, segundo Traugott (2008), os quais serão mais bem analisados nesta 

seção. 

O uso que os falantes da língua experimentam na interação verbal são exemplares 

específicos (Bybee, 2010) ou tokens de construções. Assim, os usuários produzem tokens 

similares a outros, via analogização, para estabelecer exemplares e estes exemplares se 

agrupam para formar categorias que se representam nos slots fixos e esquemáticos das 

construções. Dessa forma, observamos que a macroconstrução SNLoc atributiva conta com 

várias e possíveis microconstruções. Preenchemos os slots de SNLoc atributiva com variadas 

possibilidades de SN e locativo. Portanto, fizemos uma análise de todas as ocorrências de 

nosso corpus sincrônico e apresentamos a seguir as 144 microconstruções SNLoc atributivas 

encontradas. Cabe destacar que tais microconstruções se encontram organizadas por colunas 

de acordo com a referência a que o SN da microconstrução faz, e que, dentro de cada coluna, 

há microconstruções com os três locativos instanciados na construção. Para facilitar a 

visualização por locativos, os separamos, dando o espaçamento de uma linha: 

 

LUGAR PESSOA ANIMAL 
aquela área lá o diretor lá um gafanhoto lá 
uma vila lá o diretor lá o gato lá 
o chão lá um negão lá  

um beco lá um outro pessoal lá  
o morro lá um surfista lá  

um centro lá uma outra equipe lá  
uma ilha lá um cara lá  

o cemitério lá os cara lá  
a avenida lá os moleques lá  

o cemitério lá um homem lá  
a estrada lá um garoto lá  
a estrada lá outro homem lá  

a biblioteca lá uma mulher lá  
um lugar lá uma menina lá  
o local lá um parente dele lá  

o zoológico lá os caminhoneiros lá  
outra terra lá o doutor fulano lá  
outra praia lá as criança lá  

o rio lá o pai lá  
 o velho lá  

todos esses países aí o velho lá  
um lugar aí o menino deles lá  

um ginásio aí os indígena lá  
outros lugares aí o menino lá  
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essa unidade aí o menino lá  
o Brasil aí a enfermeira lá  

 a mulher lá  
esse cemitério ali o cara lá  

aquele cemitério ali os dez caras lá  
um canto ali o cara lá  

aquele pedaço ali todo mundo lá  
aquela rua ali uns especialistas lá  

 aquele aventureiro lá  
 aqueles homens lá  
 o assassino lá  
 o doutor lá  
 um personagem lá  
 um vilãozinho lá  
 o doutor lá  
 os outros lá  
 o chefe lá  
 o rapaz lá  
 o cara lá  
 o delegado lá  
 uma moça lá  
   
 essa seleção bagunçada aí  
 muitos adolescentes aí  
 várias pessoas aí  
 um marajá aí  
 essas menininha aí  
   
 uma amiga minha ali  

 uma colega ali  
 aquelas pessoas ali  

 

ENTIDADE 
CONCRETA 
DEFINIDA 

ENTIDADE 
CONCRETA 
INDEFINIDA 

ENTIDADE 
ABSTRATA 
DEFINIDA 

ENTIDADE 
ABSTRATA 

INDEFINIDA 
o rádio lá um troço lá uma doença lá o último volume lá 

o ônibus lá o coisa lá o caso lá um negócio lá 
o baú lá um negócio lá uma reza lá uns problemas lá 

essas pedras lá um negócio lá “o pé dele” lá essas coisas lá 
uma ligação elétrica 

lá 
 uma história lá o negócio lá 

umas meias lá esse tipo aí uma mentira lá esse negócio lá 
a bíblia lá esse troço aí uma mentira lá o problema lá 
a bíblia lá  a vida lá uma bobeira lá 

  uma perseguição lá uma ideia lá 
uns cinco livros aí  outra matéria lá alguma coisa lá  

muitos jogos aí  alguma atividade lá  
  a brincadeira lá esse jeito aí 
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  uma vacina lá umas coisas aí 
    
  uma frase aí  
  uma música aí  
  um fenômeno 

paranormal aí 
 

  uma história aí  
 

MOMENTO EVENTO TEMPO 
DECORRIDO 

MEDIDA QUALIDADE 

o clima lá a aula lá doze anos aí um diâmetro 
aí 

tudo escuro lá 

as férias lá a confraternização 
lá 

o tempo todo aí   

as férias lá     
 o rodeio ali    

uma crise 
enorme aí 

    

uma crise 
danada aí 

    

essa greve aí     
     

outro dia ali     
Tabela 16: Microconstruções de SNLoc atributiva 

 

Todos os slots da macroconstrução SNLoc atributiva foram preenchidos com tais 

microconstruções em nossos dados, os quais retratam os tokens empiricamente comprovados. 

Verificamos na Tabela 16 que há microconstruções que aparecem mais de uma vez; tal fato se 

deve à instanciação recorrente dessa microconstrução em nossos dados.  

Organizamos as microconstruções, conforme apontamos, de acordo com a referência a 

que o SN faz. Assim, encontramos nesses SNs referência a lugares, a pessoas, a animais, a 

entidades57 concretas definidas, a entidades concretas indefinidas, a entidades abstratas 

definidas, a entidades abstratas indefinidas, a um momento, a um evento, a um tempo 

decorrido, a uma unidade de medida, a uma qualidade. 

Compreendemos como um lugar tudo que pode ser localizado; e SNs  como “um 

lugar”, “o local”, entram nesta referência. “Essa unidade” e “aquele pedaço” devem ser 

entendidos no contexto para que se perceba a referência a um lugar: o primeiro é um prédio e 

o segundo é uma parte da cidade, a parte da praia. 

                                                           
57 Denominamos entidade uma individualidade, um ser, o que constitui a essência de algo. É tudo que existe ou 
pode existir, de forma real ou imaginária. 
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A referência à pessoa envolve todos os seres humanos, englobando um apenas ou 

mais de um, até mesmo um grupo como “um outro pessoal”, “uma outra equipe”, “todo 

mundo”, “essa seleção”, “várias pessoas”, “aquelas pessoas”. Esses seres humanos podem ser 

referidos não só através de seu gênero, faixa etária e grau de parentesco como “um homem”, 

“uma mulher”, “o velho”, “um garoto”, “o pai”, “uma colega”, mas também através de sua 

profissão, como “o diretor”, “um surfista”, “os caminhoneiros”, “o chefe”, “o delegado”, “a 

enfermeira”. Diferenciamos essa referência a pessoas da referência a animais, apenas por 

levar em consideração o sentido de pessoa como ser humano. Somente encontramos em 

nossos dados dois SNs referentes a animais: “um gafanhoto” e “o gato”. 

As entidades estão divididas em quatro grupos por questões semântico-pragmáticas. 

Diferenciamos as entidades concretas definidas, as quais podemos tocar e entender do que se 

trata, como “o rádio”, “o ônibus”, “o baú”; das entidades concretas indefinidas, as quais só 

podem ser entendidas como concretas no contexto, por exemplo: “um troço” se refere a algum 

brinquedo que a criança subia e pulava; “o coisa” nos parece ser um banco. Portanto, tais 

entidades remetem-se a algo concreto, mas indefinido no contexto. Já as entidades abstratas 

definidas são as que não podemos tocar, mas sabemos do que se trata, como “uma doença”, 

“uma reza”. “O pé dele” é um SN que está nesta categoria, mas formalmente não deveria 

estar. Entretanto, conforme explicamos, levamos em consideração os aspectos semântico-

pragmáticos para essa organização, e no contexto, o falante quer dizer que pegaram “no pé 

dele”, no sentido de “aporrinhar” alguém. Logo, alocamos esse SN como entidade abstrata 

definida. A entidade abstrata indefinida refere-se ao que não podemos sentir com o tato nem 

compreendemos o que seja, como “uns problemas”, “uma ideia”. Nessa categoria há SNs que 

também estão na categoria das entidades concretas indefinidas, como “um negócio”, “coisa”, 

mas a diferença entre eles se dá no contexto. 

Similarmente, por questões semântico-pragmáticas, diferenciamos a noção de tempo 

em momento, evento e tempo decorrido. No primeiro, lidamos com algo que aconteceu em um 

momento específico, como “as férias”, “outro dia”; no segundo estamos tratando de um 

evento que se deu em determinado momento, como “a confraternização, “o rodeio”; e no 

terceiro tratamos de algo que se dá ao longo do tempo, como “doze anos”, “o tempo todo”. 

Cabe mencionar que em “momento” tem um SN “o clima” que se refere a um momento 

especial de uma festa que a informante foi. 

Por fim, temos SNs que designam uma medida, como “um diâmetro” e que designam 

uma qualidade, como “tudo escuro”, em que a noção de qualidade é observada no 

modificador do SN. Esses últimos somente tiveram essas duas ocorrências em nossos dados. 
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Tal organização se aproxima bastante do que os autores referendados na Revisão da 

Literatura apontam sobre a referência a que os SNs fazem. Nessa pesquisa apenas 

pormenorizamos o que tais autores mencionam de forma mais geral, a fim de analisarmos 

com mais refinamento cada SN encontrado. A tabela a seguir representa essa análise: 

 

 LÁ AÍ ALI TOTAL 
Lugar 19 6 5 30 
Pessoa 45 5 3 53 
Animal 2 0 0 2 
Entidade concreta definida 9 2 0 11 
Entidade concreta indefinida 4 2 0 6 
Entidade abstrata definida 12 4 0 16 
Entidade abstrata indefinida 10 2 0 12 
Momento 3 3 1 7 
Evento 2 0 1 3 
Tempo decorrido 0 2 0 2 
Medida 0 1 0 1 
Qualidade 1 0 0 1 
TOTAL 107 27 10 144 

Tabela 17: Levantamento dos SNs da microconstrução SNLoc atributiva quanto à sua referência 
 

Verificamos através da Tabela 17 que, em nossos dados, SNs que fazem referência a 

pessoas são os mais utilizados nas instanciações da microconstruções SNLoc atributivas; seu 

quantitativo é ainda superior à soma dos que representam as entidades concretas e abstratas, 

as quais são também muito utilizadas. Os tokens a seguir ilustram cada referência do SN 

apontada na Tabela 17. Em (27) e (32) há mais de um token e em cada um há uma referência 

distinta: 

 
(27) tá... eh... eu estava vindo da casa da madrinha da minha irmã... aí ao passar em frente de um beco 
lá... tudo escuro lá... aí eu vi uma senhora com duas bolsas... né? (     ) de compra... aí vieram uns 
caras... e quiseram assaltar... a mulher... porra é maior sacanagem... né? (D&G – Patrícia – 15 anos – 
NEP oral – RJ – século XX)  

 

(28) uma mulher lá... eh... que a filha dela... né? pegou... uma catapora lá... na escola... né? aí depois 
passou essa capa/ essa catapora... pra irmã dela... (D&G – Juliana – 7 anos – NR oral – RJ – século 
XX) 
 
(29) primeiro eu fui com ele na mão pra mostrar a minha mãe... eu fali com minha dindinha que estava 
aí/ estava aí... ele falou que... eh... que estava querendo que pegue um bicho... aí apareceu lá nim casa 
eu falando que eu tenho um gafanhoto lá... falando que eu vou pegar...  (D&G – Luiz Eduardo – 7 
anos – RP oral – Niterói – século XX) 
 

(30) E: eh... como é que a gente faz pra jogar vídeo-game? 
I: uhn... ah... é uma questão de... eh... saber... os::/ tipo... como dizem nas... gírias de hoje... macete... 
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E: é? quais são [os macetes?] como é que a gente faz pra jogar? 
I: [tem que/]  não sei tem muitos jogos aí... tem com macete... (D&G – Fernando – 9 anos – RP oral – 
RJ – século XX) 
 
(31) quando o ônibus deu a freiada... né? eu te contei... quase que bate... a cabeça no ferro... e ela/ a 
colega dela... caíu no chão... quando caiu... ralou o dedo dela... ralou o dedo... ela “ai... ai... meu 
dedo... meu dedo...”aí... minha mãe... enrolou com um negócio lá... (D&G – Rafael N. – NR oral – RJ 
– século XX) 
 
(32) o cara num ... num ... num ... num sobreviveu ... morreu né ... e deixou uma frase ... pra ele ... 
deixou uma frase aí muito interessante e ele ficou encucado ... com aquela frase ... num tô lembrado 
qual foi a frase ... mas ele deixou lá uma frase e ele ficou lembrando né ... o tempo todo aí é ... aí/ 
cobriu lá o corpo né ... (D&G – Carlos – 26 anos – NR oral – Natal – século XX)   
 
(33) Quando eu fui na:: fazenda com os meus primos é e lá teve uma festa lá no povoado dos 
Moinhos... é:: uma festa de forró essas coisas lá de fazendeiro de roceiro sabe? (D&G – José Renato – 
NEP oral – JF – século XX) 
 
(34) noutro dia ali... né? eu estava ali na rua... com a bicicleta da minha irmã... né? aí eu estava 
descendo o morro... que era o morro assim da... da São Félix... tem um morro ali... aí eu estava 
descendo... aí a bicicleta dela estava quebrada... eu não sabia... porque se pedalar pra trás... a bicicleta 
faz aquele barulho... CHUIM... a dela... a dela não... a dela quando pedalava pra trás...  (D&G – Fábio 
Luiz – 13 anos – NEP oral – RJ – século XX) 
 
(35) I: eu vou contar::/ não foi... um fato assim... que marcou nem nada não... mas é que aconteceu 
recentemente... eh... e foi assim... foi interessante... foi engraçado... foi que eu/ eh::... teve a formatura 
do/ de uma outra classe de oitava série lá da academia... e eles me convidaram pra ir na:: 
confraternização lá da formatura... deles... (D&G – Ana Amélia – NEP oral – JF – século XX)  
 
(36) eles diminuem o diâmetro é:: da:: o diâmetro da canali/ por exemplo a canalização fica com um 
diâmetro aí de duzentos de ... é:: quer dizer num sei de cor assim o diâmetro não ... mas ... fica um 
diâmetro grande ... (D&G – Gerson – 19 anos – RP oral – Natal – século XX) 
 
 

Nos exemplos apontados, observamos nos SNs, em (27), a referência a um lugar e a 

uma qualidade; em (28), a referência a uma pessoa; em (29), a referência a um animal; em 

(30), a referência a uma entidade concreta definida; em (31), a uma entidade concreta 

indefinida; em (32), a uma entidade abstrata definida e a um tempo decorrido; em (33), a uma 

entidade abstrata indefinida; em (34), a um momento; em (35), a um evento e em (36), a uma 

medida.  

Destacamos que encontramos SNs com essas referências, em sua grande maioria, em 

textos narrativos, pois SNLoc atributiva tem maior ocorrência nesse tipo de texto. Nas 

narrativas, pessoas fazem coisas em algum lugar, em determinado tempo. As entidades 

concretas e abstratas fazem parte do cenário narrativo. Assim, há motivação para serem esses 

os SNs encontrados como os mais recrutados na SNLoc atributiva, e as pessoas são, 

geralmente, o centro de tudo o que contamos, por isso a maior ocorrência de referência à 

pessoa.  
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Entretanto, analisamos também os construtos mais recrutados entre os 144 

encontrados e verificamos que os que contam com SNs como “cara” e “negócio” são os mais 

recorrentes, tendo o primeiro 6 ocorrências, e o segundo 5 ocorrências. “Negócio” tem seus 

similares como “coisa” e “troço”, e em nossos dados, “coisa” conta com 4 usos e “troço” com 

2. Assim, chegamos aos construtos prototípicos em termos de frequência, e também, em 

relação ao sentido, levando-se em consideração a semântica da construção, que é de 

indefinição, imprecisão e pouca adesão em relação ao que é dito. Portanto, fazendo uso de 

construtos com esses quatro SNs apontados, o falante demonstra de forma mais acentuada o 

sentido (inter)subjetivo de afastamento, de incerteza em relação ao que é contado. 

 Todas as microconstruções encontradas como construtos em nossos dados têm suas 

similaridades sintáticas e semânticas que podem ser alinhadas em mesoconstruções, as quais, 

como mencionamos, em nossa pesquisa são constituídas por SNs de 2 ou 3 posições + um 

locativo. Analisamos as classes de palavras que, em nossos dados, constituem os SNs da 

construção SNLoc atributiva, e definem, portanto, as mesoconstruções de nosso esquema 

juntamente a um locativo: 

 

Predeterminante Determinante Núcleo  Modificador 
 artigo definido substantivo  
 artigo definido pronome substantivo 

indefinido 
 

artigo definido quantificador substantivo  
 artigo definido substantivo pronome 

possessivo 
 artigo definido substantivo adjetivo 

artigo definido adjetivo substantivo  
 artigo indefinido substantivo  

artigo indefinido pronome indefinido substantivo  
 artigo indefinido substantivo pronome 

possessivo 
 artigo indefinido substantivo adjetivo 

artigo indefinido quantificador substantivo  
 pronome 

demonstrativo 
substantivo  

 pronome 
demonstrativo 

substantivo adjetivo 

 pronome indefinido substantivo  
  pronome substantivo 

indefinido 
adjetivo 

pronome indefinido pronome 
demonstrativo 

substantivo  

 quantificador substantivo  
Tabela 18: Preenchedores dos SNs das mesoconstruções SN2Loc e SN3Loc 
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Assim, observamos que o SN da mesoconstrução SN2Loc pode ser preenchido por um 

determinante e um núcleo ou por um núcleo e um modificador; já o SN da mesoconstrução 

SN3Loc pode ser preenchido por um predeterminante, um determinante e um núcleo ou por 

um determinante, um núcleo e um modificador. As classes de palavras que compõem esses 

SNs da construção SNLoc atributiva em nossos dados estão especificadas na Tabela 18. 

O SN juntamente a um dos três locativos: aí, ali ou lá representam os padrões 

mesoconstrucionais que são integrados em um esquema altamente abstrato, primitivo e 

universal, a macroconstrução SNLoc atributiva, a qual abarca todas as ocorrências de uso, 

conforme representado na Figura 03.  

 

4.4 Os contextos de uso de SNLoc atributiva 

 

Após a análise detalhada da construção SNLoc atributiva e seus níveis esquemáticos, 

vamos nesta subseção tratar dos contextos semântico-pragmáticos em que a referida 

construção atua na interação cotidiana, levando em consideração suas subpartes: o SN e o 

Loc.  

Conforme mencionado, no uso clítico do pronome adverbial locativo na construção 

SNLoc atributiva encontramos a atuação dos locativos aí, ali e lá. Aqui, o mais prototípico do 

padrão dêitico físico e muito recrutado para o padrão dêitico catafórico, os padrões mais 

concretos, tanto na sincronia quanto na diacronia, não tem  em nossos dados recorrência 

alguma no esquema mais novo e abstratizado na língua. Assim, verifica-se uma “oposição” 

entre os sentidos mais concretos e o mais abstrato, entre as preferências da modalidade escrita 

e da modalidade falada e da diacronia para a sincronia. Nos séculos passados, lidamos com 

modalidade escrita, mesmo que alguns textos sejam aproximados à fala, e temos muita 

ocorrência dos dêiticos e nenhuma dos clíticos. Na sincronia atual, contamos com muito mais 

textos orais, mesmo que haja a correspondência desses textos na escrita, e temos muita 

recorrência dos clíticos. Também há usos dêiticos, porém os dêiticos físicos têm pouca 

ocorrência se comparados aos clíticos. Lá tem escassa ocorrência nos corpora diacrônicos, 

que não contam com usos clíticos, e aqui é muito utilizado; aqui é pouco recrutado nos 

corpora sincrônicos, não tem nenhuma ocorrência nos usos clíticos, e lá é muito recorrente, 

principalmente nos usos clíticos. 

Através de nossas análises, atestamos que aqui, por expressar um sentido muito 

pontual e concreto, é recrutado para os usos dêiticos, principalmente os físicos e catafóricos, e 
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se afasta da semântica da construção SNLoc atributiva, que, como apontamos, é exatamente 

contrária, já que indica imprecisão e indefinição. Assim, no estudo dos locativos da 

construção em análise, não fazemos menção a aqui, não encontrado em nossos dados, apenas 

a aí, ali e lá. 

Investigando os três pronomes adverbiais locativos na construção SNLoc atributiva, 

observamos que estes indicam, de forma geral, um sentido de imprecisão e indefinição à 

construção. Entretanto, verificamos em todas as ocorrências analisadas que esses sentidos 

podem ser particularizados de acordo com os contextos pragmáticos em que se dão, e em tais 

contextos atua não só a semântica dos locativos, mas também a dos SNs. Assim, 

apresentamos nos exemplos a seguir os dados de SNLoc atributiva organizados de acordo 

com tais contextos mais específicos: 

 
a) Imprecisão relacionada ao desconhecimento do falante: 

 

(37) I: o lugar que eu mais gosto... é uma vila... o nome dela é Vila Pereira Carneiro... ela fica ali 
perto/ bem antes da rodoviária... né? eu gosto muito de  lá porque:: meus amigos... a maioria mora lá... 
né? então:: assim... fica .../ sei lá... fica até legal pra mim... ficar saindo de casa todo dia mesmo olhá/ 
mesmo horário pra se encontrar com o pessoal no mesmo lugar... porque o pessoal daqui... sei lá... eles 
são muito estranhos... fofoqueiros... então:: não é boa influência... aí... eu vou pra lá... o pessoal de lá é 
legal à beça... e:: lá... sei lá... é um lugar assim mais arejado... mais fresco... [...] 
E: você me disse que é uma vila lá... que tem uma entrada... uma saída... como é que é? Me 
descreve... (D&G – Entrevistador: Eduardo Kenedy – DL oral – Niterói – século XX) 
  
(38) Elisa... eu queria que você me contasse... um:: fato... uma história que tenha acontecido com 
você... e que tenha sido interessante... ou constrangedora... ou triste... ou engraçada... imagina/ lembra 
uma história aí e me conta... (D&G – Entrevistador da informante 15 – NEP oral – JF – século XX) 
 
(39) uns camarada chegaram do lado dele assim... começaram a implicar com eles... pisaram no tênis 
deles... sabe? aí... o::... irmão dele era meio nervoso assim... aí pegou... deu um chute na... na perna de 
um cara lá... aí o outro cara pegou a cadeira... tacou em cima dele... sabe? aí o... o irmão dele caiu no 
chão... aí ele se meteu... pegou o casaco dele... a... apertou assim o pescoço do cara...   (D&G – 
Roberto – 15 anos – NR oral – RJ – século XX) 
 
 
b) Imprecisão relacionada ao compartilhamento da informação entre os interlocutores: 
 
 
(40) aí todo mundo começou a brigar... cara... maior/ ficou/ acho que demorou meia hora... todo 
mundo brigando ali no rodeio ali... sabe? todo mundo brigando...  (D&G – Roberto – 15 anos – NR 
oral – RJ – século XX) 
 

(41) vinha um táxi correndo pra caramba... e bateu... na porta dele... do lado dele assim... acabou o 
carro... pô... ele se machucou na cara... cortou a cara... entrou vidro dentro do olho dele... mas não 
chegou a se... a se ferir gravemente não... foi só assim leve... né? e pô:: o mais engraçado é que ele 
saltou do carro... pô... putão... e o motorista do táxi tranqüilíssimo... ligando já pra::/ pegou o rádio lá 
que tem no táxi e ligando lá pra Central... pediu reboque e não sei o quê...  (D&G – Daniel – 22 anos – 
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NR oral – RJ – século XX) 
 
(42) a pouca vergonha que acontece... agora... pouca vergonha tem em todo lugar... né? não é só no 
Brasil... em todos esses países aí os políticos... são sempre corruptos... né?  (D&G – Regina – 23 anos 
– RO oral – RJ – século XX) 
 
 
c) Imprecisão relacionada a pouca importância sobre o que se comenta:    
 
 
(43) se é a partir do momento que derem liberdade pro técnico escalar a seleção ... só ... vai a 
tendência é ... é melhorar e  também ... também a ... por parte dos jogadores se houver mais vontade ... 
menos interesse pelo ... pelo dinheiro mas ... se ... se preocupar mais em jogar futebol do que em 
ganhar dinheiro né? como já aconteceu agora com ... com Careca eu acho que ele pediu dispensa né? 
pediu pra sair ... pediu pra sair e ... todo mundo sabe ... porque ele pediu pra sair ... porque ele já tem 
um bom contrato no Japão ... né? num vai ... num vai arriscar a cabeça ... só pra pertencer a essa 
seleção bagunçada aí ... se o interesse dele é em dinheiro ele ... já tá com bom ... um   contrato bom lá 
e num vai ... se preocupar mais com a seleção brasileira ... (D&G – Carlos – 26 anos – RO oral – Natal 
– século XX) 
 
(44) I: tenho... tenho muito... até essas menininha aí que... que... que não gosta de falar com... com 
menino... fala... que a professora até falou “ó não precisa ter vergonha... e vai falar com todo mundo”  
aí todo mundo fala... aí teve ontem um dever que ficou assim menina menino menina menino menina 
menino... pra fazer uma... uma assim... eh... uma... brincadeira... aí... ontem eu gostei de mais...  (D&G 
– Flávio – 10 anos – RO oral – Niterói – século XX) 
 
(45) tá nas minhas mãos ... a solução do país tá nas minhas mãos ... a solução dos meus filhos 
futuramente tá nas minhas mãos ... mas ele tem medo de enfrentar ... de encarar a realidade ... de pegar 
o seu direitos de voto e dizer assim ... “eu vou usar essa arma” ... não ... eles se deixa enganar ... se 
deixa iludir por um dinheiro ... por uma cara bonita ... por um ... por um:: meio de comunicação como 
é a televisão ... ela bota um negócio lá ... uma fantasia e você:: você aceita ... então ele começa a se 
iludir ... ele vai se deixando se iludir e que o outro ponto que eu também vejo ... é como a televisão ... 
ela tem:: ela tem iludido as pessoas ... tanto nordestinas ... todos os:: todos os lugares ela:: ela tem 
iludido ... ... (D&G – Glislaine – 21 anos – RO oral – Natal – século XX)  
 
 
d) Imprecisão relacionada à tentativa de estimativa aproximada: 

 

(46) e começou a bater nela... só que... a princípio tu pensa assim... “a...a guria tem dezesseis pra 
dezessete anos... não... não... não cabe mais bater numa/ num jovem... se fosse uma pessoa de onze... 
doze anos aí... vamos dizer assim... seria o tapa moral...” que a gente chama... né? (D&G – Giovane – 
17 anos – NEP oral – RG – século XX) 
 
(47) a diretora falou pra gente pagar eh... a caixa escolar... pra ter sempre a merenda... e as vassouras 
pra limpar... o pátio... pra limpar... é pra limpar cozinha... e comprar os livros... porque a diretora disse 
que ela teve que comprar eu acho que uns cinco livros aí... (D&G – Ana Caroline – 11 anos – RO oral 
– RJ – século XX) 
 

 

Através desses exemplos, observamos que o sentido geral de SNLoc atributiva é de 

imprecisão e indefinição, porém tais sentidos são especificados de acordo com os contextos 
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de uso. Em nossos dados, detectamos quatro contextos diferentes. O primeiro é o de 

imprecisão em relação ao desconhecimento do falante sobre o que fala. Nesse contexto, o 

usuário marca (inter)subjetivamente que não sabe do que, de quem, de onde ou de quando se 

fala ao fazer uso de SNLoc atributiva. Em (37), o falante diz “uma vila lá” para expressar que 

é um lugar que ele não conhece; e, ao final de sua fala, pede a seu interlocutor que lhe 

descreva a tal vila para que ele possa conhecê-la. Em (38), ao falar “uma história aí”, o 

entrevistador pede a seu entrevistado que lhe conte uma história que não é de seu 

conhecimento, e em (39), o falante marca com “um cara lá” que ele não conhece esse homem 

que aparece em sua história.  

Verificamos que o SN contribui para que se dê o contexto de desconhecimento do 

falante em relação ao que é dito. Em nossos dados, como determinantes, o artigo indefinido, o 

pronome demonstrativo aquele(a) e o indefinido concorrem para esse sentido, pois ambos 

expressam indefinição e distanciamento. Como núcleo, os substantivos que indicam pessoas, 

lugares e entidades abstratas também contribuem com essa ideia, pois são mais genéricos, não 

especificando seus referentes. Assim, quanto menos especificação, maior o sentido de 

desconhecimento sobre o que fala. Como vimos, os exemplos (37), (38) e (39) apresentam o 

artigo indefinido como determinante, e como núcleo, apresentam respectivamente, um lugar, 

uma entidade abstrata e uma pessoa. 

Não encontramos em nossos dados usos com ali relacionados a esse contexto de 

desconhecimento. Observamos, assim, que os falantes optam por lá e aí  para essa função. De 

acordo com os nossos estudos sobre os locativos, já apontados na Revisão da Literatura, ali e 

lá indicam distância em relação ao falante e ao ouvinte, mas lá difere de ali em termos de 

graus de distância, já que este último é um pouco mais próximo dos interlocutores; é um 

espaço mais determinado, que se consegue visualizar a partir do local onde se encontra o 

locutor. Lá tem o sentido mais subjetivo, que não define o espaço; e se define, é apenas do 

conhecimento do falante, cabendo ao ouvinte tentar compreender a que lugar se refere. Aí 

indica distância do falante e, assim como lá, pode expressar um lugar não exato, tendo 

também sua referência mais abstratizada. Portanto, está no sentido dos locativos o não 

recrutamento de ali para indicar desconhecimento, já que tal locativo aponta para algo que é 

possível visualizar, que não se encontra tão distante assim. Por outro lado, lá e aí são 

selecionados por já terem em seu sentido a noção de distanciamento, de lugar não 

determinado. Desse modo, observamos que a noção de distanciamento se une à ideia de 

desconhecimento: aquilo que é desconhecido assim o é porque está distante de nós. Quando se 

torna próximo a nossos olhos, podemos examinar e conhecer melhor.  
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O segundo contexto que atestamos em nossos dados é o de imprecisão relacionada ao 

compartilhamento da informação entre os interlocutores. Nesse contexto, o que prevalece não 

é a ideia de que o falante desconhece o que fala, pelo contrário, não só ele como também seu 

interlocutor têm conhecimento do que, de quem e de onde se fala. Justamente por ambos 

compreenderem as referências realizadas, o emissor não define, não especifica melhor tais 

referentes para o seu ouvinte e o contexto se torna de imprecisão. 

Assim, em (40), ao dizer “o rodeio ali”, o falante prevê que seu ouvinte conheça, 

assim como ele, o rodeio que menciona, até porque há uma confirmação depois dessa 

suposição, quando o falante pergunta se o ouvinte de fato sabe onde fica tal rodeio. Em (41) 

há um contexto semelhante, pois o falante diz “o rádio lá” para marcar que esse rádio é uma 

informação compartilhada com o ouvinte, tanto que, em seguida, esse emissor confirma com 

seu interlocutor que tal rádio é o que fica dentro do táxi. Da mesma forma, em (42), ao dizer 

“ todos esses países aí” o falante compreende que seu interlocutor saiba que em todos os 

países os políticos são sempre corruptos, e por esse motivo não confere maior precisão. Nesse 

caso, como nos exemplos anteriores, a melhor especificação ou a confirmação de que o 

interlocutor está entendendo o assunto e as referências vem depois de SNLoc atributiva. Em 

(42), o falante confere que o ouvinte está lhe compreendendo quando usa “né?” ao final de 

sua fala. 

Em nossos dados, os SNs selecionados para esse contexto são, como determinantes, o 

artigo definido e os pronomes demonstrativos esse(a) e aquele(a), em que os primeiros se 

combinam com aí e os últimos com lá e ali. O artigo definido indica que o referente é dado, é 

conhecido; os pronomes demonstrativos apontam para esses referentes de forma a expressar 

uma maior aproximação em relação a que o interlocutor conhece. Assim, tais determinantes 

colaboram com o contexto de compartilhamento da informação.  Como modificadores, em 

nossos dados, os adjetivos e os pronomes possessivos são recrutados para indicar, através da 

qualificação do adjetivo e de uma melhor especificação conferida pelo pronome possessivo, 

que o referente é próximo do interlocutor. Como núcleo, substantivos que indicam pessoa, 

lugar, entidade concreta, momento e evento são os mais recrutados, pois tratam de referências 

que podem ser facilmente compartilhadas. Como vimos, os exemplos (40) e (41) apresentam 

o artigo definido como determinante e o exemplo (42) apresenta o pronome demonstrativo 

“esse”, que juntamente ao predeterminante “todos” apontam para o núcleo “países”, 

tornando-o mais próximo do conhecimento do interlocutor. Como núcleo, os substantivos 

apresentam respectivamente, um evento, uma entidade concreta e lugar. 

Para este contexto os três locativos são recrutados. Aí e lá são selecionados porque a 
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semântica é de imprecisão e indefinição e tais locativos já têm seu sentido mais abstratizado, 

indicando tal distanciamento sobre o que se fala. Conforme o que observamos em nossos 

dados, ali se especializa nesse contexto, pois apenas encontramos usos do locativo ali 

articulando essa noção de imprecisão por compartilhamento de informação. De acordo com 

nossos estudos, faz sentido ali ser recrutado para esse contexto de compartilhamento, pois o 

que está ao alcance da nossa visão, que pode ser apontado e encontrado, é algo que pode ser 

compartilhado entre os interlocutores.  

O terceiro contexto encontrado em nosso corpus é o de imprecisão relacionada à 

pouca importância sobre o que é dito. Nesse contexto, os interlocutores conhecem o que se 

comenta; é algo compartilhado por ambos, porém a imprecisão tem um sentido adicional de 

desprezo, de pouca relevância em relação ao referente exposto no SN. Assim, em (43), ao 

dizer “essa seleção bagunçada aí” o arranjo é de imprecisão e também de acentuar que “essa 

seleção bagunçada” não tem seu valor, por isso o falante não precisa nem perder seu tempo 

falando sobre ela. O mesmo acontece quando o falante diz em (44),  “essas menininha aí”, 

deixando claro um certo desprezo por essas meninas de que comenta. Em (45),  ao falar “um 

negócio lá”, imaginamos que esse falante inseriu uma certa dose de repúdio na construção 

SNLoc atributiva, e isso se dá porque o entorno também induz a essa semântica da 

construção.  

Observamos que o SN também concorre com tal sentido, pois por exemplo, em (43), o 

SN atribui uma qualificação ruim a essa seleção, ao dizer que ela é “bagunçada”. Em (44), o 

SN “essas menininha” exprime um certo repúdio do entrevistado em relação às meninas. Em 

(45), ao não especificar do que se fala, usando o SN “um negócio”, também se observa um 

certo desprezo em relação ao que se fala. 

Assim, em nossos dados, como determinantes do SN, o artigo indefinido, o pronome 

indefinido e o demonstrativo esse(a) articulam o sentido de pouca importância, pois os dois 

primeiros, por não definirem nem especificarem com maior precisão, tornam o ser de que se 

comenta algo mais “desprezível”, um ser qualquer, sem importância; e com o último é 

justamente o contrário, pois o demonstrativo “esse” aponta para o ser como um “julgamento” 

desse ser. Como modificadores, os adjetivos contribuem para esse sentido da construção, já 

que qualificam os referentes citados. Como núcleo, os substantivos que indicam pessoa, 

animal, lugar, entidade concreta e abstrata são os mais selecionados, pois os quatro primeiros 

referem-se a seres que podem sofrer uma avaliação ruim de desprezo e pouca relevância e os 

últimos tornam esses seres algo qualquer, inespecífico. Como vimos, os exemplos (43) e (44) 

apresentam como determinante o pronome demonstrativo, o exemplo (45), o artigo 



179 
 

indefinido; como núcleo, os dois primeiros exemplos indicam pessoas e o último, uma 

entidade abstrata. O primeiro exemplo ainda conta com um adjetivo como modificador. 

Observamos através do exemplo (45) que o entorno é muitas vezes imprescindível 

para que se perceba na instanciação da construção SNLoc atributiva a imprecisão relacionada 

à semântica de pouca importância sobre o que se diz. Tal instanciação tem como núcleo um 

substantivo que indica uma entidade abstrata, cuja referência não é facilmente compreendida, 

assim, torna-se mais difícil verificar na construção o sentido de pouca importância do 

contexto. Como vemos, todo o arranjo é de pouca importância, que leva a certa imprecisão 

desses SNs, porque possivelmente eles não “mereçam” tal ou melhor especificação.  

Os três exemplos mencionados para esse contexto foram encontrados em relatos de 

opinião. Esse tipo de texto pode ter influenciado a semântica de pouca importância, pois em 

contextos argumentativos geralmente qualificamos, expomos nossas ideias, nossas emoções. 

Assim, a sequência de opinião pode ter levado uma construção que denota imprecisão a 

incluir em seu sentido a ideia de pouca relevância e certo desprezo. Desse modo, a imprecisão 

é ocasionada porque o falante, ao expor seus argumentos, não deseja conferir relevância aos 

referentes que utiliza. Entretanto, também encontramos SNLoc atributiva expressando esse 

sentido particular em outros tipos de texto, conforme vamos mostrar mais adiante. 

O quarto e último contexto encontrado em nossos dados é o de imprecisão relacionada 

à tentativa de uma estimativa aproximada. Nesse uso, o falante demonstra com SNLoc 

atributiva que não sabe a quantidade do que é referido no SN. Assim, em (46), ao dizer que a 

pessoa tem “doze anos aí”, tendo expressado anteriormente a possibilidade de ela ter “onze”, 

o falante mostra (inter)subjetivamente que não sabe a idade precisa da pessoa. O mesmo 

acontece quando em (47), o emissor usa “uns cinco livros aí”, tendo dito anteriormente que 

“acha”, ou seja, que não tem certeza da quantidade exata. Encontramos esse sentido também 

em (36) retomado a seguir: 

 

(36) eles diminuem o diâmetro é:: da:: o diâmetro da canali/ por exemplo a canalização fica com um 
diâmetro aí de duzentos de ... é:: quer dizer num sei de cor assim o diâmetro não ... mas ... fica um 
diâmetro grande ... (D&G – Gerson – 19 anos – RP oral – Natal – século XX) 
 

 

Nesse uso, o falante diz que a canalização tem “um diâmetro aí de duzentos”, e nem ao 

menos termina sua fala, porque não sabe a medida exata, completando-a com “num sei de cor 

assim o diâmetro não ... mas ... fica um diâmetro grande ...” Observamos que não só SNLoc 

atributiva é de imprecisão, mas o entorno também nos dá pistas dessa falta de exatidão para 
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especificar tais informações ao seu ouvinte. 

Nesse contexto, SNs que contam com predeterminantes como artigo indefinido são os 

mais selecionados, pois esse artigo confere a imprecisão necessária a uma tentativa de 

estimativa aproximada. Como determinantes, os quantificadores são os mais recrutados, pois 

são eles que indicam a quantidade referida; e como núcleo, substantivos que indicam 

entidades concretas, tempo decorrido e medidas são os mais recorrentes, pois podem ser 

quantificados. Como vimos, em (46) e (47), como determinantes, contamos com um 

quantificador, em (36) com um artigo indefinido; em (47) ainda contamos com o artigo 

indefinido como predeterminante. Como núcleo, temos, respectivamente, um substantivo que 

indica tempo decorrido, entidade concreta e medida. 

O sentido de estimativa aproximada se assemelha ao sentido de desconhecimento já 

apresentado. Entretanto, não alocamos esses três exemplos encontrados em nossos dados 

relacionados à estimativa aproximada nos contextos de desconhecimento, pois observamos 

que este primeiro seleciona o locativo aí  para seu uso. Nos contextos de desconhecimento 

contamos com lá e aí, diferentemente deste, que apenas recruta o locativo aí. Fazemos uma 

conexão entre esse uso de SNLoc atributiva com o locativo aí e o uso da expressão “por aí”, e 

verificamos que ambos designam algo aproximado. Assim, quando o falante quer selecionar 

esse sentido, ele faz uso de aí tanto posposto a um SN em uma construção já 

convencionalizada com a semântica de imprecisão ou através de uma expressão da mesma 

forma compartilhada entre os usuários da língua. Conforme vimos na Revisão da Literatura, a 

“Nueva Gramática de la Lengua Española” (2010) identifica esse uso do locativo aí em nossa 

língua. 

Atestamos a esquematicidade e produtividade de SNLoc atributiva ao observar que a 

existência desse novo esquema na língua faz com que outras microconstruções se alinhem a 

ela por neoanálise e analogização, adicionando-lhe novos matizes de acordo com os contextos 

de uso. Tal constatação encontra respaldo em Bybee (2010), pois, segundo a autora, 

construções surgem como exemplares específicos de construções mais gerais existentes, as 

quais passam a assumir novas implicações pragmáticas, sentidos, ou formas devido a seu uso 

em contextos intersubjetivos particulares. Assim, fazendo inferências em uma enunciação, 

podemos torná-las parte do sentido de uma construção. No momento em que tais inferências 

se tornam fortes em certos contextos, elas se tornam parte do sentido da construção, como 

acontece nas instanciações de SNLoc atributiva. 

As tabelas a seguir trazem o quantitativo dos três locativos: lá, aí e ali 

respectivamente, nos cinco tipos de texto do Corpus D&G em relação ao contexto de uso 
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mais específico que o locativo confere na construção SNLoc atributiva: 

 

 Desconhecimento 
do falante 

Compartilhamento 
da informação 

Pouca 
importância 

TOTAL 

NEP 9 6 1 16 

NR 20 11 2 33 

DL 3 3 0 6 

RP 1 0 2 3 

RO 1 1 2 4 

TOTAL 34  21  7   62 

Tabela 19: Levantamento de lá  nos cinco tipos de texto do Corpus D&G em relação aos contextos de uso do 
locativo 
 
 
 Desconhecimento 

do falante 
Compartilhamento 

da informação 
Pouca 

importância 
Estimativa 
aproximada 

TOTAL  
 

NEP 2 1 2 1 6 

NR 3 0 0 0 3 

DL 1 1 1 0 3 

RP 0 0 2 1 3 

RO 2 6 3 1 12 

TOTAL  8 8  8  3 27 

Tabela 20: Levantamento de aí  nos cinco tipos de texto do Corpus D&G em relação aos contextos de uso do 
locativo 
 
 
 Desconhecimento 

do falante 
Compartilhamento 

da informação 
Pouca 

importância 
TOTAL 

NEP 0 2 0 2 

NR 0 5 0 5 

DL 0 1 0 1 

RP 0 0 0 0 

RO 0 2 0 2 

TOTAL 0 10 0 10 

Tabela 21: Levantamento de ali  nos cinco tipos de texto do Corpus D&G em relação aos contextos de uso do 
locativo 

 

Através dessas tabelas chegamos a algumas conclusões: o locativo lá é selecionado 

mais recorrentemente nas narrativas, principalmente nas recontadas, em contextos de 
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desconhecimento do falante. Conforme já apontamos, nas narrativas recontadas falamos sobre 

o que não vivenciamos, portanto, não temos muito conhecimento sobre a história e o que dela 

faz parte. Principalmente nas narrativas recontadas, lá também tem alguma ocorrência no 

contexto de compartilhamento da informação, mas tem pouca no último contexto, o de pouca 

importância sobre o que é mencionado. Acreditamos que tal fato se dê porque nesse contexto 

aí é mais selecionado, conforme vamos ver. 

O locativo aí é usado principalmente nos relatos de opinião e é recrutado para mais 

contextos do que os demais locativos, dividindo-se de forma semelhante entre os contextos de 

desconhecimento do falante, compartilhamento da informação e pouca importância em 

relação ao que é dito. Os contextos de pouca importância, como mencionado, conta com usos 

nos relatos de opinião, mas também tem um quantitativo aproximado nas narrativas e nos 

relatos de procedimento. Destacamos, assim, que em todos esses textos podemos indicar que 

o referente sobre o qual falamos não tem relevância para a conversa entre os interlocutores.  

Na verdade, no relato de opinião acontece de forma mais marcante o contexto de 

compartilhamento de informação. Assim, os falantes parecem emitir sua opinião e o que é 

compartilhado por ambos é marcado pela construção SNLoc atributiva.  

Apesar de apresentar o mesmo quantitativo em relação aos dois primeiros contextos 

citados na tabela, aí é mais selecionado para os contextos de pouca importância. Fazemos tal 

afirmação, porque, em relação ao lá, observamos que seu uso é relativamente superior, mas 

não podemos ignorar que o locativo lá tem mais usos que aí, o que facilita sua ocorrência ser 

maior nos contextos. Logo, pensando em termos percentuais, o uso de lá no contexto de 

pouca importância é de 11% do total; já o uso de aí  nesse contexto é de aproximadamente 

30% do total, o que confirma nossa afirmação de que aí seja o locativo mais selecionado para 

os contextos de pouca importância sobre o que é mencionado na interação entre os falantes.   

O contexto de estimativa aproximada, só encontrado com o locativo aí, distribui-se 

pelos tipos de texto, só não tendo ocorrência nas descrições. Entretanto, destacamos que seu 

uso também poderia ter sido encontrado nas descrições; só não aconteceu talvez porque 

contamos com poucos dados desse contexto.  

O locativo ali nitidamente se especializa nos contextos de compartilhamento da 

informação, já que só apresenta uso nesse contexto. Ali, em tal contexto, é utilizado 

principalmente nas narrativas, só não apresentando uso nos relatos de procedimento. 

Entretanto, temos poucos dados de ali e eles se encontram dispersos, logo, torna-se difícil tirar 

conclusões acerca do tipo textual privilegiado para uso.  

Assim, podemos afirmar que cada locativo se especializa em um contexto: lá nos 
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contextos de desconhecimento do falante e geralmente unido a SNs que indicam pessoas, 

lugares e entidades abstratas nas narrativas recontadas; aí é o mais recrutado para contextos 

de pouca importância sobre o que é dito e geralmente unido a SNs que indicam pessoas, 

lugares e entidades abstratas em relatos de opinião e ali é especializado em contextos de 

compartilhamento da informação entre os interlocutores e geralmente unido a SNs que 

indicam lugares e pessoas, nas narrativas. 

Já observamos que o uso clítico do pronome adverbial locativo é mais recorrente nas 

narrativas e com o locativo lá. Nas descrições de lugar e nos relatos de procedimento temos 

em geral poucos usos: os primeiros somam 10 usos e os últimos têm apenas 6 usos. Já os 

relatos de opinião contam com uma quantidade razoável de 20 usos clíticos, e desses usos, 12 

são com o locativo aí nos contextos já mencionados e abordados acima.  

Somando os usos dos locativos nas tabelas apresentadas, não chegamos ao número 

total de ocorrências de SNLoc atributiva, que é de 144 dados. O somatório dessas tabelas 

chega a 99 tokens de uso; os outros 45 fazem parte de um contexto mais particular de 

ocorrência do locativo lá em narrativas recontadas, discutidas a seguir. 

Observamos que o locativo lá pode ser recrutado de forma muito recorrente em 

contexto de imprecisão, contribuindo para conferir um sentido de maior indefinição a cada 

uso na construção SNLoc atributiva. Esse uso recorrente parece ser “vicioso”, na medida que 

o falante já nem parece perceber essa repetição em sua fala. Observamos tal uso nas narrativas 

recontadas, nos textos em que os falantes contam, geralmente de forma muito longa, sobre 

algo que não viveram e marcam a imprecisão de sua fala, fazendo um uso repetido da 

construção SNLoc atributiva com o locativo lá especificamente. Observamos essa repetição 

da construção em estudo em exemplos como (48) a seguir: 

 

(48) aí eles foram pra lá né ... chegaram lá no carro ... acho que era nas férias lá ... nas férias lá ... nas 
férias da ... da ... das criança lá ... dos filhos dele né ... aí passaram lá né ... muitos dias aí ... chegou 
esse velho lá na casa dele ... chegou esse velho na casa deles ... esse velho que morava em frente a eles 
... na outra casa do outro lado da pista ... aí ... como é ... fez ... é pra ... chegou a eles ... pra fazer 
amizade com eles né ... aí ... junto a essa ... essas duas ... essas duas casas ... descendo assim uma 
ribanceira ... tinha um ... um cemitério ... aí chamava cemitério maldito ... porque o velho ... o velho 
tava é:: porque o pai lá da ... das crianças perguntou ao velho lá ... por que esse cemitério ali né ... por 
que se chamava cemitério maldito né ... aí ele foi contar a história né ... [...] 
e ele ... ele ficava assustado ... mas num tinha medo assim de ... de ... de ... de sair da cama correndo 
não ... ele ficava assustado lá ... e ficou durante dez dias ... esse menino vinha lá na porta lá ... só vinha 
na porta lá e dizia esse negócio né ... uma mensagem ... num tô lembrado ... qual era a mensagem que 
ele dizia ... aí vinha aí contava a ... a mensagem ... dizia a mensagem ... aí o:: aí o ... aí o gato lá no 
durante ... uma história lá ... o gato foi atropelado por umas dessas carretas que passavam na ... na ... 
na ... lá na ... lá na avenida lá né ... só que quando ele foi atropelado ... só tava o pai da menina em 
casa ... o pai da menina em casa né ... a mulher dele e os dois filhos tinham ido pra cidade ... aí a filha 
dele gostava muito do gato né ... os filho dele gostava muito do gato ... aí chegou em casa ... aí 
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perguntou lá ... pelo gato ... “cadê o ...” aí disse o nome dele ... num tô lembrado o nome dele também 
... aí chamou ... aí o pai dele ... pai dela ... pai deles ... enrolou ... enrolou num é ... aí eles acreditaram 
pelo menos por enquanto ... 
E: enrolou em quê?  
I: enrolou ... disse ... inventou uma mentira lá que ... parece que ... inventou uma mentira lá que ... o 
velho lá que morava vizinho lá tinha levado o gato pra  passear num canto ali né ... [...] 
aí ... a ... os menino resolveram num dia que tava sozinho em casa ... ir pra ... pra ... ir dar uma volta 
pra conhecer o cemitério ... vamo lá ver o cemitério lá que a gente num conhece ... aí quando entraram 
lá no cemitério né ... aquela fumaça ... [...] 
mas ele resolveu subir de novo e viu lá o ... o cemitério lá ... lá dos índios né ... aí voltou ... desceu né 
... foi pra casa ... [...] 
e no outro dia e foi fazer de novo outro almoço que tava lá naquele almoço lá do lado de fora ... na 
grama lá ... era perto da ... da avenida ... aí o menino que era muito fofinho ... muito bonitinho ... o 
menino deles lá ... aí resolveram ... tavam ... tavam na ... intertido lá con/ conversando lá dizendo 
brincadeira ... aí resolveram sair lá de perto deles né ... aí foram lá pro lado da estrada né ... aí quando 
... quando foi chegando lá perto da estrada lá ... foi que viram né ... o menino ia atravessar a rua e 
vinha um carro ... uma carreta ... [...] 
aí depois mais tarde foi que o velho disse que ... que era por causa daquilo ali do ... do ... do (    ) 
indígena ... aí os indígenas expulsavam ... os espírito do ... do ... dos indígena lá expulsava as pessoas 
que ... que eram enterradas ali né ... expulsava e só achando esse negócio lá deles lá ... essas pedras lá 
que tinham ... desenterrando lá é que a/ acabava com a maldição né ... [...] 
aí tava um dia lá dentro de casa aí apareceu um carro buzinando ... aí foi olhar ... era  um carro de ... da 
univer/ do hospital da universidade onde (      ) tinha morrido lá ... mas quem tava dirigindo lá era uma 
enfermeira né ... aí buzinou e num saiu do carro ... aí foi lá aí ... a mulher toda suja lá ... a enfermeira 
lá ... aí era uma mulher que tinha morrido também ... tava lá né ... [...] 
aí ele ouviu umas pancadas lá dentro da casa do velho né ... resolveu à noite ir lá na casa do velho pra 
saber o que era aquilo ali né ... aí o velho havia contado uma história pra ele que não morava só ... 
tinha uma mulher e tinha um cachorro né ... e o cachorro foi atropelado na estrada e a mulher dele 
também foi atropelada na estrada lá ... [...] 
aí a mulher né ... ele contou como a mulher tinha ... tinha ... sido ... tinha morrido né ... aí depois ele 
foi pra casa né ... ele foi pra lá depois ... combinaram também que ele também queria acabar com essa 
maldição ... num queria mais ver a mulher nem o cachorro né ... e o pai do ... do menino lá também 
sabia que o filho dele tava ... tava morto mesmo [...] 
aí foi também levaram arma lá né ... quando chegou lá em cima ... o velho apontou a arma pra ... pro 
cara né ... aí é ... “o seu filho tá morto ... o gato tá morto ... minha mulher tá morta ... meu cachorro tá 
morto e eu também tô morto ... então você também vai morrer” ... aí quando ele foi ... quando ele foi 
atirando no cara apareceu ... o ... o ... o menino lá que tinha morrido lá ... e atirou no velho ... num sei 
com que arma também ... se ele tava morto ...  
 
 

Essa narrativa recontada mencionada em (48) tem algumas partes recortadas, por isso 

o uso de reticências entre colchetes “[...]” por nós colocado. Trata-se de um texto muito longo, 

em que o falante conta o que ocorreu em um filme a que assistiu e parece não se lembrar com 

muita clareza de todos os fatos. O falante faz um uso repetido de SNLoc atributiva com o 

locativo lá, conferindo assim ao texto, uma semântica maior de imprecisão e indefinição 

própria da construção.  

Analisando todas as 22 ocorrências desse fragmento, observamos que elas apresentam, 

ao mesmo tempo, o sentido de desconhecimento, de pouca importância sobre o que é 

comentado e de compartilhamento da informação, pois, por não ter vivenciado a história que 
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conta, o falante demonstra não ter conhecimento concreto sobre as informações que passa. 

Além disso, fazendo uso demasiado de SNLoc atributiva, esse falante marca a pouca 

importância que cada referente tem, não se importando em caracterizá-los; e pressupõe que o 

ouvinte esteja lhe compreendendo e partilhando de suas informações, já que está 

acompanhando sua longa história. Logo, em casos como esse, se o ouvinte compartilha do 

que conta o falante – mesmo que esse falante indique que não conhece a fundo tais referentes 

e por isso lhe dê pouca importância – tal falante pode fazer uso de SNLoc atributiva a todo o 

momento, deixando explícito o sentido de imprecisão em tudo o que conta.  

Em contextos como esse, não parece haver, de ambas as partes, interesse para que as 

referências sejam mais bem explicadas e caracterizadas, portanto, o falante pode, sem causar 

problemas ao entendimento, passar para a próxima informação sem explicar a primeira e 

assim sucessivamente, até o fim de sua história.  

Conforme informado, casos como esse só foram verificados com lá nas narrativas 

recontadas. O uso de aí mais repetidamente parece se dar apenas como conectivo, não como 

clítico na construção SNLoc atributiva. Ali, que não nos pareceu ter um uso tão abstratizado 

quanto lá e aí, aparece de forma mais isolada na construção SNLoc atributiva. As narrativas 

são geralmente, textos mais longos que os demais, e por serem recontadas, contribuem para a 

semântica de imprecisão. Por esses motivos, esse tipo de texto colabora com um uso 

repetitivo da construção em estudo. 

Apresentamos a seguir o quantitativo dos três locativos em relação aos contextos de 

uso de SNLoc atributiva para os quais tais locativos são recrutados, levando em consideração 

esse uso recorrente de lá na construção, demonstrando estar fazendo parte dos três contextos 

simultaneamente: 

 

 LÁ AÍ ALI TOTAL 

Desconhecimento do falante 34 8 0 42 

Compartilhamento da informação 21 8 10 39 

Pouca importância 7 8 0 15 

Estimativa aproximada 0 3 0 3 

Os 3 primeiros contextos juntos 45 0 0 45 

TOTAL 107 27 10 144 

Tabela 22: Levantamento dos locativos lá, aí e ali em relação aos contextos de uso de SNLoc atributiva 
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Nessa Tabela 22, encontramos todas as 144 ocorrências de SNLoc atributiva de nossos 

dados, e desses 144 usos, 45 fazem parte de narrativas recontadas que abarcam três contextos 

de uso de lá na construção SNLoc atributiva. Assim, podemos afirmar que lá é o locativo 

mais frequente na construção em estudo, ocorrendo em três contextos diferenciados e em 

situações em que as motivações para esses contextos se entrecruzam. Apesar de aí ocorrer em 

mais contextos de uso, sua recorrência na construção em estudo não se aproxima do 

quantitativo de usos de lá, conforme podemos ver na tabela acima. 

Através dessa tabela também observamos que os contextos de desconhecimento do 

falante e os de compartilhamento da informação têm um quantitativo semelhante; tal fato se 

deve ao uso especializado de ali nesse último. Já os contextos de pouca importância e 

estimativa aproximada são os menos recorrentes, fazendo parte, em geral, dos usos de aí. 

Como mencionado, o contexto de tentativa de estimativa aproximada conta apenas 

com o locativo aí. Entretanto, consideramos que não nos estranharia se os falantes passassem 

a instanciar lá, se é que já não o instanciam, nesses contextos. Como no exemplo (36), não 

nos soaria mal se os falantes dissessem: “eles diminuem o diâmetro é:: da:: o diâmetro da 

canali/ por exemplo a canalização fica com um diâmetro lá de duzentos de ... é:: quer dizer 

num sei de cor assim o diâmetro não ...” 

Não estamos afirmando que em substituições como essa haveria sinonímia de sentido, 

entretanto, a questão principal na substituição entre os locativos também gira em torno do SN 

da construção e do entorno em que ela acontece, pois estes contribuem de forma muito 

marcante para que tais contextos de uso ocorram. Os locativos incorporam à construção seus 

sentidos de imprecisão, indefinição, mas os SNs e todo o entorno são responsáveis por 

conferir que a construção SNLoc atributiva seja recrutada em determinado contexto. Assim, a 

substituição de aí por lá no exemplo anterior é possível, pois a configuração do SN possibilita 

tal troca sem alterações muito sérias ao entendimento e o entorno continua a marcar o 

contexto de estimativa aproximada.  

Ao tratar de cada contexto, informamos quais determinantes, núcleos e modificadores 

do SN concorrem para que SNLoc atributiva ocorra, de acordo com o sentido desses 

constituintes. Além de serem os exemplares, apresentamos nos gráficos abaixo a sua 

frequência em termos percentuais, a fim de que cheguemos aos exemplares em termos de 

frequência de uso por contexto: 
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a) Desconhecimento do falante: 

 

  
Gráfico 02: Frequência dos determinantes do SN no contexto de desconhecimento do falante  
 
 

 
Gráfico 03: Frequência do núcleo do SN no contexto de desconhecimento do falante 

 

b) Compartilhamento da informação: 

 

 
Gráfico 04: Frequência dos determinantes do SN no contexto de compartilhamento da informação 

 

Determinantes

Artigo indefinido

Pronome indefinido

Pronome demonstrativo "aquele"

Núcleo

Pessoa

Lugar

Entidade abstrata

Determinantes

Artigo definido

Pronome demonstrativo "esse"

Pronome demonstrativo "aquele"
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Gráfico 05: Frequência do núcleo do SN no contexto de compartilhamento da informação 

 

  
Gráfico 06: Frequência dos modificadores do SN no contexto de compartilhamento da informação 

 

c) Pouca importância: 

 

 
Gráfico 07: Frequência dos determinantes do SN no contexto de pouca importância 

 

Núcleo

Pessoa

Lugar

Entidade concreta

Momento

Evento

Modificadores

Adjetivo

Pronome possessivo

Determinantes

Artigo indefinido

Pronome indefinido

Pronome demonstrativo "esse"
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Gráfico 08: Frequência do núcleo do SN no contexto de pouca importância 

 

Não expomos o gráfico dos modificadores do primeiro contexto apontado, pois não há 

modificadores em nossos dados nesse contexto, como também não expomos o desse último 

contexto, pois só há como modificadores os adjetivos. Da mesma forma, não expomos os 

gráficos do contexto de estimativa aproximada, pois ele só conta com 3 dados. 

Assim, chegamos aos exemplares em termos de frequência por contexto de uso: no 

contexto de desconhecimento do falante, como determinante é o artigo indefinido, como 

núcleo é o substantivo que indica pessoa; no contexto de compartilhamento da informação, 

como determinante é o artigo definido, como núcleo é o substantivo que indica lugar, como 

modificador é o adjetivo; no contexto de pouca importância, como determinante é o artigo 

indefinido, como núcleo é o substantivo que indica pessoa, e como modificador é o adjetivo.  

Observamos que os exemplares do primeiro contexto e do terceiro se assemelham em 

relação ao determinante e ao núcleo, a diferença reside no fato de que o terceiro tem 

modificador e o primeiro não. Em relação ao modificador, o terceiro se assemelha ao 

segundo, o qual tem como exemplares, determinante e núcleo distintos dos outros dois 

contextos.  

Uma observação sobre isso deve ser feita: os substantivos que se referem a pessoas 

são prototípicos no contexto de desconhecimento do falante e no de pouca importância; os 

que se referem a lugares são prototípicos nos contextos de compartilhamento da informação. 

Investigando os nossos dados, verificamos que as construções em que os SNs que se referem 

a pessoas são mais facilmente atestadas como SNLoc atributivas. Exemplos como (49), (50) e 

(51) abaixo ilustram essa afirmação: 

 

(49) se ele contasse pra família quem era ele ... o assassino ... o cara lá ... ele também contava que ele 
era o cara tão odiado pela família ... né ... que até então ele era um cara bem quisto ... né ... um 
trabalhador ... um cara honesto ... (D&G – Diva – 31 anos – NR oral – Natal – século XX) 
 

Núcleo

Pessoa

Lugar

Animal

Entidade concreta

Entidade abstrata
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(50) o sistema falho de ... de ... de ... de polícia ... a corrupção que tem dentro da ... das ... da polícia é 
... por exemplo tem o ... um cara que tá ... sei lá ... fazendo um serviço pra um ... um barão ... um 
marajá aí ... sei lá ... (D&G – Vladimir – 14 anos – RO oral – Natal – século XX) 
 
(51) eu tenho uma colega ali... que tem dia que ela está ótima... tem dia que ela está... um porre... está 
uma coisa horrorosa... aí eu falo com ela... assim... “não é possível... você acordou com o pé 
esquerdo...” todo mundo fala... assim... e no dia seguinte ela está melhor... eu acho que é assim... não 
deve ficar::... fazendo fofoquinha com os outros...  (D&G – Ana Amélia – RO oral – JF – século XX)  
 

 
Observamos nos exemplos mencionados que o cara lá, um marajá aí, e uma colega 

ali, que se referem a pessoas, são mais distantes do sentido do padrão dêitico físico, que faz 

apontamentos para algo do espaço do que os SNs que se referem a lugares como os dos 

exemplos (52), (53) e (54) abaixo:    

 
 
(52) se eu não me engano ... ela presenciou o crime na ... numa ... na biblioteca lá ... não ... no 
laboratório de biologia ... um negócio assim ... sei que tava escuro né ... na época ... na hora ... e ela 
viu ... (D&G – Gerson – 19 anos – NR oral – Natal – século XX) 
 
(53) vai ser construído também mais uma ... uma quadra ... um ginásio ... falam num ginásio aí ... num 
sei se vai ser lá ... lá dentro ou fora ... (D&G - Carlos – 26 anos – DL oral – Natal – século XX) 
 
(54) aí a gente desceu pra pegar doce... ele... começou a seguir a gente... aí depois a gente deu no pé... 
subimos lá pra rua... ele não foi... é porque... os garotos já... falaram que ia pegar ele... 
E: ele ficou com medo... 
I: é... aí nunca mais seguiu a gente... aí os garotos teve que levar a gente em casa... porque a gente não 
morava naquela rua ali...  (D&G – Ana Caroline – 11 anos – NEP oral – RJ – século XX) 
 

 

Esses exemplos também se configuram como construção SNLoc atributiva, mas, por 

seus SNs indicarem um lugar, são menos prototípicos em termos de sentido do que os SNs 

que indicam pessoas, já que a ideia de lugar do SN se aproxima da noção de lugar própria dos 

locativos em função dêitica. Assim, “aquela rua” se localiza em algum lugar, mas “uma 

colega”, do modo como é apontado no dado, não. 

Acreditamos que não seja coincidência o fato de os SNs que indicam lugar serem os 

prototípicos dos contextos de compartilhamento do falante, os quais são contextos em que ali 

– o locativo que tem referência menos indeterminada – se especializa; que contam com o 

artigo definido como determinante prototípico, que se referem a algo conhecido pelos 

interlocutores. Já os SNs que indicam uma pessoa são os prototípicos de contextos em que se 

especializam lá e aí – locativos com sentido mais abstratizado, com referência a um lugar não 

exato –; que contam com o artigo indefinido como determinante prototípico, e que remetem a 

algo desconhecido ou de pouca importância para o falante.  
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Assim, em termos gerais, os locativos mais recorrentes em SNLoc atributiva são lá e 

aí, e como vimos, tais locativos são recrutados para contextos de desconhecimento do falante 

e pouca importância em relação ao que é dito, em que os SNs indicam pessoas, lugares e 

entidades abstratas. Analisando os gráficos e as tabelas desses dois contextos, observamos que 

os SNs que indicam entidades abstratas – como “negócio”, “coisa”, “troço” – ocorrem com 

mais recorrência do que os que indicam lugares. Assim, podemos atestar que, de forma geral, 

esses construtos que foram apontados na seção anterior como os mais prototípicos, unidos aos 

construtos que tem por núcleo do SN “cara”, que indicam pessoa, são os mais prototípicos 

entre todos, em termos de sentido e de frequência. A constatação anterior de que SNs que 

fazem referência a lugares são prototípicos em termos de frequência deve-se ao levantamento 

por contexto de uso, em que no contexto de compartilhamento da informação, ali é o mais 

selecionado (o menos frequente na construção SNLoc atributiva) e ocorre juntamente a SNs 

que indicam, principalmente, lugares. 

Afirmamos que o uso de SNLoc atributivo é desencadeado por sentidos produzidos a 

partir de combinações semânticas em que o contexto discursivo desempenha um papel 

fundamental. Através da (inter)subjetivação, os interlocutores marcam suas produções 

linguísticas com termos de sentido mais comunicativo ou textual. Nessa marcação atuam 

crenças, atitudes, mecanismos de persuasão, de avaliação, de evidencialidade, entre outros. 

Assim, entendemos que as instanciações de SNLoc atributiva tem a ver também com esse tipo 

de efeito primariamente retórico, que, uma vez assumido pela comunidade linguística, 

regulariza-se nas produções em geral, passando a constituir um novo padrão na língua. 

 

4.5 As propriedades de forma e sentido da construção lexical SNLoc atributiva 

 

Conforme vimos, SNLoc atributiva é um novo esquema na língua, que passou por uma 

trajetória de abstratização, partindo de um uso mais concreto com a construção dêitica – 

física, fórica e virtual. Sincronicamente, os dois esquemas atuam como nós na rede SNLoc e 

estão disponíveis para o uso dos falantes. Assumimos que SNLoc atributiva é resultado de 

construcionalização lexical, já que através de sua trajetória na língua se origina um novo par 

forma e sentido principalmente de conteúdo. Tal construção atua em contextos semântico-

pragmáticos específicos, e cada subparte tem papel fundamental no tipo de contexto em que a 

construção se dá. 

Baseados no quadro de Croft (2001), apresentamos a construção SNLoc atributiva, um 

novo par forma-sentido na língua, compreendida como um elo de correspondência simbólica, 



192 
 

em que a forma integra suas propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas e o sentido 

engloba suas propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais, como propomos e 

definimos na figura a seguir:  

 

CONSTRUÇÃO SNLOC ATRIBUTIVA 

PROPRIEDADES DA FORMA 
 

Sintáticas Entrincheiramento de SNLoc, com cliticização da segunda 
subparte.  
 

Morfológicas Formação de novo elemento lexical, membro marginal da classe 
dos nomes.  
 

Fonológicas Criação de um só vocábulo fonológico, cujo acento tônico recai 
na primeira subparte.  
 

 
                                                                                             ELO DE CORRESPONDÊNCIA 
                                                                                                             SIMBÓLICA 
 
 

PROPRIEDADES DO SENTIDO 
 

Semânticas Abstratização da segunda subparte, com perda de seu sentido 
referencial em detrimento de um sentido de imprecisão e 
indefinição em relação ao que é expresso no SN. 
 

Pragmáticas Construção (inter)subjetiva na expressão de sentido avaliativo, 
atuando em contextos de desconhecimento do falante, 
compartilhamento da informação, pouca importância em relação 
ao que é dito e estimativa aproximada. 
 

Discursivo-funcionais Ocorrência em contextos informais da oralidade, principalmente 
em sequências de fundo narrativo.  
 

Figura 04: Propriedades de forma e sentido de SNLoc atributiva (Croft 2001: 18; Croft & Cruse 2004: 258) 
 

Através da Figura 04, sumarizamos as propriedades de forma e sentido de SNLoc 

atributiva, as quais são apresentadas e discutidas nesta seção. Algumas delas já foram 

trabalhadas neste capítulo, mas há as que ainda precisam de maior aprofundamento para que 

assim, cheguemos as conclusões sobre esse novo esquema na língua. 

Quanto às propriedades da forma, apontamos que em termos de sintaxe, o locativo na 

construção SNLoc atributiva se encontra posposto a um SN, em uma configuração sintática 

“diferente” da prevista pelas GTs. Tal locativo funciona como um clítico, dependente do SN 
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anterior e com este há um entrincheiramento como uma construção.  

Na constituição da construção SNLoc atributiva, observamos que estamos lidando 

com uma combinação idiomática (Nunberg, Sag & Wasow, 1994), já que as partes carregam 

porções identificáveis de sentido idiomático. Assim, em nossos dados, temos na referida 

construção a inserção no SN de determinantes como: artigo definido ou indefinido, pronome 

demonstrativo e indefinido, adjetivo e quantificador (numeral). Como modificadores à 

esquerda, temos adjetivo e pronome possessivo. Como núcleo ou base, temos em nossos 

dados o substantivo ou pronome substantivo indefinido.  Podem-se encontrar SNs sem 

determinantes, com apenas modificadores, e vice-versa.  

Dentro da construção, o SN pode ocorrer nas funções sintáticas de sujeito, de objeto, 

de complemento de preposição (Perini, 2010). Já a posição sintática do pronome locativo é 

típica de um adjetivo em nossa língua, portanto, ele atua como um atributo do SN, 

contribuindo com sua qualificação. Verificamos a posição sintática de SN e Loc na construção 

SNLoc atributiva através das instâncias (55), (56) e (57) a seguir: 

 
(55) daqui a pouco um negão lá gritou ...pô “pega os mauricinhos... pega os mau” ((riso)) aí a gente 
saiu correndo... cara... (D&G – Daniel – 22 anos – NEP oral – RJ – século XX) 
 
(56) no meio da estrada não tinha onde enterrar né ... aí de tanto enterrar aquelas pessoas ali ... (D&G 
– Carlos – 26 anos – NR oral – Natal – século XX) 
 
(57) mas com essa greve aí não dá pra gente estudar muito... né? (D&G – Rosilda – 22 anos – RO oral 
– RJ – século XX) 
 

 

Em (55), “um negão lá” posiciona-se antes do constituinte verbal “gritou”, atuando 

como sujeito da oração; em (56), “aquelas pessoas ali” se situa após o constituinte verbal 

“enterrar” e atua como seu objeto; já em (57), “essa greve aí” atua como complemento da 

preposição “com”. Nos três exemplos analisados e em todos os disponíveis neste trabalho, 

observamos que o locativo atua como um atributo do SN anterior, na posição de um adjetivo.  

Com o entrincheiramento do locativo ao SN, temos a construção SNLoc atributiva, um 

novo elemento lexical, membro marginal da classe dos nomes em português. Através dessa 

propriedade morfológica da construção, observamos que SNLoc é um SN, é um só vocábulo 

fonológico, cujo acento tônico recai na primeira subparte, a do SN. Assim, a referida 

construção é compreendida como um todo, um único “bloco” lexical que entra para o 

inventário da língua, o constructicon. 

No polo do sentido, como propriedades semânticas, observamos que na construção 
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SNLoc atributiva, a segunda subparte, o Loc, se encontra destituída de traços de sua categoria 

fonte adverbial, como referência a lugar concreto e escopo verbal, em prol da articulação de 

sentido mais abstrato e escopo nominal. Logo, na construção mais entrincheirada, o locativo 

não atua na referência espacial como na dêixis, e sim, atribui uma semântica de imprecisão e 

indefinição à construção, por conta de seu sentido de afastamento, de lugar inexato.  

Por outro lado, o SN da construção SNLoc atributiva, conforme vimos, é de 

fundamental importância para que se verifique o contexto pragmático em que a construção se 

dá na interação entre os usuários da língua. Assim, observamos que a construção em estudo 

ocorre em contextos de desconhecimento do falante em relação ao que é dito; de 

compartilhamento da informação entre os interlocutores; de pouca importância sobre o que é 

comentado e de estimativa aproximada quanto à quantidade do referente. 

Conforme já observado, SNLoc atributiva pode ocorrer antes ou depois do constituinte 

verbal. A análise em relação à posição da construção mais entrincheirada na sentença leva em 

conta suas propriedades da forma, mas também vai em direção ao polo do sentido com suas 

propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais, conforme vamos ver neste 

espaço.  

A possibilidade de SNLoc atributiva ocorrer posposta ao verbo leva-nos a uma análise 

mais criteriosa a fim de verificarmos se o locativo é um clítico entrincheirado ao SN ou se é 

um argumento do verbo anterior à construção. Portanto, se a construção estiver anteposta ao 

verbo, a proposta do locativo como argumento do verbo é enfraquecida, pois como argumento 

do verbo deveria estar depois dele. Em (55), o falante diz: “um negão lá gritou”; nesta posição 

pré verbal, constatamos que o pronome locativo está escopando o SN e compreendemos que, 

nesse arranjo, o falante transmite o sentido de “um negão que eu não conheço bem, não sei 

seu nome, gritou”. Logo, o sentido clítico de SNLoc.  

Entretanto, quando a construção SNLoc atributiva se encontra posterior ao verbo, 

realmente nos resta a dúvida se estamos diante de um locativo atuando como argumento do 

verbo anterior a esta construção, e essa dúvida se acentua ainda mais se este verbo possuir um 

frame de espaço. Portanto,  analisamos todo o contexto onde se encontra a referida construção 

para fazer nossas afirmações. Se a construção SNLoc atributiva se situa após um constituinte 

verbal que não apresenta um frame espacial, verificamos mais claramente que o locativo da 

construção não é um argumento do verbo. Vejamos no exemplo (56) a seguir: 

 

(56) “aí era ... a família era um menino  ... uma menina ... o pai dela ... a mãe dela ... e um gato ... 
((riso)) um gato preto bem fofinho ((riso)) aí eles foram pra lá né ... chegaram lá no carro ... acho que 
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era nas férias lá ... nas férias lá ... nas férias da ... da ... das criança lá ... dos filhos dele né ...” (D&G 
– Carlos – 26 anos – NR oral – Natal – século XX) 
  

 

Verificamos em (56), que o verbo “era”, anterior aos dois arranjos SNLoc atributivo 

“as férias lá” e “as criança lá”, não possui frame espacial, já que não seleciona um locativo 

depois dele. Esse fato, aliado à observação de que a sequência em que se encontra a 

instanciação de SNLoc atributiva é de imprecisão, torna mais fácil constatarmos que estamos 

lidando com um uso clítico do pronome locativo na construção SNLoc atributiva. Atestamos 

que o falante não sabe quando tal fato narrado por ele aconteceu, pois ele diz “acho que” e 

demora um pouco para passar essa informação; essa demora é marcada pelas reticências na 

transcrição do trecho. 

Contudo, se SNLoc atributiva encontra-se após o constituinte verbal, tendo esse verbo 

um frame espacial, a dúvida quanto à possibilidade de o locativo ser um argumento do verbo 

se acentua, conforme expomos. Porém, é a análise do contexto o que sempre garante que 

estamos diante da construção SNLoc atributiva. Citamos (57) a seguir como um exemplo: 

 

(57) I: teve um dia que a gente fomos pra uma festa de rua lá em::/ ah esqueci... esqueci o nome... ah... 
um lugar aí... aí... né? a gente passamos o maior sufoco dentro da Quinta... (D&G – Roselane – 15 
anos – NEP oral – RJ – século XX) 
 

 

Em (57), a informante afirma que foi a uma festa de rua em “um lugar aí”. SNLoc 

atributiva está posposta ao verbo “fomos”, que tem um frame espacial, pois seleciona um 

lugar para onde se foi. Era esperado que uma dúvida pairasse quanto ao fato de esse locativo 

ser um argumento do verbo, já que possui características que conduzem a essa constatação. 

Todavia, além de haver uma notória distância entre o verbo e a construção, o entorno onde se 

encontra a referida construção é de imprecisão, incerteza, indefinição. A informante deixa 

claro que ela esqueceu o nome do lugar e assim, usa “um lugar aí” para marcar essa incerteza. 

Logo, verificamos que não estamos diante de um pronome adverbial locativo atuando como 

argumento do verbo, e sim, de uma construção entrincheirada SNLoc atributiva, que, nesse 

caso e em outros tantos, posiciona-se após o constituinte verbal. 

Dessa forma, as posições pré e pós verbal da construção SNLoc atributiva são 

passíveis de acontecer e a garantia de que o locativo da construção funciona como clítico e 

não como argumento do verbo se dá porque, principalmente, levamos em consideração o 

contexto semântico-pragmático em que tal construção ocorre. 
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Em nossos dados, temos casos como (57), em que a construção SNLoc atributiva está 

distante do constituinte verbal, além disso, temos casos em que nem constituinte verbal há; 

para percebê-lo é necessário inferi-lo, como vemos em (58) a seguir: 

 

(58) mas quem tava dirigindo lá era uma enfermeira né ... aí buzinou e num saiu do carro ... aí foi lá aí 
... a mulher toda suja lá ... a enfermeira lá ... aí era uma mulher que tinha morrido também ... tava lá 
né ... (D&G – Carlos – 26 anos – NR oral – Natal – século XX) 
 

 

Em (58), para analisarmos o trecho inserimos “estava” depois de “mulher”: “a mulher 

estava toda suja lá”. Assim, verificamos que há um verbo subentendido antes de SNLoc 

atributiva. A tabela abaixo ilustra as possíveis posições desse novo arranjo semântico e 

sintático em relação ao verbo na sentença: 

 

 SNLoc com 
Lá 

SNLoc com 
Aí 

SNLoc com 
Ali 

TOTAL 

Antes do constituinte verbal 26 3 2 31 

Depois do constituinte verbal 76 18 8 102 

Antes do constituinte verbal / o 
verbo está distante 

1 1 0 2 

Depois do constituinte verbal / o 
verbo está distante 

3 3 0 6 

Depois do constituinte verbal 
inferível 

1 2 0 3 

TOTAL 107 27 10 144 

Tabela 23: Levantamento das posições sintáticas de SNLoc atributiva em relação ao constituinte verbal 

 

Através da Tabela 23, observamos que SNLoc atributiva com os três locativos 

estudados tem maior atuação na posição posposta ao constituinte verbal. Tal “preferência” por 

essa posição pode ser uma herança herdada dos contextos típicos, em que o locativo 

geralmente modifica um verbo, atuando posposto a ele. Essa afirmação encontra respaldo no 

princípio de persistência de Hopper (1991), segundo o qual, com a gramaticalização de uma 

unidade linguística, passam a coexistir diferentes camadas em um mesmo momento e, por 

serem derivadas umas das outras, as camadas mais novas mantêm traços que persistem das 

primeiras.  

Tal situação configura o caráter polissêmico da construção SNLoc, em termos de 
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metáfora, e evidencia o papel do contexto linguístico, no âmbito da metonímia, como 

motivador da derivação de sentido espaço > texto observada através da trajetória de 

construcionalização pela qual SNLoc passa. Assim, alguns traços dos usos dêiticos mais 

referenciais tendem a permanecer na construção mais nova SNLoc atributiva, refletindo 

detalhes de sua história na língua, como os referentes à posição posposta desta construção 

mais nova em relação ao verbo na sentença. 

Separamos na Tabela 23 os dados referentes a quando o verbo está distante da 

construção, pois são dados em que mais visivelmente verificamos o uso clítico do pronome 

adverbial locativo, e menos observamos a função de argumento do constituinte verbal. No 

total, são 8 dados desse tipo, sendo 2 em que a construção se encontra antes do verbo e 6, 

depois. 

Como exposto, há casos em que o constituinte verbal não está exposto na sentença, 

para compreendê-lo, precisamos inferi-lo. Verificamos em nossa análise que o verbo foi 

inferido sempre em uma posição anterior à construção SNLoc atributiva, totalizando 3 casos 

apenas.  

O frame do verbo, como mencionamos, é um dado importante para a análise do 

pronome locativo quando este se encontra após o constituinte verbal, pois esse locativo pode 

ser um possível argumento do verbo na sentença ou pode estar atuando como clítico na 

construção SNLoc atributiva.  

A Tabela 24 a seguir é uma breve exposição quantitativa dos verbos antecedentes à 

construção SNLoc atributiva na sentença, em relação ao frame que “carregam”, se é espacial 

ou não: 

 

SNLOC PÓS 
VERBAL 58 

SNLoc com 
Lá 

SNLoc com 
Aí 

SNLoc com 
Ali 

TOTAL 

FRAME ESPACIAL 51 12 5 68 

FRAME NÃO 
ESPACIAL 

29 11 3 43 

TOTAL 80 23 8 111 

Tabela 24: Levantamento da semântica espacial e não espacial dos verbos anteriores à construção SNLoc 
atributiva na sentença 

 

                                                           
58 Contabilizamos como pós verbal todos os dados da tabela 23 em que SNLoc atributiva se encontra após o 
verbo, tanto os descritos como “depois do constituinte verbal” quanto os apontados  como “depois do 
constituinte verbal / o verbo está distante” e ainda os casos destacados como “depois do constituinte verbal 
inferível”.  
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Pela Tabela 24, observamos que, na maior parte dos nossos dados, o frame  do verbo é 

espacial, o que causa uma maior dificuldade na análise, conforme já destacamos. A questão do 

frame do verbo pode ser também associada à relação de herança da construção SNLoc 

atributiva, como mencionamos anteriormente. Originalmente, nos usos dêiticos, havia uma 

referência espacial a ser indicada.  

Verificamos que com lá e ali há uma discrepância de forma mais acentuada do que 

com o pronome locativo aí. Em termos percentuais, com lá a diferença entre frame espacial e 

não espacial é de 27,5% a mais para o primeiro; com ali é de 25% e com aí é de apenas 

4,35%. Consideramos que essa disparidade tenha ocorrido porque lá e ali têm uma 

recorrência maior nas narrativas e aí nos relatos de opinião. Conforme podemos atestar na 

Tabela 15, dos 107 usos de lá, 94 são em narrativas; dos 10 usos de ali, 7 são em narrativas. 

Já aí, dos 27 usos, 12 são nos relatos de opinião e o restante é dividido entre os demais tipos 

textuais, contando as duas narrativas com 9 usos, menos do que o quantitativo no relato de 

opinião. Nas narrativas, lidamos com ações que se desenrolam no tempo e no espaço, para 

isso, verbos com sentidos espaciais são bastante recrutados. Por outro lado, nos relatos de 

opinião, usamos argumentos, ideias para expressar nossas opiniões e até mesmo para 

convencer o interlocutor. Logo, verbos de cognição como “achar”, “lembrar” e verbos 

estativos como “ser” são mais usados do que os verbos que selecionam um referente espacial. 

Conforme podemos observar nos exemplos apresentados neste capítulo e na Tabela 15 

sobre o quantitativo do pronome adverbial locativo como clítico, SNLoc atributiva ocorre 

preferencialmente em contextos informais da oralidade, em que a (inter)subjetividade é 

marcada, em sequências de fundo narrativo. Assim, nos textos narrativos, essa construção é 

bastante recorrente no plano de fundo, o qual corresponde à descrição de estados, da 

localização dos participantes da narrativa, dos comentários avaliativos, como também se 

refere à descrição de ações e eventos simultâneos à cadeia da figura, que é a porção do texto 

narrativo que apresenta a sequência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativos, 

segundo Furtado da Cunha, Costa & Cezario (2003). Realizamos um levantamento em nossos 

110 textos narrativos (conforme a Tabela 15) a fim de verificarmos a ocorrência de SNLoc 

atributiva nos planos de figura e fundo: 
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Narrativas SNLoc com Lá SNLoc com Aí SNLoc com Ali 

Figura Fundo Figura Fundo Figura Fundo 

NEP 3 13 0 6 0 2 

NR 14 64 0 3 0 5 

TOTAL 17 77 0 9 0 7 

Tabela 25: Levantamento da ocorrência de SNLoc como figura e fundo nos textos narrativos do Corpus D&G 
 

Comprovamos com a Tabela 25 que SNLoc atributiva ocorre prioritariamente em 

sequências de fundo nas narrativas. Nos arranjos com lá, por serem muitos, chegamos até a 

encontrar algumas sequências em que SNLoc se encontra em sequências de figura, como 

vemos em (59) a seguir: 

 

(59) I: a Patrícia... ela... ela começou a se afobar... e falando “gente... eu vou me afogar... gente... eu 
não consigo... o que é que eu vou fazer? Ainá... me ajuda aqui...” aí a Ainá “não... não posso ajudar... 
porque eu também estou me afogando...” não sei quê... ( ) assustadas ((riso)) “não... não posso ajudar 
que eu também estou me afogando...” não sei quê... aí::... acabou que um... um surfista lá ajudou a 
Patrícia a sair da água... e vieram dois ((riso)) dois negões salva-vidas pra ajudar a Ainá... (D&G – 
Regina – 23 anos – NR oral – RJ – século XX) 
 

Nesse trecho da narrativa, sublinhamos as sequências de figura e verificamos que a 

SNLoc atributiva “um surfista lá” faz parte da figura, pois é a porção do texto que apresenta a 

sequência temporal de um evento concluído, pontual e afirmativo. Entretanto, onde mais 

encontramos tal construção é em sequência de fundo, como em (60): 

 

(60) e no domingo/ na segunda-feira de manhã ele ia... embora... pra Argentina... que ele trabalha 
num:: na/ num navio/ não é bem navio... é uma::/ esse troço aí... submarino... eu acho que é ...  (D&G 
– Lisandra – 23 anos – RG – NR oral – RG – século XX) 
 

 

Em (60), sublinhamos a sequência que faz parte da figura e constatamos que “esse 

troço aí” encontra-se na sequência de fundo dessa narrativa, em uma parte em que o falante 

tenta esclarecer onde a pessoa de quem ele fala trabalha, uma informação adicional à ação 

desenrolada na narrativa. Essa é a sequência preferida de SNLoc atributiva, onde há as 

avaliações do falante, o fundo da narrativa. Destacamos, assim, as propriedades discursivo-

funcionais da construção mais recente e lexical SNLoc atributiva. 

Após apresentadas e discutidas as propriedades de forma e sentido de SNLoc 

atributiva, atestamos que esse arranjo mais recente na língua é um signo, uma construção que 

se configura em contextos semântico-pragmáticos específicos de uso. 
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Assim, com base na investigação dos dados desta pesquisa expostos neste capítulo, 

afirmamos que a macroconstrução híbrida e produtiva SNLoc atributiva, em uso no português 

contemporâneo através de construtos de microconstruções, é um novo esquema na língua, 

resultado de construcionalização lexical. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apoiados nos pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), o 

propósito desta pesquisa foi o de investigar e analisar a construção SNLoc atributiva, como 

resultante de construcionalização lexical e instanciada de forma recorrente no português 

contemporâneo a fim de conferir (inter)subjetivamente um sentido de imprecisão e 

indefinição sobre o que é mencionado na interação. SNLoc é constituída através da integração 

de suas subpartes: Sintagma Nominal e pronome adverbial locativo. Assim, para este trabalho, 

analisamos SNs que designavam uma pessoa, um lugar, uma entidade concreta ou abstrata, ou 

seja, tudo que sofresse algum tipo de referência e recebesse uma caracterização do locativo. 

Em relação aos locativos, elegemos os quatro mais frequentes em nossos dados e na interação 

cotidiana em geral: aí, lá, ali e aqui. 

Através de uma pesquisa pancrônica, analisamos os dados diacrônicos do Corpus do 

Português, do século XIV ao século XIX, e sincrônicos do Corpus Discurso & Gramática, e 

confirmamos as hipóteses levantadas na introdução da pesquisa, sumarizadas neste capítulo 

final. No Corpus do Português, analisamos todos os textos escritos em que encontramos 

SNLoc e os classificamos, baseados em Marcuschi (2005) e Werlich (1973), em narrativos, 

descritivos, argumentativos, injuntivos e expositivos. No Corpus Discurso & Gramática 

também analisamos todos os usos encontrados nos tipos de texto orais e escritos que o corpus 

oferece: narrativa de experiência pessoal e recontada, descrição de lugar, relato de opinião e 

de procedimento. 

Verificamos que o uso do locativo posposto ao SN como um chunk em contextos 

específicos forma o arranjo SNLoc. Essa construção tem origem nos usos dêiticos, em que SN 

e Loc apresentam propriedades de suas categorias fonte, as do nome e as do pronome 

adverbial. A construção SNLoc dêitica é atestada desde a primeira sincronia investigada até 

os dias de hoje e configura-se como contextos atípicos e críticos de mudança (Diewald, 2002), 

rumo à SNLoc atributiva. 

Assim, constatamos que, inicialmente, como contextos atípicos de mudança 

construcional em relação a SNLoc atributiva, temos os usos dêiticos físicos e os dêiticos 

catafóricos. Com a dêixis física e a catafórica surge um contexto de uso do locativo posposto 

ao SN com um sentido mais referencial e concreto; são os chamados usos “normais”, em que 

há um apontamento: no primeiro, o apontamento é para um referente do espaço; no segundo, 

o apontamento é para uma referência posterior ao locativo da construção SNLoc. O locativo 
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mais recrutado para a dêixis física e a catafórica em todas as sincronias é o aqui, o mais 

pontual e concreto dos locativos estudados; na dêixis catafórica aqui divide seu uso com ali, 

muito selecionado nas sincronias passadas, e com lá, muito frequente nesta sincronia.    

Verificamos que, através dos usos dêiticos anafóricos e dêiticos virtuais, surgem as 

primeiras ambiguidades de sentido e forma, sugerindo várias interpretações, inclusive, a do 

sentido mais abstratizado. Esse é o contexto crítico de mudança, em que, nos usos dêiticos 

anafóricos, SNLoc já se encontra distanciada da referência a que retoma, o que possibilita seu 

desvinculamento a essa ideia de lugar conferida pelos locativos originais. Nos usos dêiticos 

virtuais, SNLoc aponta para um referente imaginário, não presente no momento da interação, 

sendo compreendido de forma abstrata pelos interlocutores. O locativo mais recrutado para a 

dêixis anafórica nas sincronias passadas é o ali e nesta é o lá. Tais locativos, por indicarem o 

que está distante, são produtivos no distanciamento entre a construção SNLoc e o referente 

que retomam. Na dêixis virtual, o locativo mais frequente é aqui, pois os objetos, para serem 

mais bem imaginados, muitas vezes se encontram próximos aos interlocutores.  

Como o fim da trajetória, atestamos o desenvolvimento de um contexto de isolamento, 

em que o novo sentido é isolado como distinto do sentido dêitico mais antigo: trata-se de um 

uso clítico do pronome adverbial locativo. Nesse uso, o locativo se encontra entrincheirado ao 

SN anterior, como forma dependente deste, atribuindo-lhe alguma especificação e 

funcionando como seu atributo. Esse é então, o resultado de construcionalização, com a 

construção SNLoc atributiva, atestada em nossos dados apenas na sincronia atual. O locativo 

mais recrutado para a construção atributiva é lá, conferindo maior indefinição e 

descomprometimento em relação ao sentido articulado pelo SN. Conforme observamos, em 

termos semânticos, lá indica maior distanciamento e difusão; em termos estruturais, lá é 

monossilábico, uma forma gramatical leve e pouco saliente, daí seu maior recrutamento para a 

construção SNLoc atributiva. 

Verificamos que SNLoc atributiva é resultado de construcionalização lexical, pois, 

através da trajetória de mudança pela qual passa, surge uma construção que é principalmente 

de conteúdo, no nível do léxico. Trata-se de um SN mais marginal, já que não é o prototípico 

da categoria dos nomes. Dessa forma, o esquema SNLoc atributivo se desenvolve 

diacronicamente a partir de um esquema menos entrincheirado e mais composicional SNLoc 

dêitico, mas ambos convivem sincronicamente como dois nós na rede SNLoc, conforme 

comprovamos em nossa análise. 

Constatamos então, que SNLoc atributiva surgiu através de mecanismos como 

priming, inferências sugeridas, neoanálise e analogização, a partir da construção SNLoc 
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dêitica. Conforme Traugott (2008), verificamos que, depois de constituídas na língua as 

microconstruções de SNLoc atributiva através de construtos na interação, formou-se um novo 

esquema macroconstrucional, que tem suas propriedades sintáticas e semânticas alinhadas em 

mesoconstruções, constituídas por SNs com duas ou três posições preenchidas. Assim, como 

mesoconstruções temos SN2Loc e SN3Loc.  

SNLoc atributiva é atestada por nós como um novo par forma e sentido, que conta 

com propriedades sintáticas, morfológicas, fonológicas, semânticas, pragmáticas e discursivo-

funcionais específicas. É uma construção lexical endocêntrica, já que a segunda subparte da 

construção, o Loc, confere algum tipo de matiz à primeira subparte, o SN, mas ambos 

carregam propriedades de sua história na língua, de seu uso isolado mais lexical. As 

construções lexicais endocêntricas são mais esquemáticas e produtivas, já que têm seus slots 

para serem preenchidos e podem, assim, recrutar diferentes itens para compor a construção, 

recursivamente. Conforme observamos, os micropassos para a construcionalização de SNLoc 

atributiva são graduais; assim, até chegarmos à macroconstrução, a trajetória é lenta, porém, 

as novas microconstruções que passam a fazer parte do esquema são criadas de forma mais 

instantânea, via analogização, como acontece em todos os casos de construcionalização 

lexical. SNLoc atributiva é assim, mais esquemática e produtiva e menos composicional, já 

que há preservação de sentido do SN e de seu estatuto mais lexical, por outro lado, o locativo 

se encontra mais destituído de seus traços prototípicos adverbiais, atuando à semelhança de 

um clítico, a concorrer para a atribuição do SN.  

Em nossa análise, encontramos essa construção mais recente e entrincheirada nos 

dados sincrônicos, tanto na modalidade falada quanto na escrita, o que confirma sua 

construcionalização mais recente na língua, segundo Traugott & Trousdale (2013). O tipo de 

texto privilegiado para o uso é a narrativa, principalmente a recontada, em que os usuários 

contam uma história de outra pessoa e por isso, não podem falar com precisão sobre o assunto 

narrado. 

No arranjo mais novo SNLoc atributivo, o locativo assume uma semântica de 

imprecisão, indefinição e incerteza que, em contextos de uso distintos, se realiza de forma 

mais particular, de acordo também com o sentido dos constituintes do SN, ou seja, dos 

determinantes, do núcleo e dos modificadores. Logo, a semântica de indefinição de SNLoc 

atributiva pode ocorrer em contextos pragmáticos específicos: a imprecisão pode estar 

relacionada ao desconhecimento do falante sobre o que é dito; ao compartilhamento da 

informação entre os interlocutores; à pouca importância sobre o que é mencionado e à 

tentativa de estimativa aproximada quanto à quantidade exata de um referente. 
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Em nossa análise buscamos também verificar se o locativo da construção poderia não 

ser um escopo do nome como observamos, mas sim, um argumento do verbo. Analisamos nos 

tokens de uso se SNLoc atributiva se encontrava antes ou depois do verbo e se este tinha 

frame espacial ou não. Concluímos que, quando SNLoc atributiva é pré-verbal, a 

interpretação em termos de argumento do verbo é bastante enfraquecida; quando se encontra 

após o verbo, pode haver uma ambiguidade. Se o verbo anterior à construção tem frame 

locativo, a ambiguidade torna-se maior, o que não ocorre se o verbo não tem frame locativo. 

Levamos em consideração o contexto em que SNLoc é inserida: se o contexto é de 

imprecisão, indefinição, pouca adesão ao que é dito, a interpretação em termos de SNLoc 

atributiva prevalece.  

Por fim, atestamos através de dados quantitativos, que SNLoc atributiva é articulada 

em sequências de fundo narrativo, ou seja, na descrição de estados, na localização dos 

participantes da narrativa, nos comentários avaliativos.  

Desse modo, baseados nos pressupostos da LFCU, realizamos uma pesquisa 

pancrônica nos valendo dos dois corpus mencionados e comprovamos as hipóteses apontadas. 

Diante dessas análises e reflexões, podemos comprovar a nossa tese: a construção SNLoc 

atributiva apresenta características e propriedades suficientes que a diferenciam da 

construção SNLoc dêitica da qual se origina através de construcionalização lexical. 

A presente pesquisa abre caminho promissor para novas pesquisas no contexto da 

construcionalização lexical em português. Compreendemos que a pesquisa em lexicalização 

ainda tem muitos campos a explorar, mas o viés da construcionalização lexical de forma 

particular contribuiu significativamente para a nossa análise, servindo-nos de forte base 

teórica. 

Apesar das discussões do presente trabalho não se encontrarem encerradas, 

acreditamos que em muito contribuímos para a descrição e investigação dos pronomes 

adverbiais locativos em uma posição não referendada nas gramáticas tradicionais: posposta a 

um SN. Além de contribuirmos para as análises linguísticas, esperamos que nossa pesquisa 

possa ter aplicações pedagógicas, nas atividades referentes ao ensino da língua materna no 

Brasil. Compreendemos que, se aliarem esse ensino à realidade experenciada pelos falantes 

com a língua nas interações cotidianas, o estudo de língua portuguesa torna-se mais 

significativo, e dentro deste estudo fariam parte inúmeros usos considerados “marginais”, 

como as instanciações da construção SNLoc atributiva, tão recorrentes no cotidiano entre os 

usuários, mas nada explorados em sala de aula de nível Fundamental e Médio. 
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