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APRESENTAÇÃO
Este livro focaliza a variação e a mudança numa abordagem 
construcional. Trata-se de uma coletânea de textos resultante de 
discussões realizadas por pesquisadores de diferentes instituições 
de ensino superior brasileiras no VII Seminário Internacional e 
XX Seminário Nacional do Grupo Discurso & Gramática.

Essa edição do Seminário reuniu linguistas que adotam 
a perspectiva funcional de estudo da língua, em particular, 
o funcionalismo de orientação norte-americana. O objetivo 
do encontro foi promover um debate em torno da conju-
gação de dois paradigmas teóricos afins, a saber, a Linguística 
(Funcional) Centrada no Uso e a Gramática de Construções. Esses  
modelos compartilham pressupostos sobre a natureza e o 
funcionamento da língua(gem), tais como a ideia de que a língua 
é uma capacidade humana resultante de processos cognitivos 
gerais; a compreensão de que a gramática das línguas naturais 
é modelada pela interação de fatores cognitivos, comunicativos 
e culturais; o entendimento de que os dados para análise dos 
fenômenos linguísticos devem ser provenientes de situações 
reais de interlocução.

Este volume está organizado em oito capítulos que 
compreendem questões relativas a extensão semântica, 
mudança construcional, construcionalização, variação de cons-
truções e motivações em competição. A seguir, apresentamos a 
sequência e um breve resumo de cada capítulo.

Em “Variação no domínio das construções de estrutura 
argumental”, de Maria Angélica Furtado da Cunha e Edvaldo 
Balduíno Bispo, os autores focalizam as construções transitiva 



e medial, apontando aspectos compartilhados por essas cons-
truções e a gradiência entre elas.

No capítulo “De predicado a marcador discursivo: mudanças 
construcionais e construcionalização”, Ana Cláudia Machado 
Teixeira estuda o predicado composto por verbo de base locativa 
acompanhado de complemento espacial, que passa a atuar como 
juntor pragmático, migrando para funções intersubjetivas.

Karen Sampaio Braga Alonso e Roberto de Freitas 
Junior, em “Construcionalização no PB: o caso de um monte 
de N”, discutem, com base em Traugott e Trousdale (2013)1, o 
processo de mudança linguística da construção “um monte 
de N” no Português do Brasil.

O quarto capítulo, “Arquitetura construcional e compe-
tição pelo uso”, de Mariangela Rios de Oliveira, trata da correlação 
entre a abordagem construcional da gramática e a perspectiva da 
variação linguística, destacando a competição pelo uso a partir 
do subprincípio de camadas conforme Hopper (1991)2.

Maria Maura Cezario, Júlia Langer Campos e Monique 
Petin, em “Construções em competição: fenômenos revisitados”, 
abordam a formação das construções [Xmente] e [Xque]CONECT 
no Português, observando a reestruturação da rede de constru-
ções quando uma nova construção surge na língua.

No capítulo “(Inter)subjetividade e extensão semân-
tica em construções com aquele”, José Romerito Silva identi-
fica fatores semânticos, cognitivos, discursivos e pragmáticos 

1 TRAUGOTT, Elizabeth Closs; TROUSDALE, Graeme. Constructionalization 
and constructional changes. Oxford: OUP, 2013

2 HOPPER, Paul. On some principles of grammaticalization. In: TRAUGOTT, 
Elizabeth Closs; HEINE, Bernd. Approaches to grammaticalization. 
Amsterdam: John Benjamins, 1991. v 1. p. 17-35.



envolvidos no continuum gradiente objetividade – (inter)subje-
tividade nessas construções.

Em “Construções correlatas aditivas são estruturas de 
coordenação?”, Ivo da Costa do Rosário defende que a corre-
lação aditiva, além de apresentar características singulares, 
serve a outras funções pragmáticas e discursivas distintas da 
coordenação aditiva.

Por último, Sebastião Carlos Leite Gonçalves, no capítulo 
“Construções de alçamento no PB e restrições morfossintáticas”, 
investiga esse tipo de construção, argumentando que matrizes 
de orações subjetivas são o tipo oracional que mais propicia a 
ocorrência de alçamento/topicalização de constituintes a sujeito.

Os tópicos abordados neste livro refletem a possibilidade 
de conjugação dos paradigmas funcionalista e construcionista 
na análise de fatos da língua em uso, abrindo espaço para inves-
tigações futuras nessa direção.

Os organizadores
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VARIAÇÃO NO DOMÍNIO 
DAS CONSTRUÇÕES DE 

ESTRUTURA ARGUMENTAL
Maria Angélica Furtado da Cunha (UFRN) 

Edvaldo Balduíno Bispo (UFRN)

1 Introdução

O recente diálogo entre pesquisadores da Linguística Funcional 
norte-americana (LF) e da Gramática de Construções (GC) tem 
propiciado um vasto e promissor campo de investigação de fenô-
menos linguísticos. Esse diálogo caracteriza o que se denomina 
Usage-based Theory/Approach, conforme Bybee (2010), Traugott 
e Trousdale (2013), ou Linguística Funcional Centrada no Uso, 
como denominada pelos pesquisadores do Grupo Discurso & 
Gramática (BISPO; SILVA, 2013; FURTADO DA CUNHA, 2015; 
MARTELOTTA, 2011; OLIVEIRA; ROSÁRIO, 2015).

O compartilhamento de instrumentos de análise entre 
esses dois modelos teóricos tem ampliado e, consequentemente, 
refinado as pesquisas em curso. Ao mesmo tempo, tem suscitado 
discussões quanto à compatibilidade de determinados conceitos, 
como é o caso das noções de variação e mudança linguísticas.

Formulado no âmbito da Sociolinguística laboviana, o 
conceito de variação linguística refere-se à existência sistemá-
tica de modos alternativos de dizer a mesma coisa, sendo esses 
modos portadores do mesmo significado referencial (LABOV, 
[1972]). Segundo Labov (1978), dois enunciados distintos que 
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codificam o mesmo estado de coisas com o mesmo valor de 
verdade representam variantes de uma mesma variável.

No Funcionalismo norte-americano, assim como na 
Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), a variação 
linguística tem sido tratada em termos do princípio de “cama-
das” (layering) – ou “variabilidade” (HOPPER, 1991). Para esse 
autor, tal princípio refere-se à coexistência sincrônica, no 
mesmo domínio funcional, de formas e significados mais anti-
gos com formas e significados mais recentes. Hopper destaca 
que essas formas coexistentes atendem a propósitos funcionais 
similares, porém não idênticos. Nessa perspectiva, entende-
mos que não haveria “modos alternativos de dizer a mesma 
coisa”. Isso porque, quando duas ou mais formas diferem, elas 
devem ser semântica ou funcionalmente distintas no plano 
discursivo-pragmático.

O princípio de camadas pode ser correlacionado à noção 
de formas em competição, segundo a qual existem forças confli-
tantes que motivam o uso de formas linguísticas distintas para 
veicular o mesmo conteúdo proposicional, a saber, economia e 
explicitude (DRESSLER et al., 1987; HAIMAN, 1983). A primeira 
reflete a intenção do falante em codificar uma dada informação 
com o mínimo de material morfofonológico; a segunda relacio-
na-se ao interesse do interlocutor pela clareza da informação 
veiculada, o que implica o uso de estruturas mais extensas. A 
tensão entre essas forças explicaria, então, a emergência de 
uma forma diversa da outra para dar conta de certa demanda 
cognitiva e/ou comunicativa, embora entre ambas possa haver 
similaridade semântica.

Tanto a noção de camadas quanto a de formas em compe-
tição são compatíveis com o princípio da não sinonímia, conforme 
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assumido pela GC1. Ao examinar as construções de estrutura 
argumental do inglês, Goldberg (1995) formula o Princípio da 
Não Sinonímia de Formas Gramaticais, o qual estabelece que, se 
duas construções são sintaticamente distintas, tais construções 
devem ser também distintas semântica ou pragmaticamente2. 

Esse princípio, aliado às noções explicitadas anteriormente, 
reforça a dificuldade de se conciliá-lo ao postulado da variação 
linguística laboviana num estudo que considere a relação entre 
forma e função.

Embora a GC não aborde diretamente a variação linguís-
tica, é possível correlacionar esse fenômeno ao que é tratado 
como mudança construcional por alguns construcionalistas 
(FRIED, 2013; HILPERT, 2013; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 
Para Traugott e Trousdale (2013), a mudança construcional afeta 
uma dimensão interna de uma construção, não envolvendo a 
criação de um novo nó na rede3. Conforme esse entendimento, 
há mudança construcional quando ocorre alteração na forma 
ou no conteúdo de uma construção.

Feita essa contextualização, neste capítulo tratamos da 
variação e da mudança linguísticas no domínio das construções 
de estrutura argumental (CEA) sob o viés construcionalista, 
com foco nas CEA transitiva e medial. Os dados empíricos 

1 Trabalhos anteriores também abordam a questão da sinonímia, ou a 
correlação entre forma e função, como Bolinger (1968), Givón (1984), 
Haiman (1985) e Langacker (1987, 1991), por exemplo.

2 A linguista esclarece que os aspectos pragmáticos das construções envol-
vem peculiaridades relativas à estrutura da informação, como tópico e 
foco, e fatores estilísticos, como registro.

3 A GC concebe a língua como uma rede de construções interconectadas 
em seus diferentes planos, por meio de nós.
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aqui utilizados são provenientes, em sua maioria, do Corpus 
Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do 
Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), da seção Páginas Amarelas 
da revista Veja, edições de 2009, e do Google e do site de recla-
mações, o Reclame Aqui.

O texto está organizado da seguinte maneira: na seção 2, 
caracterizamos as CEA Transitiva e Medial, em termos de suas 
propriedades formais, semânticas e discursivo-pragmáticas e de 
aspectos cognitivos envolvidos em seu uso; na seção seguinte, 
explicitamos as relações entre essas construções, tomando por 
base os elementos que as constituem; na última seção, apresen-
tamos as considerações finais, retomando a ideia de variação, 
particularmente relacionada ao domínio das construções de 
estrutura argumental.

2 Caracterização das construções 
transitiva e medial

A construção transitiva prototípica designa um evento causativo, 
em que um agente intencional, codificado como Sujeito, afeta 
um paciente, codificado como Objeto Direto, como em (1) e (2):

(1)  O professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no 
laboratório... chegando lá... ele me fez uma experiência... 
ele me mostrou uma coisa bem interessante que... pegou 
um béquer com meio d’água e colocou um pouquinho de 
cloreto de sódio pastoso... então foi aquele fogaréu desfi-
lando (FURTADO DA CUNHA, 1998, p. 50).
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(2)  Chegaram a momentos gloriosos onde aquele pai de famí-
lia pôde gastar seu dinheiro na cidade, e agora pudesse 
realizar o sonho de sua esposa, que era comprar uma 
cama igual a de seu Tomaz boladeira. Mas ele não teve 
sorte na cidade, pois, um soldado amarelo discutiu com 
ele e o espancou (FURTADO DA CUNHA, 1998, p. 50).

As orações em itálico exemplificam a oração transitiva 
básica, formada por Sujeito – Verbo – Objeto, em que uma pessoa 
move algo (1) ou causa uma mudança de estado em alguém 
(2). A moldura semântica da primeira oração é composta por 
uma entidade agentiva na posição de sujeito (Ø = o professor), 
responsável pela execução da ação (pegou), e por uma entidade 
paciente afetada (um béquer com meio d’água), pois sofre uma 
mudança de localização física como resultado da ação desen-
cadeada pelo agente. A oração em (2) descreve uma entidade 
causativa (Ø = um soldado amarelo), a qual desencadeia uma ação 
(espancou) que provoca a mudança de estado, ou o afetamento, 
da entidade paciente (o = pai de família). Na perspectiva de Givón 
(2001), casos como (1) e (2) estão relacionados ao protótipo de 
um evento transitivo, uma vez que em seu enquadre semântico 
estão implicados agentividade do sujeito e afetamento, físico ou 
de condição, do objeto, bem como o fato de os eventos serem 
apresentados como concluídos.

Já as orações a seguir, embora compartilhem o mesmo 
padrão estrutural das instâncias anteriores, se afastam seman-
ticamente destas, seja pelo papel do argumento sujeito, seja pelo 
do objeto direto, seja por ambos (FURTADO DA CUNHA, 2007).

(3)  Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. 
Fica a uns cem metros da pista. Deixamos o carro e subimos 
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uma duna, com vegetação, até o seu topo. (FURTADO DA 
CUNHA, 1998, p. 169).

(4)  Ao chegarmos nesta cidade sentimos logo a situação econô-
mico da cidade. Indo ao centro onde se concentra a classe 
média alta e baixa (FURTADO DA CUNHA, 1998, p. 91).

(5)  Era uma tarde linda e ainda tinha uma réstia de sol 
sobre... as galhadas secas... Marcos eu vi um pássaro... um 
pássaro... amarelo com marrom e branco com uma crista 
assim sobre a cabeça... um cocar assim de penas... rapaz 
que pássaro lindo (FURTADO DA CUNHA, 1998, p. 124).

A oração em itálico em (3) denota um evento em que 
uma entidade agente (Ø = nós) pratica uma ação (subimos) mais 
durativa do que nos casos anteriores, mas que não desencadeia 
nenhuma mudança física ou de condição na segunda entidade 
(uma duna). Nesse dado, o referente do objeto direto é o ponto 
para onde se dirige a ação/movimento do agente. Em (4), a 
oração destacada designa uma experiência sensorial na medida 
em que a primeira entidade (Ø = nós) experimenta um sentir, um 
perceber; o segundo participante (a situação econômica da cidade) 
é o que estimula essa experiência. Na amostra (5), temos um 
evento de percepção (ver) que acontece com a entidade codifi-
cada sintaticamente como sujeito (eu), o experienciador desse 
evento. O referente do objeto direto (pássaro) não sofre afeta-
mento, apenas é o estímulo da experiência vivida pelo sujeito. 
As orações em (4) e (5) exibem um caso de polissemia constru-
cional, em que o padrão sintático conforma-se ao da construção 
transitiva prototípica (S V O), mas cujos verbos, conceitualizan-
do um evento cognitivo de percepção, não projetam um sujeito 
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agentivo, mas experienciador. Dito de outro modo, o padrão 
formal da construção transitiva prototípica, com um sentido 
mais concreto de mudança de um paciente causada pela ação 
de um agente, como em (1) e (2), é estendido para outras orações 
que não compartilham a mesma moldura semântica. As amos-
tras examinadas exibem uma frequência bem maior (70,5%) 
de orações que descrevem uma mudança concreta numa enti-
dade paciente em relação àquelas em que não há afetamento 
(29,5%), tanto na fala (73%) quanto na escrita (62%). Com base no 
sentido básico da construção, o falante estende o uso do padrão 
estrutural S V O para outros tipos de evento que se afastam do 
significado relacionado a verbos causativos.

Desse modo, as instanciações dessa construção são tipi-
camente associadas a uma família de sentidos afins, e não a um 
único sentido fixo, o que acarreta polissemia construcional: a 
mesma forma é pareada com sentidos distintos que se relacio-
nam. Isso se explica pelo fato de que a moldura sintática e as 
especificações semânticas de uma construção são independentes 
dos verbos que nela podem ser incluídos ou “fundidos” com ela. 
Do ponto de vista pragmático, todas as instâncias analisadas 
aqui compartilham as mesmas propriedades na medida em que o 
sujeito e o objeto direto são tópico e foco, respectivamente. Logo, 
a diferença entre as orações está contida no nível semântico, 
ratificando a ideia de que uma mesma forma, nesse caso S V O, 
serve a diferentes funções (FURTADO DA CUNHA, 2011a, 2011b).

Taylor (1998, 2003) corrobora esses achados ao argumen-
tar que as construções podem ser analisadas em termos de 
protótipos e que a construção transitiva pode exibir graduali-
dade em termos dos papéis semânticos dos seus participantes, 
como se dá em The lightning destroyed the tree e I read the book. 
Ambos os casos se afastam do protótipo, pois o primeiro ocorre 
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com um agente não-intencional, uma força da natureza (the 
lightning), e o segundo caso apresenta uma entidade (the book) 
que não é afetada pela ação verbal. Esse afastamento ainda é 
mais proeminente em I’ve forgotten his name, pois o participante 
I é conceitualizado não mais como um agente, mas como um 
experienciador do processo descrito pelo verbo. Segundo Taylor 
(2003, p. 234), “quando o verbo codifica um estado mental, a 
propriedade de protótipo é perdida”. Fica, assim, evidenciado 
que o padrão sintático transitivo pode ser pareado com sentidos/
funções distintos, mas conectados. O sentido central da constru-
ção transitiva envolve uma entidade que age deliberadamente, 
causando uma mudança física e/ou de condição num paciente. 
Todavia, o arranjo estrutural da construção é ampliado para 
abarcar usos em que o afetamento do paciente não aconte-
ce, como nas ocorrências em que o locativo (ponto para onde 
se dirige a ação verbal) é reinterpretado como uma entidade 
afetada (3), ou como naquelas em que a mudança é registrada 
internamente no sujeito experienciador, conforme se dá em (4) 
e (5). Extensões a partir do protótipo licenciam um amplo leque 
de configurações transitivas, como os sentidos adicionais da 
construção transitiva, a ela relacionados por elos de polissemia.

Constatamos, assim, uma rede construcional formada 
pelo conjunto de orações licenciadas pela construção central 
transitiva, juntamente com as propriedades que aproximam 
ou distanciam essas orações do protótipo. Nesse sentido, os 
diferentes eventos codificados pelas orações transitivas são 
resultado de polissemia construcional, em que as orações que 
se distanciam da cena transitiva prototípica herdam seus signi-
ficados do sentido central da construção transitiva. Extensões 
com base no protótipo sancionam um amplo leque de expres-
sões transitivas. Os sentidos adicionais da construção transitiva, 
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a ela relacionados por elos de polissemia, herdam as especifica-
ções da construção dominante. Logo, se postulamos extensões 
da construção transitiva básica, o fato de que essas extensões 
têm a mesma expressão sintática se segue naturalmente.

A construção medial, por sua vez, caracteriza-se por 
apresentar uma configuração monoargumental Sujeito – Verbo, 
em que o sujeito não desempenha o papel semântico de Agente, 
mas sim de Paciente afetado pela ação verbal. Além disso, do 
ponto de vista semântico, o verbo dessa construção é detransi-
tivizado, pois seu argumento Agente, previsto em sua moldura 
semântica, não é codificado, o que reduz a valência do verbo. 
Veja-se o dado:

(6)  aí eu sei que o carro... o eixo do carro quebrou... aí meu pai 
não teve controle e capotou quatro vezes... (FURTADO DA 
CUNHA, 1998, p. 223)

O que está em destaque, na oração sublinhada em (6), é o 
processo por que passou o referente do sujeito (o eixo do carro), 
o qual é tomado como o ponto de partida do enunciado. Temos, 
então, uma perspectiva processual do evento, em que o possível 
elemento causativo/agentivo é omitido.

Em estudo sobre esse tipo de construção, Melo (2015) 
constatou que os tipos verbais mais frequentes foram: quebrar, 
com 34 ocorrências, abrir, com 31, fechar, com 22, vender, com 15 
e furar, também com 15 ocorrências, responsáveis, em conjunto, 
por 58% de todas as ocorrências. Observemos que todos esses 
verbos são classificados como prototipicamente transitivos, 
já que sua moldura sintático-semântica prevê dois argumen-
tos, um Sujeito-Agente e um Objeto Direto-Paciente. A análise 
dos dados indica que a configuração sintática prototípica da 
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construção medial, a mais recorrente nos corpora investigados, 
é S V, em que o referente do sujeito é afetado, sofrendo mudan-
ça de estado, e o verbo é do tipo semântico de ação-processo 
(BORBA, 1996; CHAFE, 1979), mas destransitivizado. No entan-
to, a construção medial pode ser ainda codificada por outros 
padrões, mantendo o mesmo sentido de mudança de estado do 
sujeito-paciente e desfocalização do agente, como em:

(7)  No ano passado, eu quebrei um cofrinho exatamente como 
este. Tinha uma quantia boa. É ótimo um desses para cada 
ano – Belo blog, belas fotos. (MELO, 2015, p. 50).

(8)  Você encontra muitas peças lindas de vidro, com preços 
ótimos. Escolha peças que sejam mais resistentes e encor-
padas, pois o vidro muito fino quebra facilmente. Fonte: 
<www.ipaq.org.br>. Acesso em: 6 jun. 2012.

(9)  Por outro lado, como todo material duro, a cerâmica é 
frágil e quebra-se facilmente. Fonte: <www.forum.relogios-
mecanicos.com.br>. Acesso em: 6 jun. 2012.

As amostras de (7) a (9) compartilham a perspectiva 
processual sobre o evento, em que o sujeito-afetado é o tópico 
do enunciado e o agente é omitido. Na primeira, o pronome se é 
usado não para indicar reflexividade, como em Pedro se pintou, 
por exemplo, mas para indicar que um dos participantes da ação 
foi omitido – o agente. As instâncias em (8) e (9) são semelhantes 
no sentido de que apresentam um modificador que descreve a 
situação como habitual, daí o verbo estar flexionado no tempo 
presente do indicativo. Nelas, em oposição às anteriores, temos 
uma perspectiva estativa da situação relatada. Comparando as 
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instâncias da construção medial de (6) a (9), pode-se afirmar 
que, nas duas primeiras, o significado de mudança de estado 
exige que o verbo esteja no pretérito perfeito, já que mudança 
de estado/lugar (ou afetamento do referente do sujeito) implica 
ação concluída, isto é, aspecto perfectivo. Segundo Givón (1984), 
eventos perfectivos são cognitivamente mais salientes. Além 
disso, quanto mais completo é um evento, maior é a percepção 
de afetamento do paciente (FURTADO DA CUNHA, 1996). Em (8) 
e (9), por outro lado, não é o afetamento do paciente que está em 
jogo, mas a propriedade de ele ser afetado (ou seja, quebrado) com 
facilidade, daí o verbo flexionado no tempo presente. Em ambos 
os casos, constata-se a maior topicidade do argumento paciente 
(= sujeito) comparado ao argumento agente, que sequer é explici-
tado. É o referente do paciente, e não o agente, que se relaciona ao 
tema da amostra em que os dados ocorreram. Aqui, deve-se levar 
em conta a perspectiva da comunicação, na linha de Sasse (1987).

Por perspectiva da comunicação entende-se o modo como 
o falante embala um evento a ser transmitido em uma dada 
oração, isto é, o ponto de vista sob o qual o evento é comuni-
cado. Haveria, assim, uma escolha, motivada pela expectativa 
do ouvinte, entre dois modos de apresentar informação: atra-
vés de um enunciado tético ou de um enunciado categórico. 
No primeiro, o evento é concebido como uma ideia única e o 
referente envolvido é apresentado como parte desse evento. 
No enunciado categórico, por outro lado, o referente é apresen-
tado como separado do evento, que constitui uma predicação 
sobre ele. As instanciações da construção medial constituem 
enunciados categóricos, centrados no paciente da ação, que é 
também o tópico das orações que instanciam essa construção, 
isto é, o centro de atenção do falante/escritor, o referente sob 
cujo ponto de vista ele transmite a informação.
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O pareamento entre a formatação e o significado da 
construção medial está a serviço de uma função textual-dis-
cursiva. Ao estruturar seus enunciados, o falante controla o 
fluxo das informações que pretende transmitir ao seu interlo-
cutor. Significa que a organização do enunciado é um recurso 
utilizado para estabelecer uma relação entre conceitualizações, 
que compreendem experiências extralinguísticas do mundo 
biofísico, como pessoas e objetos, e funções sintáticas, como 
sujeito e objeto direto, que se aplicam aos elementos linguís-
ticos. Na organização da informação em instâncias da 
construção medial, o primeiro elemento da oração, o sujeito-
-paciente, é, normalmente, informação dada. Desse modo, a 
função textual-discursiva da oração que atualiza uma constru-
ção medial é omitir qualquer referência ao participante agente, 
motivada pelo fato de que ele é irrelevante ao que se quer 
comunicar. A omissão do agente não prejudica a compreensão 
do evento relatado e equivale a uma forma de indeterminação 
do sujeito. Representa um custo ao qual não deixa de corres-
ponder um benefício, na linha de Givón (1979), ao se referir ao 
equilíbrio entre perdas e ganhos comunicativos em diversos 
processos linguísticos: o ganho diz respeito à possibilidade de 
tratar o paciente como tópico, ao passo que o custo deve-se à 
omissão do possível agente responsável pela ação. A ausência 
de menção explícita ao agente é compensada pela utilização de 
um pronome reflexivo. Essa possibilidade de representar uma 
informação como tópica e, ao mesmo tempo, de omitir um argu-
mento é outra forma de controlar o fluxo da informação, um 
recurso de natureza funcional. A singularidade das instâncias 
da construção medial reflete sua função textual, adequando 
as informações presentes em nossa fala às possibilidades de 
processamento que atribuímos aos nossos interlocutores.
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3 Relação entre as CEA transitiva 
e medial e variabilidade

Dadas as características apresentadas, discutimos nesta seção 
relações que podem ser estabelecidas entre a construção tran-
sitiva e a medial. Conforme tratado anteriormente, ambas as 
construções estão relacionadas a um evento de causação: na 
transitiva prototípica, um agente intencional (com função 
sintática de sujeito) provoca uma mudança na condição ou na 
localização de um paciente afetado (objeto direto); na medial, há 
o afetamento de um paciente (codificado como sujeito) por um 
agente não explicitado (comparem-se (10) e (11), por exemplo). 
Outro ponto de interseção diz respeito à natureza semântica dos 
verbos que instanciam as duas construções: trata-se de verbos 
de ação-processo, os quais implicam a transferência de uma ação 
de um agente a um paciente, conforme ilustrado também em (10) 
e (11). Esses pontos em comum respondem por elos de conexão 
entre as CEA transitiva e medial, as quais estão articuladas na 
rede construcional, compondo parte do repertório da língua.

(10)  aí depois que ele se transformou ele matou o... o velho... 
aí minha filha... ele queria sair... aí o policial viu... só 
sei que o policial viu né... e ele queria sair... aí o policial 
fechou a... a porta sabe? aí eu sei que fechou... fechou a 
porta num sabe? aí ele querendo sair... bateu... bateu... 
amassou tudo... aí saiu no meio da rua... querendo matar 
todo mundo... (FURTADO DA CUNHA, 1998, p. 346).

(11)  Meu portão abre e fecha, quando bem entende! – PPA Portas e 
Portões Automáticas – Triunfo-RS, terça-feira, 07/01/2014, 
23:06. Meu portão abre e fecha, quando bem entende! Saio 
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de casa e quando volto o portão está aberto! também quan-
do é para ficar aberto ele se fecha sozinho! meu Cachorro 
já fugiu dezenas de vezes; os controles tem um alcance 
muito pequeno; Meu controle remoto de longa distancia 
do som também faz o portão se abrir e fechar! estou muito 
chateado pois comprei um produto para me dar comodi-
dade e segurança e não para me deixar frustado, tendo 
muito mais trabalho e total INSEGURANÇA PATRIMONIAL 
E PESSOAL! (MELO, 2015, p. 80).

Note que, na oração destacada em (10), temos a codifi-
cação de um evento causativo em que um agente (o policial), 
sujeito, intencionalmente provoca uma mudança na condição 
de um paciente afetado (a porta), objeto direto, o qual passa de 
aberto a fechado. Já em (11), o evento de causação é realizado 
por uma instância de construção medial, na qual há um 
paciente afetado (meu portão), codificado como sujeito, sem a 
explicitação do agente/causador. Em ambos os casos, temos um 
verbo de ação-processo (fechar), envolvendo a transferência da 
ação de fechar de um agente/causador (o policial e um elemento 
não especificado) a um paciente (a porta e meu portão).

De outro modo, cada uma dessas construções exibe espe-
cificidades, segundo explicitamos em seção prévia. Destacamos 
aqui dois aspectos da medial em relação à transitiva. O primeiro 
deles refere-se ao fato de que, na construção medial, ocorre 
redução da valência do verbo, dado que o argumento Agente não 
é codificado, ficando o paciente na posição de sujeito. O verbo 
de ação-processo, nesse caso, é detransitivizado, passando a 
comportar-se como um verbo monoargumental. Essa configura-
ção, como mostramos, se deve a fatores de natureza cognitiva, a 
exemplo da perspectivação, e interacional (organização do fluxo 
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da informação, propósitos comunicativos etc.). Comparem-se as 
seguintes amostras:

(12)  eu estava brincando com o meu colega rafael e então 
ele quebrou o meu brinquedo e eu fui deser da escada e ele 
bota o pé e eu cai e eu fiquei dimal com ele (FURTADO 
DA CUNHA, 1998, p. 149)

(13)  aí eu sei que o carro... o eixo do carro quebrou... aí meu pai 
não teve controle e capotou quatro vezes... (FURTADO DA 
CUNHA, 1998, p. 223)

Observemos que, tanto em (12) quanto em (13), o verbo da 
oração em destaque é prototipicamente de ação-processo. Em 
cada situação, porém, o comportamento desse verbo varia: em 
(12), ele instancia uma construção transitiva e apresenta dois 
argumentos, um Sujeito-Agente (ele) e um Objeto Direto-Paciente 
(o meu brinquedo); já em (13), quebrar figura em uma construção 
medial, mostra-se detransitivizado, atuando como um verbo 
monoargumental, com apenas um argumento expresso, no caso, 
o paciente (o eixo do carro), codificado como sujeito.

Outro ponto a ser considerado tem a ver com as possi-
bilidades de expressão da construção medial. Conforme 
exemplificado na seção 2, essa construção pode realizar-se 
sob diferentes padrões sintáticos, os quais incluem a presença 
ou não do clítico “se”, conforme, respectivamente; a presença 
de um advérbio ou expressão equivalente (16); e a coocorrência 
desses dois elementos (17). Essas diversas formas de manifesta-
ção respondem pela variabilidade, nos termos de Hopper (1991), 
no domínio da construção medial. 
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(14)  Minha insatisfação com a empresa se dá por uma multa 
contestada e sem qualquer retorno da empresa Via Fácil/
Sem Parar. Levei uma multa por passar no pedágio sem 
pagar (incrível) em um trajeto com quatro pedágios ida e 
volta, mesmo dia, sendo que os 2 pedágios de ida eram os 
mesmos 2 da volta. Meu trajeto foi Campinas – São Paulo 
e vice versa, trajeto aliás que eu fazia todos os dias devi-
do ao trabalho. Passei por todos os pedágios da ida sem 
problemas e um deles na volta, o de Caieiras, demorou 
para abrir a cancela, chegou a piscar alguma luz que não 
identifiquei de onde vinha e a cancela se abriu, foi questão 
de um minuto. (MELO, 2015, p. 156).

(15)  Comprei uma lasanha da SADIA e ao retirá-la do 
microondas, a caixa ABRIU E ME QUEIMOU nos braços e 
nas pernas. Tenho foto de tudo! Entrei em contato com 
o SAC, me disseram que iam mandar lasanha, e que iam 
avaliar as fotos que enviei. Pois bem, até agora não me 
mandaram nada nem retornaram meu e-mail com algu-
ma posição. Tento ligar novamente e fica só na gravação. 
(MELO, 2015, p. 97).

(16)  Aparelho muito frágil, arranha e amassa com facilidade, 
não comprem! Há menos de um mês efetuei a compra de 
um smartphone modelo Moto G junto ao site submarino.
com, nesse pouco tempo de uso, o aparelho já apresen-
tou diversos arranhões e alguns amassados na lateral 
e na “quina”, e os danos não foram por mau uso, pois 
sempre manuseio com o máximo de cuidado. Tenho 
outro aparelho de outra marca com uma estrutura bem 
mais resistente. (MELO, 2015, p. 175).
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(17)  Oxy elite pro FALSO – Tudo em suplementos. Estou muito 
decepicionado com a empresa!!! Já fiz o uso do oxyelite 
por duas vezez, ambos comprados no EUA, ao término 
guardei os potes vazios. No final de 2013 resolvi comprar 
meu terceiro pote, mas como cancelei meu cartão inter-
nacional resolvi comprar na Tudo em suplementos. 
1 - Logo quando chegou o produto já verifiquei que a 
escrita do lote e validade era bem diferente dos outros 
potes. 2 - Ao comparar a resistência dos potes, o da Tudo 
em suplementos é tão duro que praticamente não se 
consegue amassar, diferente do comprado no EUA que 
facilmente se amassa (diferença enorme entre os materiais 
dos potes). (MELO, 2015, p. 176).

Enfatizamos que, por um lado, essas múltiplas formas de 
codificar a CEA medial compartilham conteúdo semântico, qual 
seja a ideia de mudança de estado do sujeito-paciente e desfoca-
lização do agente. Por outro lado, essas formas relacionam-se a 
fatores diversos, a exemplo da compensação da ausência do sujei-
to por meio do uso de reflexivo se, como em (14), e da indicação 
de aspectualidade, relacionada à perspectiva da comunicação 
do evento telicidade, em (15), ou habitualidade, em (16) e (17). 
Logo, a mudança na forma implica alguma alteração no polo do 
significado, conforme sustentam análises funcionalistas.

Desse modo, na oração destacada em (15), a caixa ABRIU, 
o padrão sintático mais simples da CEA medial, com S + V, 
pode ser relacionado a uma motivação cognitiva (pressão por 
economia), preservando-se o sentido básico de afetamento do 
sujeito-paciente e demoção do agente. Em (14), a presença do 
clítico se na instanciação da medial, a qual exibe a configuração 
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S + V + SE, parece refletir uma espécie de compensação pela 
ausência do agente, atendendo a uma demanda comunicati-
va, em termos de expressividade. Também em (16) e em (17), o 
emprego da locução com facilidade e do advérbio facilmente deixa 
a estrutura da medial mais complexa e parece estar relacio-
nado ao propósito comunicativo de indicar uma propriedade 
do sujeito (smartphone modelo Moto G e o pote comprado nos EUA, 
respectivamente), no caso, a facilidade com que se amassa.

Essas formas alternativas de expressão da CEA medial são 
tomadas por Rosta (2008) como instanciações de construções 
distintas. O autor estabelece distinção entre as construções 
mediais e as chamadas anticausativas. Para ele, mediais e 
anticausativas têm em comum a antitransitividade. Trata-se de 
orações intransitivas cujo objeto direto é movido para a posição 
de sujeito. Eis os exemplos apresentados pelo autor:

(18) This car steers easily. Este carro dirige facilmente.

(19) The window shattered. A janela quebrou.

De acordo com esse linguista, tais construções diferem 
no seguinte: nas mediais, mas não nas anticausativas, há um 
agente implícito. Mediais prototípicas se caracterizam por duas 
propriedades não características das anticausativas prototí-
picas: (i) a presença de um advérbio e (ii) uma interpretação 
habitual, como se dá em (18), em que figura o advérbio easily 
(facilmente) e há ideia de habitualidade do evento (a fácil diri-
gibilidade do carro).

A análise de Gisborne (2008) segue direção semelhante. 
Ao comparar a construção transitiva à medial, ele aponta uma 
alternância sintática e uma alternância semântica. No primeiro 
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caso, trata-se da mudança da configuração transitiva, biargu-
mental, para a intransitiva, monoargumental. A alternância 
semântica, por sua vez, diz respeito à passagem do significado 
causativo, da construção transitiva, para o incoativo, da cons-
trução medial, em que se destaca o resultado final do evento. 
No entanto, Gisborne traça uma diferença entre dois tipos de 
construção medial: uma delas conceitualiza um achievement 
pontual, sem duração temporal, em que há mudança de estado 
do participante sujeito, que não é agentivo, como em the door 
opened. A outra, embora também expresse uma mudança de 
estado, não perfila um achievement e, portanto, não conceitua-
liza um evento pontual, mas sim habitual, como em the bread 
cuts easily. Em nosso entendimento há, pelo menos, dois incon-
venientes nessas propostas. Primeiro porque pormenorizam 
desnecessariamente uma estrutura que se presta à codificação 
de um conteúdo proposicional comum, tornando mais comple-
xa a descrição das CEA. Segundo porque o critério relativo à 
existência de um agente implícito parece aplicar-se às duas 
situações apresentadas pelos linguistas. Assim sendo, optamos 
por entender que situações como as ilustradas em (14), (15), (16) 
e (17), bem como em (6), (7), ( 8) e (9), representam instanciações 
de uma mesma CEA, no caso, a medial. As diferenças no modo 
de expressão constituem, conforme expusemos, a variabilidade 
dessa construção, no sentido de formas em competição, estando 
relacionadas a fatores cognitivos e comunicativos.

4 Considerações finais

Sob o prisma construcional, é possível dizer que a língua é um 
inventário de construções, organizadas hierarquicamente em 
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uma rede. No caso das construções de estrutura argumental 
que focalizamos aqui, cada uma delas licencia padrões estru-
turais particulares pareados com significados ligeiramente 
distintos, sendo umas instâncias mais centrais e outras mais 
periféricas, conectadas entre si por meio de relações de herança 
e/ou polissemia. Isso implica dizer que, a partir de uma constru-
ção básica, redes de construções organizam-se e se estabelecem 
(MIRANDA; SALOMÃO 2009). Como vimos, as construções tran-
sitiva e medial refletem herança por polissemia (GOLDBERG, 
1995), em que há relação entre o sentido específico da cons-
trução e extensões desse sentido. O sentido básico, prototípico 
da construção transitiva, implica um referente agentivo que, 
através de uma ação, afeta uma entidade, mudando-a de lugar 
ou de condição. Todavia, a construção pode ser também instan-
ciada por arranjos sintáticos que se afastam do protótipo e, 
consequentemente, apresentam leves diferenças de sentido com 
relação a ele. No caso da construção medial, o protótipo conjuga 
um padrão S V com um significado “paciente de uma ação-pro-
cesso”. Tanto esse padrão quanto esse significado, entretanto, 
podem ter manifestações variadas, dependendo do grau de 
distanciamento do sentido central da construção. Desse modo, 
as construções formam uma rede e são ligadas por relações de 
herança que originam muitas das propriedades das instancia-
ções particulares. A motivação por trás disso está no fato de que 
os falantes buscam regularidades e padrões e tendem a criá-los 
quando estes não estão prontamente disponíveis. Assim, um 
padrão sintático pode-se associar a uma família de sentidos 
relacionados, mais do que a um único sentido.

A conjugação de modelos teóricos afins, mas distin-
tos, suscita inquietações e questionamentos que devem ser 
considerados quando se pretende, de fato, implementar essa 
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aliança em trabalhos de natureza analítica/descritiva. É o caso 
da incorporação da Gramática de Construções à Linguística 
Funcional. Tratando especificamente dos conceitos de variação 
e mudança linguística, vemos que o modelo, digamos, clássico, 
de Gramática de Construções (FILLMORE; KAY; O’CONNOR, 1988; 
GOLDBERG, 1995; LAKOFF, 1987) não contempla esses fenômenos. 
A exceção fica por conta da abordagem de Traugott e Trousdale 
(2013), com a proposta de mudança construcional.

Conforme destaca Oliveira, neste livro, é possível apontar 
pelo menos três vieses de conciliação entre a pesquisa da variabi-
lidade, na perspectiva da “competição pelo uso”, e a da construção 
gramatical/lexical, de natureza mais esquemática e virtual. Um 
dos caminhos sugeridos pela autora, e considerado por ela mais 
viável, é que somente o termo competição deve ser usado, tanto em 
termos do constructo como dos esquemas que os sancionam. Pelo 
que aqui discutimos, contudo, tanto a ideia de variabilidade, nos 
termos de Hopper (1991), e de formas em competição, conforme 
Haiman (1985), são compatíveis com o princípio da não sinonímia 
assumido pela GC, de sorte que podem explicar a coexistência de 
modos diferentes de expressar um evento de causação, seja por 
uma instância de CEA transitiva seja por uma medial, além de 
dar conta da existência de formas distintas de organização da 
CEA medial, motivada por questões cognitivas e comunicativas, 
segundo explicitamos em seções anteriores.
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DE PREDICADO A MARCADOR 
DISCURSIVO: MUDANÇAS 

CONSTRUCIONAIS E 
CONSTRUCIONALIZAÇÃO

Ana Cláudia Machado Teixeira (UFF)

1 Introdução

Este capítulo objetiva apresentar a formação de um tipo 
específico de elementos procedurais da gramática atuantes 
no nível pragmático da língua portuguesa. Trata-se, portan-
to, da análise da mudança construcional de tais elementos 
originados do predicado verbal que numa trajetória ao longo 
do tempo, neste caso, migram da construção transitiva 
circunstancial de lugar em função de condicionamentos, 
sobretudo, de ordem extralinguística, mas também em razão 
de motivações cognitivas, e passam a constituir um tipo de 
macroconstrução, nos termos de Traugott (2008), entendida 
como resultante de processo de construcionalização1.

De forma mais específica, o estudo dessa macroconstru-
ção2 trata do predicado composto por verbo de base locativa 
acompanhado de seu complemento espacial, que, em 

1 Este processo foi definido por Traugott e Trousdale (2013) como a formação 
de pareamentos de formanova e funçãonova  que se configura como um 
novo nó/microconstrução/elemento na rede da gramática. 

2  Para maior detalhamento do termo, ver seção 2 deste capítulo.
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determinados contextos, passa a se desvincular do comple-
xo oracional que integra originalmente, passando a atuar no 
domínio da conexão como juntor pragmático3, migrando para 
funções intersubjetivas. Essas funções concentram-se na troca 
interativa, voltadas à marcação discursiva, em que o autor 
chama a atenção do seu interlocutor utilizando estratégias de 
convencimento e persuasão, entre outras.

Tal trajetória motiva um padrão construcional específi-
co em uso no português contemporâneo do Brasil, considerado 
mais recente na história da língua4, motivado pela tendência 
de ordenação pós-verbal do locativo e cumpridor de função 
de marcação, com base na ordenação VLoc. A macrocons-
trução verbal marcadora discursiva, doravante VLocMD, em 
instanciações como vem cá, resulta da trajetória de mudanças 
construcionais de ordem gramatical, conforme exposto em 
Teixeira e Oliveira (2010) e Teixeira (2015). Essa rota, nos termos 
de Diewald (2006), tem origem em contextos fontes5, como em (1), 
migra para contextos críticos6, como em (2), e atinge o estágio 

3 Considero “juntor pragmático” os elementos procedurais da gramática 
que atuam na articulação textual-discursiva, no nível pragmático da 
estruturação gramatical.

4 A consideração da trajetória mais recente desse padrão no Português se 
fundamenta na ordenação pós-verbal do locativo, considerada regular a 
partir do século XIX, como atesta Martelotta (2012), com base em vasta 
pesquisa sobre sintaxe adverbial.

5 O adjetivo “fonte” foi considerado mais adequado para a atuação do tipo 
de predicado que está sendo considerado neste estudo como ponto de 
partida da trajetória de formação dos marcadores aqui analisados.

6 Conforme apresentamos na seção 3 deste capítulo, a autora propõe, como 
estágio anterior ao contexto crítico, o contexto atípico, em que alterações 
de ordem semântico-pragmática passam a ocorrer, contribuindo para a 
opacidade de sentido.
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de uso isolado, como em (3), em que ocorre o estabelecimento 
de um novo marcador discursivo. Neste momento, há mudança 
categorial da combinação “vem” e “cá”, que deixa de funcionar, 
respectivamente, como verbo de base locativa e complemento 
circunstancial para atuar como uma expressão altamente vincu-
lada, que passa a integrar a classe dos juntores pragmáticos:

(1)  A família do Miranda havia saído. Henrique, mesmo com 
a roupa de andar em casa e sem chapéu, desceu à rua, 
ganhou um terreno que existia à esquerda do sobrado e, 
com o seu coelho debaixo do braço, atirou-se para o capin-
zal. Leocádia esperava por ele debaixo das mangueiras. 
— Aqui não! disse ela, logo que o viu chegar. Aqui agora 
podem dar com a gente. — Então onde? — Vem cá! E tomou 
à sua direita, andando ligeira e meio vergada por entre as 
plantas. Henrique seguiu-a no mesmo passo, sempre com 
o coelho sobraçado. O calor fazia-o suar e esfogueava-lhe 
as faces. Ouvia-se o martelar dos ferreiros e dos trabalha-
dores da pedreira. (O cortiço, Aluísio Azevedo).

(2)  “— Preguiçosa... disse Isabel sorrindo. — É verdade! 
respondeu a moça, vendo as grandes sombras que proje-
tavam as árvores; está quase noite. — E desde o sol alto 
que dormes, não é assim? perguntou a outra gracejando. 
— Não, não dormi nem um instante, mas não sei o que 
tenho hoje que me sinto triste. — Triste! tu, Cecília? não 
creio; era mais fácil não cantarem as aves ao nascer do sol.
— Está bem! não queres acreditar! — Mas vem cá! Por 
que razão hás de estar triste, tu que durante todo o ano 
só tens um sorriso, tu que és alegre e travessa como um 
passarinho? — É para veres! Tudo cansa neste mundo. —  
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Ah! compreendo! estás enfastiada de viver aqui nestes 
ermos. — Já me habituei tanto a ver estas árvores, este rio, 
estes montes, que quero-lhes como se me tivessem visto 
nascer. — Então o que é que te faz triste? — Não sei; falta-me 
alguma coisa. (O Guarani, José de Alencar).

(3)  Madame Vargas — Pela tua exasperação contínua. Com 
medo de ti. Carlos — Medo por ele! Só por ele! Ele é o 
alfenim a que tu vais pertencer e não deve ser incomo-
dado. A sociedade! os teus credores! Mas continuarias 
comigo apesar da sociedade e dos credores, se não fosse 
ele. Tudo por ele, só por ele! Madame Vargas — medo por 
ti, por mim. Carlos — Eu é que grito agora: deixa de farsa! 
Mas escuta, vem cá. Há instantes lembrastes as minhas 
conversas cobre a possibilidade do teu casamento. Pois 
bem. Dize-me cá: se casares com ele, continuaríamos os 
dois os mesmos? Madame Vargas — Mas é indecente o que 
fazes — Não estás no teu juízo. Tudo o que dizes é desvario. 
Carlos — Porque eu sei que não será, compreendes? Eu sei. 
Ele adquiriu-te completa com a estupidez e o dinheiro. Já 
viste um imbecil enganado pela mulher? Nem que case 
com uma meretriz! (A bela Madame Vargas, João do Rio).

Nos três fragmentos apresentados, representativos de 
fontes escritas da literatura brasileira, ilustra-se o cline de 
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gramaticalidade7 de vem cá. Em (1), numa sequência textual 
narrativa, a personagem Leocádia, em discurso direto, chama 
Henrique, seu interlocutor, apontando para onde devem se diri-
gir; assim usada, a expressão vem cá atua no nível  lexical, num 
tipo de formação em que se pode identificar efetivamente tanto 
o componente verbal (vem) quanto o complemento circunstan-
cial locativo (cá). Já em (2), o contexto admite a interpretação 
de vem cá como expressão lexical, por intermédio da qual a 
personagem Cecília chama Isabel para perto de si, também em 
sequência dialógica; por outro lado, antecedido da adversativa 
mas, a expressão vem cá assume sentido mais abstrato, no qual o 
chamamento passa a corresponder também a uma proximidade 
não necessariamente física ou geográfica, mas sim a um convite 
para que, juntas, Isabel e Cecília partilhem os motivos da triste-
za da primeira. No fragmento (3), o nível de entrincheiramento 
semântico-sintático de vem cá é maior ainda em relação a (1) 
e a (2), uma vez que, posposto e coordenado à forma verbal 
(mas) escuta, funciona como correlato a este, na articulação de 
função injuntiva; assim articulado, vem cá atua como um todo 
de sentido e forma, mais desvinculado sintaticamente da estru-
tura clausal; por intermédio de vem cá, Carlos interpela Madame 
Vargas, convocando sua atenção, para, na sequência, expor seu 
ponto de vista; trata-se, em (3), do uso isolado da VLocMD.

7 Traugott e Trousdale (2010) distinguem as noções de gradualidade, 
relativa à dimensão  diacrônica da mudança linguística e sua traje-
tória unidirecional, e de gradiência, que diz respeito aos distintos 
graus de gramaticalização manifestados pelos padrões de uso numa 
mesma sincronia. A gradiência é considerada o resultado sincrônico 
da gradualidade.
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Os marcadores da VLocmD facilitam o processamento do 
discurso, evidenciando, ao mesmo tempo, a presença do falante 
e a maneira pela qual o interlocutor deve compreender a infor-
mação transmitida. Dessa forma, os marcadores funcionam 
como coadjuvantes nos contextos interacionais, visto que enfa-
tizam o rumo da interlocução, acentuando a intersubjetividade.

Em termos de fundamentação teórica, com base em 
pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso, nos 
termos de Bybee (2010), Croft e Cruse (2004), entre outros, o que 
o estudo defende é que processos de neoanálise8 e analogização, 
como formulados por Traugott e Trousdale (2013), bem como 
relações contextuais (intra e extralinguísticas) são responsáveis 
por tais usos. Postula-se, ainda, que a macroconstrução VLocMD 
deve ser concebida, de acordo com Bybee (2010), como instância 
categorial, caracterizada por gradiência e prototipicalidade. 
Assim entendida, VLocMD é integrada por expressões mais e 
menos exemplares, no sentido de que há padrões de uso que são 
considerados, por critérios de frequência ou com base em parâ-
metros cognitivos ou por consenso social, como modelares em 
relação aos demais membros da categoria. Está claro, portanto, 
que vem cá é o exemplar, um dos padrões mais representativos 
e prototípicos de instanciação da VLocMD.

Os dados aqui apresentados e tratados, representativos 
da modalidade escrita, são extraídos do site Corpus do Português9. 

8 Traugott e Troudale (2013) propõem esse termo no lugar do clássico 
reanálise, com base no entendimento de que pode haver, na trajetória 
da mudança linguística, novas e distintas análises, e não algo meramente 
reinterpretado, com base numa determinada e prévia interpretação.

9 Disponível em: <http://www.corpusdoportugues.org/>. Acesso em: 23 
nov. 2017.
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Em viés eminentemente qualitativo, são examinados os contex-
tos de uso das instanciações da VLocMD, na proposição da 
trajetória que se verificou em Teixeira (2015).

Inicialmente, passo pelos pressupostos básicos da pers-
pectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso, tal como 
formulada em Martelotta e Alonso (2012) e Oliveira (2012), no 
que se refere à abordagem construcional da gramática. A seguir, 
foco especificamente na VLocMD, em sua interface de sentido 
e forma, caracterizando essa macroconstrução do Português e 
seus desdobramentos em meso e microconstruções e constru-
tos, de acordo com a proposição de Traugott (2008). No terceiro 
momento deste capítulo, descrevo e analiso o juntor pragmático 
que considero, conforme Teixeira (2015), o exemplar dessa cate-
goria de marcadores discursivos. No segmento final, apresento 
algumas conclusões que obtive na pesquisa e aponto tanto os 
novos desafios quanto as hipóteses mais recentes, na base dos 
aludidos resultados e que configuram o projeto de pesquisa 
iniciado recentemente.

2 Abordagem centrada no uso e a 
construcionalização gramatical

Do ponto de vista teórico, a abordagem centrada no uso 
assume cada vez mais a integração entre a abordagem funciona-
lista, na vertente de Traugott (2008), Traugott e Trousdale (2010, 
2013), Bybee (2010), Trousdale (2008a, 2008b), Traugott e Dasher 
(2005), entre outros, e a abordagem cognitivista, como apre-
sentada em Croft e Cruse (2004), Croft (2001), Goldberg (1995, 
2006), Fillmore (1988), entre outros. Essa interface, nomea-
da de Linguística Funcional Centrada no Uso, nos termos de 
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Martelotta (2011), Martelotta e Alonso (2012), Oliveira e Cezario 
(2012), Furtado da Cunha (2012), entre outros, vem se mostrando 
consistente na análise interpretativa de padrões mais inte-
grados de uso linguístico. Tal análise tanto contempla o elo 
de correspondência simbólica que conecta as propriedades 
de sentido e forma das subpartes dos marcadores da VLocMD, 
como detecta contextos originadores de tais marcadores, em 
perspectiva histórica.

Para dar conta da escalaridade e da direcionalidade dos 
processos de construcionalização e de mudança construcional, 
assumo a proposta de Traugott (2008), inspirada em Croft (2000), 
a partir da proposição de quatro estágios, a saber:

1. Macroconstrução: esquemas abstratos e virtuais
 2. Mesoconstrução: conjunto de construções específicas, com 
função semelhante
3. Microconstrução: construção type individual
4. Constructo: token empiricamente comprovado, o locus da 
mudança gramatical

A análise funcional centrada no uso pode lidar com essa 
escala tanto no modelo botton up (movimento ascendente) quan-
to no modelo top down (movimento descendente), considerando 
este objeto de pesquisa. Nesse sentido, a articulação dos quatro 
estágios pode se dar em duas direções, mais complementares 
do que distintas, a saber:
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Macroconstrução 
âá

Mesoconstrução 
âá

Microconstrução 
âá

Constructo (uso efetivo)

As setas para cima representam o processo de constru-
cionalização em sua direcionalidade, em perspectiva histórica, 
rumo à maior convenção e sistematização, na criação de novos 
padrões de forma e sentido na trajetória da língua. As setas 
para baixo indicam o processo de analogização, que fornece 
modelos para a criação de outras instanciações, com base em 
pareamentos já fixos, e que também é considerado como cons-
trucionalização. Seja num sentido seja no outro, o locus original 
da pesquisa funcionalista está no nível mais baixo, concernente 
aos usos efetivos ou constructos. É com base nos tokens, portan-
to, dos constructos que se chega à proposição dos níveis acima, 
uma vez que, a partir das microconstruções, trabalha-se com 
esquemas abstratos, com virtualidades, e não com usos efetivos. 
São, assim, generalizações de ordem analítica.

Na situação comunicativa, falantes promovem microino-
vações, no nível do constructo ou enunciado, em contextos nos 
quais inferências semântico-pragmáticas, ou inferências suge-
ridas, nos termos de Traugott e Dasher (2005), motivam novas 
leituras. Se essas inovações são compartilhadas por outros falan-
tes, podem ser convencionalizadas em microconstruções, com 
neoanálises morfossintática e semântica, fixando-se uma nova 
unidade simbólica. Esse processo pode se dar tanto no âmbito 
da construcionalização quanto no da mudança construcional.
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Na abordagem construcional da gramática, com base na 
Linguística Funcional Centrada no Uso, as relações contextuais, 
tanto as intra quanto as extralinguísticas, ganham relevância. 
Para dar conta da gradiência dos usos linguísticos, Traugott e 
Trousdale (2013), baseados em Heine (2002) e Diewald (2002), 
elaboram uma metodologia de análise que visa a identificar 
a escalaridade contextual, ou seja, rastrear os micropassos 
da mudança linguística. Assim, o ponto inicial, ou marco zero, 
seriam os chamados usos normais, nomeados aqui como fontes 
(DIEWALD, 2002), tal como o exemplificado em (1). Nesse está-
gio zero, os sentidos são mais concretos, plenos, de conteúdo, 
destacando-se, então, o viés lexical, com as subpartes de uma 
expressão relacionadas num tipo de vinculação mais frouxa, 
tanto semântica quanto sintática. O estágio seguinte, corres-
pondente ao fragmento (2), nomeado de ponte (HEINE, 2002) 
ou atípico ou crítico (DIEWALD, 2002), diz respeito a contextos 
opacos, em que pressões de ordem pragmática passam a motivar 
neoanálises, sem, contudo, se perder totalmente a conexão com 
os usos fonte; nesse segundo estágio, Diewald (2002) distingue o 
contexto atípico, em que somente inferências semântico-prag-
máticas estão em jogo, do crítico, estágio considerado mais 
avançado pela autora, no qual, além das referidas inferências, 
fatores estruturais também concorrem para neoanálises. Por 
fim, a etapa considerada efetivamente gramaticalizada, referida 
por Heine (2002) como convencionalização e por Diewald (2002) 
como isolamento, tal como ocorre no exemplo (3); nessa fase, 
um novo padrão construcional é fixado, distinto, em termos 
categoriais, do contexto de que se originou.

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), padrões alta-
mente convencionalizados, como instanciações de construções 
simbólicas, a exemplo da VLocMD, são caracterizados por três 
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fatores. O primeiro deles é aumento de esquematicidade, no 
sentido de que há incremento da vinculação de sentido e forma 
das subpartes, de modo que inserções ou trocas posicionais 
ficam praticamente canceladas. O segundo fator é a perda de 
composicionalidade, uma vez que cada subparte perde auto-
nomia de sentido e forma, em prol da configuração de unidade 
maior, cumpridora, também, de função distinta em relação à 
mera soma destas subpartes. O terceiro fator é a produtividade, 
que se incrementa no estágio mais avançado da construcio-
nalização gramatical, momento em que, já como contexto 
isolado, essas instanciações migram para outra categoria e, 
nesta nova classe, passam a atuar de forma mais generaliza-
da. Considerados os fragmentos (1), (2) e (3), apresentados na 
parte inicial deste capítulo, com base nos três traços referidos, 
evidencia-se progressiva presença desses fatores, fazendo com 
que, de (1) para (3), passando por (2), possamos estabelecer três 
graus de entrincheiramento ou chunking em prol da convencio-
nalização desses elementos, de modo que caminham do menos 
para o mais simbólico e convencional.

3 A formação de elementos procedurais 
da gramática: a macroconstrução VLocMD 

e seus contextos de instanciação

Para dar conta da trajetória de abstratização e, portanto, de 
construcionalização gramatical a que o predicado transitivo 
circunstancial, assim classificado por Rocha Lima (2003, p. 
252) passou, a hipótese principal é de que tal predicado foi o 
contexto original do qual emanou e a partir do qual se conven-
cionalizou a macroconstrução VLocMD. Com essa desvinculação 



da estrutura transitiva oracional, por meio de gramaticalização 
por redução (GR), sistematizou-se esse tipo de pareamento, que 
passou a desempenhar funções de juntor pragmático.

A VLocMD é muito produtiva na formação desse tipo de 
juntores, denominados marcadores discursivos no Português. 
No início da pesquisa, foram levantadas, no corpus seleciona-
do, vinte e três instanciações com base nesse padrão, que se 
distribuem conforme a hierarquia construcional representada 
no Quadro 1, a seguir:

NÍVEL DE  
ESQUEMATICIDADE TIPO DE CONSTRUÇÃO

MACRO VerboLocativo marcador discursivo = VLocMD

MESO1 VmovLoc Vtrancir 
cLoc VprocLoc VpercLoc VcogLoc VvolLoc VelocLoc

MICRO

cheg(a) aí, 
chega[r] 
lá, vá lá, 
vamos lá, 
vem cá

(es)t(á) 
aí, (es)
tamo(=s) 
aí, fic(a), 
aí

(es)
per(a) aí, 
espera lá, 
segur(a) aí

escuta 
aqui, 
olh(a) 
aí, olh(a) 
aqui, olha 
lá, vê lá

sei lá, 
sabe lá quero lá

dig(a) aí, 
diga lá, 
fal(a) aí

CONSTRUCTO

chega aí, 
chega[r] 
lá, vá lá, 
vamos lá, 
vem cá

está aí, 
estamos 
aí, fica aí

espera aí, 
espera lá, 
segura aí

escuta 
aqui, olha 
aí, olha 
aqui, olha 
lá, vê lá

sei lá, 
sabe lá quero lá

diga aí, 
diga lá, 
fala aí

Quadro 1 – Distribuição da macroconstrução VlocMD em níveis de esque-

maticidade.
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De acordo com a distribuição apresentada, a macrocons-
trução VLocMD distribui-se em, pelo menos, sete conjuntos de 
mesoconstruções, com base na semântica do verbo, o elemento 
nuclear desse esquema virtual. Em Teixeira (2015), tratei de 
quatro conjuntos de mesoconstruções a fim de promover uma 
análise mais detida na trajetória dos 11 juntores selecionados, 
quais sejam: vem cá, vá lá, vamos lá, está aí, espera aí, espera lá, 
escuta aqui, olha aqui, olha aí, olha lá e vê lá. Assim, a classificação 
final foi a de grupos mesoconstrucionais de movimento (o mais 
frequente e com registro mais antigo nos textos históricos até 
agora pesquisados), relacional circunstancial, processo, percep-
ção. Cada um desses grupos é composto por microconstruções 
que, por sua vez, se efetivam no uso linguístico sob a forma dos 
constructos, os tokens.

Os outros grupos dispostos na Tabela 1 fazem parte da 
nova etapa da pesquisa, que busca não só detectar as trajetó-
rias de mudança construcional, mas também descrever o uso 
desses juntores pragmáticos, percebendo, inclusive, se algum 
deles atua no nível sintático de estruturação gramatical.

Considerando Bybee (2010), não há dúvida de que, desse 
variado conjunto de padrões, integrantes da categoria VLocMD, 

há alguns mais exemplares ou prototípicos. Neste estágio da 
pesquisa, o type exemplar é vem cá. No que se refere ao quesito 
exemplaridade, são motivações mais básicas: verbo seleciona 
um locativo, o deslocamento da atenção sugere um movimento 
de aproximação que é traço constituinte do verbo vir. Reforçam 
esses quesitos o fato de, na interação, o deslocamento espacial 
derivar o textual e, na sequência, o intersubjetivo.

Numa perspectiva histórica, na captura de trajetórias de 
construcionalização da VLocMD, a ideia é que a primeira dire-
ção pode ser flagrada justamente na rota dos usos exemplares, 
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daqueles mais básicos e que prototipicamente representam a 
categoria, como vem cá. Quanto aos membros marginais, como 
os constructos formados por verbos cognitivos (sei lá) ou de 
processo (espera aí), se considerados como produto de relações 
analógicas, na base da reduplicação de um modelo já formulado 
e fixado na língua, em função de não registrarem a trajetória 
de mudança aqui exemplificada, uma vez que não se detectam 
ocorrências que configurem a passagem gradual de uma cate-
goria a outra, pelo menos de ordem significativa.

Nesse sentido, a ideia de analogização tem ganhado força, 
já que nem todos os micropassos podem ser detectados historica-
mente, como destaca Traugott e Trousdale (2013). Tais questões 
promovem ajustes de ordem teórico-metodológica, levando em 
conta que são essencialmente relacionadas às abordagens cogni-
tivistas que estão sendo incorporadas na Linguística Funcional 
Centrada no Uso. Levando em consideração o que os dados nos 
mostram, é dessa forma que se pode compreender as trajetórias 
de mudança por que passam os elementos, afinal é por meio do 
membro exemplar que se fixam as rotas, visto que mais prototi-
picamente representam a categoria, e não (ou nem sempre) em 
todo o conjunto de membros da categoria.

Como mudança é mudança em uso (CROFT, 2000), altera-
ções pontuais observadas em contextos específicos se traduzem 
em sucessivos micropassos que podem levar a convencionali-
zações. Para capturar esses passos, analisamos processos como 
analogização, neoanálise, que se desdobram em gramaticaliza-
ção por redução e por expansão de forma complementar, que 
podem fomentar tais alterações.

Nesse sentido, como destacado na seção anterior, o 
contexto de uso torna-se extremamente importante, uma vez 
que se pode capturar nuances de sentido que podem levar a 
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leituras distintas. Dessa forma, é extremamente importante e 
oportuna a classificação de Diewald (2002, 2006) como forma 
de identificar as microinovações contextuais que as referidas 
trajetórias vão demonstrando.

Para demonstrar a mudança linguística defendida aqui, 
exemplifico essa trajetória por meio do membro exemplar da 
hierarquia construcional da VLocMD. No corpus, seu surgimen-
to foi registrado no século XIII, como predicado transitivo 
circunstancial e, no século XVI, como VLocMD. Na próxima 
seção, apresento análises do referido constructo, de forma a 
demonstrar a crescente desvinculação do predicado verbal e a 
trajetória rumo a marcador discursivo.

4 Contextos de uso de vem cá

Na formação do pareamento forma-sentido da VLocMD, os itens 
verbo e locativo são de extrema importância para a análise dos 
constructos. Na perspectiva construcional, o pareamento arti-
cula um único sentido convencionalizado em um contexto de 
uso específico, mantendo-se vestígios do significado original. É 
exatamente por conta dessa principal motivação que as subpar-
tes são recrutadas para constituir uma determinada forma 
morfossintática e fonológica.

Assim, em vem cá, por exemplo, a forma verbal foi sele-
cionada tanto por seu significado como por sua configuração 
modo-temporal: movimento de aproximação e ordem/pedido. 
Do mesmo modo, o locativo cá, ao lado de vem, também é recru-
tado para propósitos determinados, seja pelo traço de sentido 
do locativo, seja pela referência textual que faz.
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A pesquisa dos contextos de uso de vem cá aponta distin-
ções, que permitem postular a escalaridade e o gradiente de 
sentido e forma envolvidos aí. Tal como (1), exemplificado na 
primeira seção, o fragmento (4), a seguir, ilustra o contexto 
fonte de vem cá:

(4)  Fazem semelhança de o séérem e nõ o sam. e os que ham 
as lingoas agudas ë mal dizer. e os que ham senpre võota-
de de mal fazer. E tu porque gravemëte pecaste sofrerás 
estas penas. E desapareceo-lhe entõ o angeo. E os dyaboos 
tomarõ a alma e derõ com ella ante a besta que a comes-
seL. E a besta engoly-a logo e sofreo aly muitas penas L. 
E desi a cabo de pouco aquella besta deitou-a de ssy ë 
fundo do lago. E ella assy padecendo grandes dolores veo o 
angeo. e disse-lhe. Vem aca amíga que jamais nom sofrerás 
desta pena. E tírou-a entõ dantre as outras que hy jaziam e 
disse-lhe. penssa de me seguir. E entom começou de andar 
avante per muy piores logares que ante avia andado. E 
indo per hûa carreira muy estreyta que decendya pera 
fundo como se fossem de hûu mõte muy alto. e semelhava 
que se deitavom per elle a fundo. E quanto mais per elle 
descendiã quanto mais pouco viã per hu aviã de tornar. 
(Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense; Século 13).

Como podemos observar em (4), numa sequência de base 
narrativa, o trecho injuntivo Vem aca amíga que jamais nom sofre-
rás desta pena constitui um pedido/ convite do anjo para que a 
pecadora o siga e seja retirada do fundo do lago. Trata-se de 
um contexto fonte, em que o falante pede ao interlocutor que 
se desloque espacialmente do lugar em que se encontra para 
próximo de onde está o locutor. Esse sentido básico do verbo vir 
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pede um complemento circunstancial que indique proximidade. 
Dessa forma, o locativo cá, designador desse local, é recrutado.

O constructo vem cá, como predicado, representa um 
chamamento, e esse sentido marcante perpassa todos os usos de 
sua trajetória. A partir do deslocamento espacial, como ilustrado 
em (4), teríamos deslocamento na intenção do falante, em rela-
ção à sua subjetividade, ou na intenção do falante em relação ao 
interlocutor, intersubjetivamente marcada na troca interativa.

Podemos relacionar a conservação desse sentido, no nível 
da microconstrução, ao princípio de persistência10 de Hopper 
(1991) e, no nível da mesoconstrução, a uma das vantagens de 
se adotar a abordagem construcional elencadas por Goldberg 
(1995, p. 9-21), para quem é a construção que está associada 
com o significado. Assim, torna-se claro que a mesocons-
trução VmovLoc perfila funções gerais de juntor pragmático 
funcionando como marcador e que a microconstrução vem cá 
marca injunção impositiva, em que se demonstra a ascendên-
cia do falante sobre o interlocutor, a partir da manifestação 
de sentidos (inter)subjetivos, como opinião, pedido, pergunta, 
reprovação, deboche, questionamento,entre outros.

Na situação comunicativa ilustrada em (4), a cena que se 
apresenta é o resgate feito pelo anjo. O frame instaurado por 
esse personagem ancora leitura de ajuda, auxílio, caridade, 
salvação. Tal configuração, reforçada pela injunção sob a forma 
de pedido, atenua o caráter impositivo mais básico do chama-
mento. Nesse fragmento, vem aca tem tipicamente sentido de 
convite a deslocamento espacial. Os trechos penssa de me seguir e  

10 O princípio da persistência estabelece que, quando uma forma se grama-
ticaliza, alguns traços do significado original permanecem na nova 
forma gramatical.
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começou de andar avante confirmam que o anjo conti-
nuou instruindo a pecadora a se deslocar próximo a ele. 
Estruturalmente, o verbo vir, no imperativo, e a posposição do 
substantivo amiga e da oração explicativa que jamais nom sofrerás 
desta pena, concorrem para a instauração do frame espacial e do 
uso de vem aca como típico predicado verbal do Português. Em 
termos semântico-pragmáticos, o deslocamento e a injunção, 
aliados às interações assimétricas que exprimem a condição de 
maior experiência do personagem anjo em relação a sua inter-
locutora, a pecadora, a partir da sequência tipológica injuntiva, 
ratifica a função de predicado de vem aca.

No fragmento (5), tem-se um contexto atípico. Segundo 
Diewald (2002, p. 109), nesse tipo de contexto, feixes de caracte-
rísticas que não eram relacionadas costumeiramente a um uso 
típico passam a atuar através de implicaturas. Nesse sentido, 
microinovações começam a ser identificadas, gerando ambi-
guidade e polissemia. Essas extensões de sentido se inserem 
em situações de uso contingencial, associadas a intenções espe-
cíficas, como se pode observar nas mudanças no componente 
semântico-pragmático da construção, tal como:

(5)  Felício Mais que a vida e o porquê porque minha alma 
outrossi mata a si e mata a mi tam profunda é minha fé. 
Eco É. Felício É polo merecimento daquela por quem me 
fino sentes tu que nam sam dino desta pena que consento. 
Eco Sento. Felício Sento-me estar nam sei onde vejo-me só 
acabar por isso quero ir buscar esta voz que me responde. 
Eco Onde? Felício Onde está minha alegria que sempre foge 
de mi vem cá nam faças assi que em ver-te descansaria. 
Eco Iria. Felício Iria lá mas foges mais ó tristes sauda-
des minhas nestas montanhas maninhas que descanso 
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é o que me dais? Eco Ais. Felício Ais leixai partir a vida e 
partir-vos-eis daqui tal estou triste de mi que nam sei se 
é já partida. (Obra completa (N-Z), Gil Vicente, Século 16)

Em (5), num predicado complexo, vem cá atua como súpli-
ca de Felício para que a alegria venha até ele e, assim, possa 
descansar. O sujeito alegria, do verbo imperativo vir, reúne 
traços não-prototípicos ou atípicos, uma vez que é inanimado, 
não volitivo ou agentivo e se encontra distante do verbo a que 
se refere. Por outro lado, em termos estruturais, o constructo 
vem cá nesse fragmento ainda apresenta sintaxe típica, uma vez 
que se coordena à oração nam faças assi e à oração explicativa 
que em ver-te descansaria.

Com relação ao componente semântico-pragmático, há 
inferência de deslocamento não espacial, uma vez que o sujeito 
inanimado não se move fisicamente. O deslocamento se dá na 
intenção do falante, através do desejo, da súplica a seu interlo-
cutor, a alegria, para que venha até ele. Em uma cena centrada 
na lamentação de Felício por conta da separação daquela por 
quem me fino e no isolamento em que se encontra, tendo o Eco 
por sua companhia, o sentimentalismo motiva o uso mais 
abstrato dos elementos do frame. Assim, embora ainda repre-
sente movimento, ancorado por termos como onde, buscar e lá, 
(5) permite leitura distinta da prototípica. A própria situação 
de comunicação define o uso atípico, sugerindo inferência 
inovadora, uma vez que o interlocutor é o Eco, a quem Felício 
toma como testemunha da sua tristeza. A sequência injuntiva 
centrada na súplica/pedido coloca o falante em posição inferior 
ao interlocutor, demonstrando a assimetria entre ele e a alegria.

Com relação ao mecanismo que em (5) fomenta a mudança 
construcional analisada, a análise demonstrou que a leitura mais 
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abstrata, ligada às emoções emanadas da cena comunicativa, 
derivadas de domínio concreto, como o de deslocamento físico, 
está plenamente licenciada. Esse mecanismo, motivado pelas 
relações contextuais, é acionado para dar conta de uma nova 
forma de dizer e atender à expressividade do uso linguístico.

Já o fragmento (6) ilustra contexto crítico. Citando 
Diewald (2002), Traugott ([2017?], p. 8) declara que esse tipo de 
contexto oferece ambiguidades semânticas e estruturais múltiplas 
ou opacidades que sugerem interpretações alternativas gerais, entre 
elas o novo sentido gramatical11. Essas implicaturas se traduzem 
em microinovações geradoras, da mesma forma que o contex-
to atípico, de ambiguidade e polissemia. No contexto crítico, 
continuam existindo extensões de sentido decorrentes de situ-
ações de uso  contingenciais, associadas a intenções específicas, 
porém, além de alterações de ordem semântico-pragmática na 
construção, detectam-se mudanças também no componente 
sintático. Portanto, o que distingue o contexto atípico do crítico 
é a ocorrência, neste, de alterações no nível formal. Pelo fato 
de, no contexto crítico, ainda estar licenciada leitura típica, não 
estamos nessa fase diante de uma microconstrução, no sentido 
de que ainda não foi efetivada a construcionalização grama-
tical. Trata-se do que observamos no fragmento (6), a seguir:

(6)  SAR. — hûa pouca de nevoa e vento. PET. — Dai se levan-
tam as vezes grandes torvoadas; mas que entendeste dela? 
SAR. — Muitos sisos e muitas virtudes. PET. — De quem, 
Sargenta? SAR. — De Lucrecia. PET. — Assi faze, nomea-ma 

11 “multiple structural and semantic ambiguities” or opacities that  invite 
“several alternative interpretations, among them the new grammatical 
meaning” (Tradução livre).
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muitas vezes. SAR. — Nunca se tal graça viu, nem tal siso. 
PET. — Tal assento, nem tal fermosura. SAR. — O que todo 
mundo ve para que é dizer-te mais? PET. — Ora vem ca, 
Sargenta, que te quero agora preguntar por um ponto, 
cousa em que te nunca falei Ouviste algûa hora falar num 
mancebo espanhol, que segundo dizem, anda aqui perdido 
de amores por ela SAR. — Qual? Um capa em colo, que a 
primeira parecia algûa cousa, ja agora não tera que despen-
der e parece que caiu da forca? PET. — Ah! Ah! Ah! Como 
o pintaste tam bem! SAR. — Cousa é isso para te somente 
lembrar? (Estrangeiros, Sá de Miranda, Século 16).

O fragmento (6) resume-se numa conversa maldosa 
entre Petrônio (PET) e Sargenta (SAR) que fazem comentários 
críticos sobre Lucrécia. A cena comunicativa permite implica-
turas inovadoras, uma vez que não há movimento espacial. Os 
personagens não estão se deslocando no espaço, ao contrário, a 
cena é estática. Petrônio propõe um diálogo mais confidencial 
à Sargenta, a fim de questioná-la sobre uma fofoca envolvendo 
Lucrécia e um mancebo espanhol, que segundo dizem, anda aqui 
perdido de amores por ela. Esse propósito discursivo motiva deslo-
camento na intimidade, que pode ser observado pela sequência 
em que vem cá está inserido.

Nesse sentido, tanto há inferência semântico-pragmática 
similar a (4) e (5), por conta do sentido básico da construção, 
qual seja o do chamamento, porém como inferência distinta. 
Mesmo que todo o trecho apresente uma cena estática, no 
contexto do fragmento (6), existe movimentação corporal que 
aproxima os interlocutores da cena comunicativa. O tom de 
fofoca e de segredo impresso nesse contexto sugere que há 
um deslocamento espacial mínimo entre Petrônio e Sargenta, 
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enquanto o primeiro faz o comentário seguido da pergunta. Tal 
inferência de movimento corporal, sugerida pela situação de 
confidencialidade, pode ser depreendida através do trecho que 
te quero agora preguntar por um ponto, cousa em que te nunca falei.

Tendo em vista que, para Diewald (2002, 2006), o contex-
to crítico requer que as ambiguidades sejam também do nível 
estrutural, devemos levantar essas marcas em (6), para justi-
ficar o alinhamento a esse estágio. Em (6), o constructo vem cá 
tem pouca vinculação sintática na sequência em que se insere, 
se se considera que: i) Sargenta atua como efetivo vocativo e 
ii) a interjeição ora reforça o sentido de chamamento, inten-
sificando e marcando pausa enfática, que corrobora a marca 
injuntivo-pragmática da sequência. Ao mesmo tempo, o que se 
entende na oração que te quero agora preguntar por um ponto é o 
licenciamento da leitura de predicado complexo, concorrendo 
para a leitura típica de vem cá.

É importante identificar o pensamento analógico atuan-
do como mecanismo promovedor da mudança contextual 
ilustrada em (6), junto à abstratização do sentido e da pressão 
contextual já apontadas no contexto atípico. No fragmento 
(6), pelos parâmetros críticos elencados, constitui-se mudança 
nos componentes sintático, semântico e pragmático, ou seja, 
o estágio de construcionalização está mais avançado. No que 
se refere ao pensamento analógico, é necessário analisar toda 
a cena comunicativa compreendendo que esse uso contingen-
cial na cena comunicativa pode ter favorecido o recrutamento, 
pelo falante, de vem cá, a fim de enfatizar seu discurso e, no 
outro lado da díade comunicativa, esse fato pode ter induzido o 
interlocutor a interpretá-lo como marcador discursivo. É iden-
tificável, pelo exemplo em questão, que essa leitura inovadora, 
presumivelmente ativada pelo pensamento analógico, pode ter 



58

DE PREDICADO A MARCADOR DISCURSIVO:  
MUDANÇAS CONSTRUCIONAIS E CONSTRUCIONALIZAÇÃO

Ana Cláudia Machado Teixeira

permitido o alinhamento com outros marcadores de discurso 
que funcionam como convocadores da atenção do interlocutor.

Por fim, a condição de vida curta desse tipo de contexto, 
destacada por Traugott e Trousdale (2013), pautada na tênue 
diferença entre a fase crítica e a de isolamento, se confirma nos 
dados de vem cá e da maioria de outros constructos sob análise 
no corpus, na medida em que apenas o rompimento da estrutura 
sintática tornaria a leitura como marcador discursivo exclusiva. 
É importante destacar que, fonologicamente, alguns dados de 
contextos críticos podem ser interpretados como de isolamento, 
se tomarmos por base a entoação na fala.

No exemplo (7), foi apresentada uma ocorrência cujo 
contexto classifica-se como de isolamento. Esta classificação 
descreve contextos em que a construção sofreu redistribui-
ção categorial, ou seja, passou pelo mecanismo de neoanálise, 
como define Traugott e Trousdale (2013, p. 9). Nesse estágio, 
ocorreu construcionalização, uma vez que a partir dessas 
novas análises houve

Reanálises morfossintáticas e semânticas que foram 
compartilhadas entre falantes e ouvintes em uma rede social, 
permitindo que uma nova microconstrução fosse adicionada 
à rede, porque uma unidade convencional simbólica nova e, 
portanto, um nó de tipo novo, foi criado.12

A ocorrência do fragmento (7) é a primeira a figurar no 
corpus já atuando como marcador discursivo. Também esse fato 
permitiu que se postulasse o constructo vem cá como exemplar, 

12 When there have been morphosyntactic and semantic reanalyses 
that are shared across speakers and hearers in a social network a new 
micro-construction is added to the network, because a new conventional 
symbolic unit, and hence a new type node, has been created.
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como o padrão que, em uma trajetória no tempo, motivou o 
surgimento da hierarquia construcional de VLocMD. A forma-
ção da hierarquia foi constituída pelos mecanismos envolvidos 
nas mudanças construcionais e construcionalização que atuam 
conjuntamente e motivam-se reciprocamente. O dado seguinte 
evidencia essa análise:

(7)  CENA VI - AMENTE. CALÍDIO - AM. — Tu vês a que termo 
eu sou chegado, segundo as novas que tu düa parte e 
Devorante doutra me dais? Cuidei que tinha de ti algüa 
necessidade; mas pois as cousas assi vão, té a vida me 
sobeja: procura pola tua.CAL. VOS outros, mimosos, logo 
quereis morrer. AM. — Não se ajuntaram embalde tantos 
males Q um tempo. CAL. — Tam pouca confiança tens em 
Lucrecia? AM. — Ah, Calidio! CAL. — Que ah Calidio? AM. 
— Que esperança tam fraca! CAL. — Queres dizer como de 
foão. AM. — E de foão e de foão. CAL. — Naquilo tem razão, 
e mais nesta terra, em que o poerão mui asinha em cantar 
seciliano, como dizem. Vem ca, Amente, seras homem pera 
me ajudares a um feito? AM. — Em tal desesperação, que 
posso eu arrecear? CAL. — Ora bem ves que esta vinda de 
teu pai embaraça tudo, pelo qual aqui cumpre de acudir, 
se queres remedio. [XXX]. — A maneira é a que não vejo. 
CAL. — Dir-to-ei. Façamos que não conhecemos teu pai, 
por mais Valenciano que fale.? CAL. — Não gracejo, mas 
antes te dou um cavalo na batalha, se tu fores pera o 
tomar. AM. — E a meu Aio que lhe faremos? CAL. — Como 
quê? Diremos que esse é o que faz todas estas calabre-
adas, e que traz este velho falso aqui com nome de teu 
pai, e assi não recolheremos em casa um nem outro. AM. 
— Nisso bem vejo eu o erro, o remédio não o vejo. CAL. 
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— Eu to direi. Podemos acudir ao negócio do casamento, 
como dantes, e, se cumprir, diremos duas palavras ao 
Doutor, que não sejam de libelos dar, nem lides contestar. 
(Estrangeiros, Sá de Miranda, Século 16)

Em (7), a cena comunicativa gira em torno da notícia 
dada por Calídio sobre as novidades dos outros pretendentes 
de Lucrécia. Dada a exasperação de Amente, Calídio propõe 
àquele um plano para que possa driblar os outros dois. Na fala 
de Calídio, vem cá marca o discurso, concorrendo para a arti-
culação da finalidade de convocar a atenção de Amente para a 
proposta feita na sequência. Além de fazer uma proposta, em 
virtude da atitude de desalento de seu interlocutor, Calídio é, 
de outra parte, impositivo. A microconstrução vem cá, devido 
à sequência injuntiva e ao caráter imperativo que persiste na 
forma verbal vem, além do traço de pontualidade, tomado meta-
foricamente como intimidade e impositividade, articulado por 
cá, funciona no propósito de provocar uma mudança de atitude 
em Amente. A pergunta que sucede ao marcador evidencia o 
contexto isolado, ou convencionalizado, em que vem cá é recru-
tado como marcador convocativo-interativo: seras homem pera 
me ajudares a um feito? Toda essa configuração exclui qualquer 
outra leitura diferente, tornando o contexto isolado.

Em (7), o deslocamento está relacionado às intenções 
no jogo comunicativo: o falante pretende conseguir a adesão 
do interlocutor à sua ideia, opinião, argumento. Portanto 
o frame não é espacial, passando a enquadrar uma cena de 
injunção prescritiva, em que o falante ensina fazer ou deter-
mina uma forma de fazer. A relação é assimétrica, uma vez 
que Calídio considera-se com maior saber que Amente. Essas 
características semântico-pragmáticas e discursivas, aliadas 
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às morfossintáticas e fonológicas, como: i) pausa marcada por 
vírgula; ii) mudança na entoação gerando grupo de força fono-
lógico; iii) isolamento do marcador na estrutura sintática; iv) 
anulação do argumento sujeito, entre outras, permitem arro-
larmos este caso como o da criação de um novo signo, portanto, 
como um caso de construcionalização. Observamos a neoanálise 
do constructo, na medida em que houve redistribuição cate-
gorial e realinhamento com uma função já existente – a de 
marcador discursivo – promovida pelo pensamento analógico.

O processo de mudança construcional por expansão que 
levou à leitura isolada de vem cá como marcador discursivo pode 
ser descrito em termos dos três tipos de expansão postuladas 
por Himmelmann (2004, p. 32-33): da classe matriz (host-class), 
sintática e semântico-pragmática. Assim, a microconstrução 
vem cá, como uma instância da VLocMD, passou a atuar em mais 
um tipo i) de colocação, ii) com uma nova sintaxe e iii) com 
características semântico-pragmáticas particulares. Nesse últi-
mo estágio, detectamos também o aumento de esquematicidade 
da microconstrução como um todo e a perda de analisabilidade 
de suas subpartes.

Fechando esta seção, com base nos traços de sentido e 
forma detectados a partir do levantamento de vem cá no corpus 
analisado, o quadro a seguir demonstra a distribuição dos parâ-
metros contextuais em que é usado esse constructo, do mais 
original, o típico, ao mais convencionalizado, o de isolamento:

VARIÁVEIS DOS TIPOS DE CONTEXTOS: VEM CÁ



62

DE PREDICADO A MARCADOR DISCURSIVO:  
MUDANÇAS CONSTRUCIONAIS E CONSTRUCIONALIZAÇÃO

Ana Cláudia Machado Teixeira



VA
RI

ÁV
EI

S

ES
TR

U
TU

R
A

Fonte Atípico Crítico Isolamento

Sujeito pode vir antes 
ou depois do verbo 
(oculto/recuperável 
do cotexto); 
predicado transitivo 
circunstancial: 
verbo transitivo 
circunstancial no 
imperativo com 
comp. locativo; 
estrutura oracional

Não há inovação

Apresenta-se 
mais frouxo 
sintaticamente; 
ora entre pausas 
marcadas por 
vírgula, ora ao 
lado de vocativo

Isolado da 
estrutura sintática, 
funcionando como 
marcação do discurso 
do falante; pausas 
marcadas por sinal de 
pontuação, pode ser 
removido da sentença

SE
M

Â
N

TI
CA Falante ordena, pede 

que o interlocutor se 
desloque espacialmente 
para onde se localiza; 
frame de movimento

Deslocamento 
é espacial 
físico-virtual ou 
textual; frame de 
movimento com 
ambiguidade 
espacial-virtual; 
sujeito na maioria 
das vezes é inferido 
do contexto

Deslocamento 
não é espacial, 
mas pode 
conter elemento 
espacial; frame 
de movimento na 
intenção; provoca 
adesão impositiva 
do interlocutor; 
sujeito inferido 
do cotexto

Convoca 
deslocamento 
da posição do 
interlocutor para a do 
falante, com fins de 
impor uma opinião, 
ordenar, aconselhar, 
questionar

PR
AG

M
ÁT

IC
A

Interações entre 
falante e interlocutor, 
mesmo que em 
narrativas ou falas 
reportadas; Sequência 
descritiva, expositiva, 
injuntiva, narrativa

Interações 
entre falante 
e interlocutor; 
Sequência 
injuntiva/
argumentati va

Interações 
entre falante 
e interlocutor; 
circunstâncias 
de exortação 
e imposição; 
Sequência 
injuntiva/
argumentativ a

Interações 
injuntivas falante 
em posição superior 
ao interlocutor; 
o deslocamento 
está relacionado à 
intenção do falante 
em conseguir 
a adesão do 
interlocutor aos 
seus pensamentos, 
argumentos; 
conexão pragmática 
do conteúdo da 
sentença e da 
intenção do autor; 
Sequência injuntiva

Quadro 2 – Parâmetros para identificação dos tipos de contextos na trajetória de “vem cá”. 

Fonte: Teixeira (2015).
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O que é possível observar, com base nos quatro grupos de 
parâmetros contextuais, é a relação de tais usos com a sequên-
cia textual articulada. Assim, em contextos fontes, vem cá tanto 
tende a ocorrer em trechos expositivos quanto injuntivos.

4 Considerações finais

A pesquisa dos padrões construcionais formados por verbo e 
pronome locativo, como a VLocMD aqui descrita e analisada, com 
foco na Linguística Funcional Centrada no Uso, tem se mostrado 
um campo fértil e promissor de investigação. A ênfase na forte 
vinculação entre a dimensão formal e a funcional dos usos 
linguísticos exige maior rigor e esforço metodológico para que 
tal vinculação seja efetivamente explicitada.

Assim exposto, o que este capítulo se propôs foi definir 
e caracterizar os contextos de uso do exemplar da macrocons-
trução VLocMD, o construto vem cá. Tais contextos, considerados 
fontes, passam a sugerir novas interpretações na base de rela-
ções associativas, motivadas pragmática e cognitivamente, nas 
quais o frame espacial se desbota, caracterizando a fase atípi-
ca. A partir daí, com a ocorrência de alterações estruturais, 
esses contextos passam a ser considerados críticos, ainda com 
persistência de sentidos típicos. Na etapa seguinte, chega-se 
ao uso isolado ou convencionalizado, no qual ocorre a efetiva 
construcionalização gramatical, com a migração do exemplar 
para a classe dos marcadores discursivos.

Em termos metodológicos, para a identificação desses 
contextos, como Traugott (2012), a análise partiu do cotexto, ou 
seja, de sequências textuais mais amplas, anteriores e posteriores 
ao construto pesquisado. Somente assim, em viés marcadamente 
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qualitativo, ampliando o foco analítico, é possível captar as 
relações contextuais e outras associações necessárias ao esta-
belecimento da funcionalidade dos objetos em análise.

Conforme se torna mais claro na pesquisa funcionalista, 
o exame histórico deve recair preferencialmente nos exem-
plares categoriais que apresentam, pelo menos por hipótese, 
maior condição de terem suas rotas de mudança captadas 
empiricamente. Na sequência, os membros marginais devem 
ter seu foco de análise em relações analógicas, na base da 
propagação de modelos disponíveis.

No estágio atual da pesquisa funcionalista, os resultados 
são promissores, uma vez que se amplia o foco de análise pelas 
camadas das construções diretamente relacionadas às proprie-
dades do sentido e da forma ao mesmo tempo. Tal fato permite 
que se conheçam mais e melhor os processos e motivações que 
conduzem à convencionalização dos usos linguísticos.

A partir do projeto atual, busca-se analisar o papel do 
mecanismo de analogização no recrutamento de itens para 
atuarem como subpartes das microconstruções. Dessa forma, 
passo à ampliação do escopo para além dos complementos 
circunstanciais e parto para a detecção de quaisquer elementos 
que, unidos ao verbo, desprendem-se da estrutura do predica-
do e, juntos, passam a exercer funções de juntor, seja no nível 
pragmático seja no sintático, como, por exemplo: vá lá que seja, 
olha só, veja bem, tá tranquilo.
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1 Introdução

Este capítulo procura discutir o processo de construcionalização 
proposto por Traugott e Trousdale (2013), focando especifica-
mente na formação da construção “um monte de N” no Português 
do Brasil. O texto está dividido nas seguintes partes, além da (i) 
introdução: (ii) a fundamentação teórica de base da pesquisa a 
ser apresentada; (iii) a construcionalização de um monte de N; (iv) 
as considerações finais; e, por fim, (v) as referências.

O trabalho a ser apresentado neste capítulo coloca-se no 
paradigma epistemológico da Linguística Funcional Centrada 
no Uso (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 2010; TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013), uma vez que considera que a Gramática é 
fruto de cristalizações advindas do uso corrente da língua nos 
mais diferentes contextos discursivos. Neste sentido, também 
nos pautamos nos estudos em gramáticas de construções 
(CROFT, 2001; GOLDBERG, 1995, 2006), pelo entendimento de que 
a língua é um conjunto de unidades que se estruturam como 
pareamentos de forma e sentido.
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2 O conceito de construção gramatical

Para seguirmos nossa proposta de análise, apresentamos o 
modelo teórico adotado, que consiste no entendimento de 
língua como uma rede de relações entre signos. Nesse sentido, 
emerge o conceito de construção, um pareamento de forma 
e sentido, que constitui a unidade básica da língua, tal como 
apresentado em Goldberg (1995, 2006).

De acordo com Goldberg (2006, p. 5), o pareamento que 
se apresenta como a unidade gramatical que compõe essa pers-
pectiva teórica é entendido como: “pareamentos aprendidos de 
forma com função semântica ou discursiva, incluindo morfemas 
ou palavras, idiomatismos, padrões sintagmáticos parcialmente 
preenchidos ou totalmente gerais.”

Alguns princípios gerais regem a formação das redes 
construcionais (GOLDBERG (1995, p. 67-68), explicando como as 
diversas construções, dada a possibilidade de partilharem, em 
maior ou menor grau, informações de forma e sentido, relacio-
nam-se entre si por conexões, representadas, em última análise, 
pelo próprio modelo da rede construcional:

i.  princípio da motivação maximizada: se uma construção A 
está sintaticamente relacionada a uma construção B, então, 
a estrutura de A é motivada pelo grau em que A está rela-
cionada a B semanticamente;

ii.  princípio da não sinonímia: se duas construções são 
sintaticamente distintas, elas também serão distintas em 
termos semânticos e pragmáticos; 
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iii.  princípio da expressividade maximizada: o inventário de 
construções é maximizado por propósitos comunicativos;

iv.  princípio da economia maximizada: o número de constru-
ções de uma língua é o mínimo estabelecido pelo princípio 
da não-sinonímia.

Tanto a definição de construção apresentada, como os 
princípios norteadores da formação da rede construcional 
retratam questões importantes da presente pesquisa, na 
medida em que apontam para a não composicionalidade e para 
a possibilidade de criação de novas construções.

Um outro ponto importante apontado no texto de 
Goldberg (2006) diz respeito à possibilidade de algumas 
sequências linguísticas, por serem de alta recorrência, serem 
tomadas como construções, o que coloca o papel da frequência 
de uso como um importante fator a ser considerado para a 
análise das construções.

Outro fator relevante para a análise das construções diz 
respeito ao seu grau de complexidade estrutural. Algumas cons-
truções podem ser lexicalmente preenchidas, como é o caso de 
itens lexicais, tais como ‘anaconda’ e ‘and’. Outras podem apre-
sentar, ao mesmo tempo, espaços (slots) preenchidos e abertos, 
como é o caso de ‘The X -er, the Y -er’, enquanto outras podem, 
ainda, possuir slots totalmente abertos, como as construções 
esquemáticas, a exemplo da construção bitransitiva, [Suj V Obj1 
Obj2]. Incluem-se também no inventário de construções de uma 
língua as construções idiomáticas, independentemente de seus 
diferentes níveis de preenchimento de slots.

No trabalho de Goldberg (1995), vemos que o sentido 
básico de transferência presente na construção [Suj V Obj1 Obj2], 
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por exemplo, é estendido metaforicamente para os demais usos 
em que temos instâncias polissêmicas dessa construção básica, 
na medida em que desta herdam o sentido de um elemento que 
se transfere, se desloca, seja física ou metaforicamente.

A noção de construção apresenta fatores de diversas 
ordens. Propriedades do âmbito da forma como do âmbito 
do sentido estão presentes nos seguintes níveis de análise 
linguística explicitados a seguir, como vemos no esquema de 
Croft (2001, p. 18):

Esquema 1 – Construção gramatical. 

Fonte: Adaptado de Croft (2001, p. 18).

Nas propriedades do nível do sentido, incluem-se aspectos 
pragmáticos e discursivo-funcionais. O sentido de uma cons-
trução emerge, assim, do uso, congregando fatores de diferentes 
ordens. A forma, por outro lado, embora não carregue o sentido 
em si, orienta o sentido da construção, o qual, por sua vez, será 
determinado na situação interacional. Vale citar, por exemplo, 
a própria construção bitransitiva.

Elo de correspondência simbólica

Propriedades semânticas

Propriedades pragmáticas

Propriedades discursivo-funcionais

FORMA

SENTIDO

Construção
Propriedades sintáticas

Propriedades morfológicas

Propriedades fonológicas
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Tendo tais informações em vista, tratamos agora especifica-
mente do objeto deste texto. Para tal, levaremos em conta critérios, 
tais como os contextos de uso das construções, fatores formais, 
além dos fatores semântico-pragmáticos e discursivo-funcionais 
que caracterizam as diferentes construções.

Para o entendimento acerca da formatação do parea-
mento forma-sentido (ou forma - função) – ou seja, da 
construção – Langacker atesta que se deve ter em conta, pelo 
menos, três fatores distintos que o delimitam:

i.  Generalidade: fator que aponta para o grau de esque-
maticidade de dado pareamento. As construções que 
serão tratadas no presente capítulo apresentam-se como 
esquemas de preenchimento parcial, representando grau 
intermediário de esquematicidade, como se pode ver em: 
um monte de N. Essa construção apresenta três elementos 
fixos (um, monte, de) e um slot em que pode ser preenchido 
por um elemento nominal não especificado pela forma da 
construção.

ii.  Produtividade: fator relacionado à suscetibilidade de um 
esquema construcional sancionar novas ocorrências. 
No caso da construção binominal um monte de N, parece 
se tratar de uma construção com médio grau de produ-
tividade, uma vez que o slot aberto que ele apresenta se 
restringe por ser nominal e em geral é preenchido por 
nomes contáveis; e

iii.  Composicionalidade: fator que trata do grau em que o 
sentido e a forma do todo são previsíveis por suas partes 
de acordo com o esquema sancionador. No caso de um 
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monte de N, a construção parece ser mais idiomática, uma 
vez que a soma do sentido das unidades componentes da 
construção tomadas individualmente não levam a uma 
compreensão do valor de quantificar (nesse caso, de 
multiplicar o referente que aparece em N).

Traugott e Trousdale (2013, p. 13) também procuram 
descrever a forma como as construções podem-se apresentar 
na língua. É o que mostra o quadro a seguir:

DIMENSÕES DAS CONSTRUÇÕES

Tamanho Atômica Complexa Intermediária

Especificidade Substantiva Esquemática Intermediária

Conceito Conteudística Procedural Intermediária

Quadro 1 – Dimensões das construções.

Fonte: Traugott e Trousdale (2013).

De acordo com o Quadro 1, as construções podem ser 
dimensionadas em termos de seu tamanho, de sua especifici-
dade e da natureza do sentido que sugerem. Assim, procurando 
ilustrar a proposta apresentada pelos autores, temos que:

a.  Em termos do tamanho, as construções podem ser: (i) 
atômicas, como, por exemplo em lua, -s e (ii) complexas, 
como em bater as botas, à medida que, etc.; (iii) interme-
diária, como em Botafogo.
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b.  Em termos da especificidade, podem ser: (i) substantivas 
(lexicalmente preenchidas), como no caso de lua de mel; 
(ii) esquemáticas (com slots abertos), como construções de 
movimento causado (por exemplo, como o que se vê em Aí 
a mulher varreu os meninos da sala); V e (iii) intermediária, 
como em jogar X pela janela, um monte de N.

c.  Em termos do conceito, dividem-se em: (i) conteudísticas, 
como vermelho, N, etc.; (ii) procedurais, como em -s, por 
exemplo e (iii) intermediária: dar uma Xada (dar uma olhada).

A abordagem construcionista aqui desenvolvida encon-
tra-se no âmbito da Linguística Funcional Centrada no Uso, 
perspectiva que congrega correntes da Linguística de base 
experiencialista, com foco na análise de dados reais da língua 
via fatores sociocognitivos envolvidos nos fenômenos. A língua 
pode ser entendida, dentre outras formas, como:

1.  conjunto de construções cristalizadas resultantes da 
frequência de uso;

2.  produto gerado a partir da ação de processos cognitivos 
gerais que interagem e permitem o fenômeno da linguagem 
(BYBEE, 2010);

3. veículo de comunicação.

Sobre o papel da frequência de uso, o ponto que 
queremos aqui salientar consiste no seu impacto para o 
entrincheiramento das construções que emergem graças às 
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demandas e nas situações reais de interação de uma determi-
nada língua. O surgimento de uma nova construção pode se 
dar por diferentes motivações, tendo a frequência de uso um 
importante papel nesse processo.

A frequência está fortemente relacionada com a fixação 
da nova construção – o que representa a instauração de 
uma dada representação linguística na rede de informações 
presentes na mente do falante. Em outras palavras, seja como 
chancela resultante de um processo de neoanálise, que gera 
uma nova construção, ou como veículo para a garantia de manu-
tenção de uma construção na rede construcional, a frequência 
de uso exerce papel decisivo na montagem conexionista da 
língua por ser responsável ou pela possibilidade de fixação de 
novas representações, ou pela garantia da possibilidade de que 
uma dada representação seja, na medida do necessário, acio-
nada pelo usuário da língua.

Segundo Bybee (2003, p. 604) a frequência manifesta-se 
da seguinte forma:

i.  A frequência de uso orienta o enfraquecimento da força 
semântica por habitualização – processo pelo qual um 
organismo para de responder no mesmo nível a um estí-
mulo repetido.

ii.  As mudanças fonológicas de redução e fusão de cons-
truções que estão em processo de se gramaticalizar são 
condicionadas pela sua alta frequência e seu uso nas partes 
do discurso que contêm informação velha ou de fundo.
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iii.  A frequência aumentada condiciona uma grande auto-
nomia para uma construção, o que significa que os 
componentes individuais da construção se enfraquecem 
ou perdem suas associações com outras instâncias do 
mesmo item.

iv.  A perda de transparência semântica permite o uso do 
sintagma em novos contextos com novas associações 
pragmáticas, encaminhando para a mudança semântica.

v.  A autonomia de um sintagma frequente torna-o mais 
entrincheirado na língua e, com frequência, estabelece 
condições de preservação de características morfossin-
táticas outrora obsoletas.

Os processos cognitivos de domínio geral que permitem 
a emergência e constante reconfiguração da língua são (BYBEE, 
2010): a) categorização, b) encadeamento (chunking), c) 
armazenamento de memória rica, d) analogia e e) associação 
transmodal. Tais processos não esgotam a possibilidade de exis-
tência de outros processos cognitivos envolvidos na linguagem, 
mas se mostraram, até então, os verdadeiramente úteis para a 
compreensão de vários aspectos da linguagem.

A categorização é um dos mais proeminentes desses 
processos, interagindo, inclusive, com os demais. Por catego-
rização, entendemos que seja nossa capacidade de organizar, 
por critérios de semelhança ou identidade, sons, morfemas, 
construções, representações correspondentes anteriormente 
armazenadas, formando a base do sistema linguístico. Novamente, 
a categorização é um processo de domínio geral, não especifica-
mente linguístico, dado que na espécie humana, este se revela um 
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processo comum na percepção e construção de diferentes tipos 
de categorias não circunscritas no âmbito da linguagem.

O processo de encadeamento, ou chunking, também de 
domínio geral, é o processo pelo qual sequências de unidades 
que são rotineiramente utilizadas em conjunto formam grupos 
de unidades mais coesos e mais complexos. Como processo de 
domínio geral, o processo de chunking ajudaria a explicar, por 
exemplo, o porquê de as pessoas tenderem a apresentar melhor 
performance em tarefas que, por serem relativamente roti-
neiras, constituam-se em práticas mais frequentes, tornando-se, 
portanto, mais simples. Em termos de linguagem, o processo 
de encadeamento está na base para a explicação da formação 
das construções, mais ou menos idiomatizadas, na medida em 
que suas unidades, por serem embaladas rotineiramente em 
conjunto, passam a exercer um papel de representação único 
na cognição, configurando-se em uma unidade e não mais em 
uma sequência independente de itens, cuja leitura seja de base 
literal, ou seja, composicional.

Outro processo de domínio geral relacionado à linguagem 
é a memória rica, ou enriquecida. Nossa espécie é dotada de 
uma memória muito especializada, no sentido de que somos 
capazes de armazenar detalhes da experiência, linguística e 
não linguística, que impactam e formam nossas representações 
cognitivas e estruturas neurológicas. Novamente, a categori-
zação desempenha papel importante no curso de aquisição 
e uso da língua, relacionado à memória, pois permite que 
exemplares linguísticos sejam mapeados em representações 
pré-existentes, acessáveis pela memória.

Um processo caro para o entendimento da língua na pers-
pectiva do modelo baseado no uso é a analogia: processo através 
do qual novas construções são criadas com base interpretativa 
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e análoga de construções anteriores. Associada ao processo de 
categorização, a analogia permite que construções, ou partes 
de construções, sejam tomadas como base de (re)análise para 
a formação de novas unidades na língua.

A associação transmodal inclui a capacidade de fazer 
associações que fornecem a ligação entre significado e forma. 
A coocorrência de experiências tende a formar uma associação 
dessas experiências no nível da cognição. Tratamos aqui de 
processos de detecção de padrões que ocorrem dentro das 
modalidades e permite, por exemplo, que significados sejam 
associados a uma palavra, frase ou construção disponível na 
língua, a partir de inferências possíveis feitas em contextos 
particulares de usos.

Por fim, o entendimento da língua como veículo de comu-
nicação afasta a LFCU de outros modelos teóricos da Linguística, 
na medida em que não prevê a possibilidade do conceito de 
linguagem como uma faculdade cognitiva desvinculada a 
priori do papel comunicativo que exerce na espécie humana. 
No presente modelo, não há tal dissociação, sendo a língua 
resultado e instrumento da interação comunicativa humana.

3 Rede construcional

Dentro do paradigma teórico da LFCU, o conjunto de constru-
ções gramaticais de uma língua se organiza tal como o léxico 
mental, uma vez que, nessa abordagem, não há distinção rígida 
entre léxico e gramática (DIESSEL, 2015). Para ilustrar a organi-
zação do léxico em rede, o autor apresenta a seguinte imagem:
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Figura 1 – Rede lexical. 

Fonte: Diessel (2015, p. 301).

A Figura 1 apresenta o modelo de rede que representa o 
sistema estruturado como a língua se organiza e conecta signos 
de diferentes maneiras. Nesse sistema, os elementos são poten-
cialmente conectados e revelam relações que poderão ser de 
base de forma e de sentido.

A noção de rede construcional está no cerne da LFCU. 
Diferentemente da visão gerativista, que entende a linguagem 
como uma arquitetura regulada, previamente disponível, em 
termos inatos, na cognição humana, a visão de rede constru-
cional prevê que a linguagem humana é construída a partir do 
uso linguístico, via interação verbal. Na interação, indivíduos 
constroem uma rede de relações de esquemas que partilham 
entre  si semelhanças de forma e sentido, o que é empiricamente 
verificável nas instanciações produzidas em situações reais de 
uso de uma determinada língua.
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Na verdade, o que está em jogo nesse contexto é o enten-
dimento acerca de como se dá a construção e a configuração 
do conhecimento humano, não apenas em termos linguísticos. 
Assume-se, assim, que a base para o entendimento da aqui-
sição e uso da língua é a mesma que explicaria a montagem e 
evolução do conhecimento na espécie humana, seja qual for 
o nível de habilidade.

Assim, dois pontos parecem demandar destaque para o 
entendimento do conceito de língua na LCFU, a saber: a) o papel 
dos processos cognitivos de domínio geral e b) o fato de a língua 
ser essencialmente uma realidade de sentido, na qual não há 
desassociação apriorística entre semântica e sintaxe, tal como 
ocorre em modelos formalistas da linguagem.

Quanto aos processos cognitivos de domínios gerais, 
como visto, seriam eles responsáveis pela construção do conhe-
cimento humano, incluindo-se, o linguístico. Ao assumir a não 
necessidade da gramática universal para explicar a aquisição 
de uma língua, os modelos baseados no uso propõem, como 
resposta a esta lacuna, a atuação dos princípios de domínio 
geral, como explicação para a aquisição e desenvolvimento do 
conhecimento linguístico.

O entendimento da língua como rede construcional 
consiste, ainda, na leitura de uma rede de relações de esquemas, 
de pareamentos de forma-sentido, conectados entre si, por suas 
marcas de semelhança, seja no nível da forma ou no do sentido 
(GOLDBERG, 1995). Assim, um esquema como o da construção 
bitransitiva, [Suj V Obj1 Obj2], apresentado por Goldberg (1995) 
arrola, grosso modo, uma gama de possibilidades de constru-
ções que, em última análise, partilham entre si a informação 
de sentido de “transferência/movimento” de um SN, seja em 
termos físicos, seja em termos metafóricos. Tal informação 
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de sentido encontra-se na base da formulação da construção, 
que garante, seja qual for o uso a ela relacionado, a noção de 
movimento e transferência prototipicamente verificável em 
sentenças com o verbo ‘dar’, por exemplo.

Assim, a unidade fundamental da língua não prevê o 
divórcio sintático-semântico, na medida em que a própria orga-
nização formal do esquema prevê seu papel de sentido/função. 
Desta forma, muda-se o entendimento do que seja a aquisição 
de língua como um processo regulado por princípios universais 
de ordem formal, para o entendimento de este seja um processo 
que consiste na apreensão de esquemas, o que torna a aquisição 
uma atividade contínua, na medida em que antigos esquemas 
possam se reconfigurar ou novos esquemas possam surgir.

4 O processo de Construcionalização

O conceito de construcionalização (TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013) aponta para um modelo teórico-metodológico para estudo 
da mudança linguística. Fundamentada nos modelos linguís-
ticos baseados no uso, essa proposta tem como pontos centrais 
princípios oriundos da teoria da gramaticalização, além do 
entendimento de gramática como uma rede de construções, 
tal como proposto em Goldberg (1995, 2006).

Segundo este modelo teórico, a mudança linguística 
pode ser classificada como mudança construcional ou como 
construcionalização, referindo-se aquela a alguma mudança 
ocorrida apenas no nível da forma ou apenas no do sentido e 
esta a mudanças ocorridas nos dois planos da construção: tanto 
no nível da forma, quanto no do sentido.



85

CONSTRUCIONALIZAÇÃO NO PB: O CASO DE UM MONTE DE N
Karen Sampaio Braga Alonso

Roberto de Freitas Júnior

Diferentemente do que ocorre na chamada “mudança 
construcional”, o processo da construcionalização culmina no 
surgimento de uma nova construção na rede construcional de 
determinado sistema linguístico, ou seja, na formação de um 
novo pareamento forma-função. Em suma, o pensamento aqui 
vigente é o de que quando há uma mudança, haja anteriormente 
uma sequência de pequenas mudanças em pelo menos um dos 
dois níveis da construção: no da forma e no do sentido, gerando 
um novo pareamento.

O modelo da construcionalização mostra como prin-
cípios, como a analogização e a frequência de uso, explicam 
fatos da mudança relacionados, por exemplo, ao aumento da 
produtividade e esquematicidade das novas construções, além 
da diminuição de sua composicionalidade. No caso da cons-
trução binominal quantitativa que é o escopo do presente 
capítulo, é possível perceber a perda da composicionalidade 
que acompanha o entendimento da função quantitativa atre-
lada a uma sequência sintagmática do tipo: um monte de. Os 
primeiros usos de um monte de N referem-se a uma leitura quali-
tativa em que monte, por exemplo, fazia referencia direta à ideia 
de morro, montanha; com o tempo, essa referência à noção de 
formação geológica se perdeu e a sequência um monte de passou 
a funcionar idiomaticamente como um quantificador de nomes.

Assim, nesse novo modelo, casos anteriormente tidos como 
exemplos de gramaticalização/lexicalização são tratados à luz da 
mudança construcional e construcionalização. Princípios básicos 
da gramaticalização são repensados, como a unidirecionalidade, 
e novos princípios são incorporados ao modelo, como o da neoa-
nálise, o que torna esta nova proposta um caminho profícuo 
para um entendimento mais geral tanto a respeito do surgi-
mento de novos itens lexicais, quanto do de novas configurações 
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gramaticais. Esse modelo, assim, possibilita o tratamento da 
mudança linguística em um nível suficientemente abrangente 
para abarcar diferentes instâncias de mudanças na língua, nem 
sempre contempladas pelas abordagens de gramaticalização, 
fossem elas de expansão ou de redução.

Ao arrolar qualquer instância do uso linguístico ao 
conceito de construção, os pensadores desse modelo ratificam 
a não existência de uma divisão rígida dos conceitos de léxico e 
gramática, incorporando tanto dados de característica lexical, 
quanto gramatical, no nível dos pareamentos de forma e 
sentindo. A grande contribuição de Traugott e Trousdale (2013) 
foi, entretanto, a de permitir uma explicação teórica, alinhada 
aos modelos linguísticos baseados no uso, para a mudança 
linguística, ou seja, para a reconfiguração da rede construcional.

São abordadas, aqui, portanto, tanto mudanças de 
natureza lexical, quanto de natureza procedural, ou seja, 
transformações na língua ocorridas no nível da gramática. A 
mudança de natureza procedural é a mesma dos estudos sobre 
gramaticalização, aqui repensada em abordagem de base cons-
trucional. A diferença consiste no fato de aqui ser apresentado 
um modelo de mudança que explica reformulações gramaticais 
tanto de itens atômicos, os grams, quanto, complexos, ou seja, 
microconstruções de esquemas mais abstratos.
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5 Estudo de caso: a construcionalização 
de um monte de N1

Nesta seção, faremos uma proposta de descrição do 
processo de construcionalização de um monte de N, a partir dos 
pressupostos apresentados pelos autores acerca da construcio-
nalização. Dessa forma, além do detalhamento do fenômeno 
em si, daremos continuidade ao tratamento da mudança 
linguística a partir da visão de mudança apresentada por 
Traugott e Trousdale (2013).

O caso das construções binominais (no inglês) é retra-
tado no texto dos referidos autores de modo mais explícito 
quando os autores elaboram uma proposta de tratamento das 
construções gramaticais, em termos de esquema, subesquema 
e microcontruções.

É o que se vê no esquema a seguir:

1 Para esta seção, gostaríamos de fazer um agradecimento especial à 
mestranda Nuciene Caroline Fumaux, pela contribuição no âmbito geral 
das análises descritas e por nos ceder gentilmente seus dados para que 
constem no presente capítulo.
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Schema (e.g. quantifier schema)

Subschema1 (e.g. large quant) Subschema2 (e.g. small quant)

Micro-Cxn1

many a lot of few

Micro-Cxn2 Micro-Cxn3

a bit of

Micro-Cxn4

Esquema 2 – Subesquema e microconstrução.  

Fonte: Traugott e Trousdale (2013, p. 17).

Nesse esquema, os autores procuram representar o 
esquema de quantificadores em Português, mostrando como, 
cognitivamente, elementos com função quantificadora estão 
relacionados na rede. Esse formato de rede ilustra uma gama 
de relações cognitivo-funcionais que estão na base do uso da 
língua. Nessa proposta, haveria, portanto, abaixo do esquema 
dos quantificadores, subesquemas referentes a grande e 
pequena quantidade, aos quais micro-construções da língua 
estão diretamente ligadas.

É possível perceber, a partir daí, a relação entre cons-
truções semelhantes em termos da função quantificadora e 
diferentes em termos da forma recrutada para a expressão 
dessa quantificação. Essas relações horizontais (DIESSEL, 
2015), entre construções de mesmo nível, é fundamental para 
o conceito de rede construcional, em que elementos de mesma 
função estão constantemente competindo entre si.

Em termos do tratamento da mudança linguística, a 
proposta dos autores é bastante interessante, uma vez que 
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explicita a relação das microconstruções em termos da função 
a que estão atreladas – permitindo que se veja como, ao longo 
do tempo, algumas microconstruções surgem ou desaparecem 
do esquema. Assim, embora construções possam surgir ou 
desaparecer, as relações esquemáticas e subesquemáticas 
permanecem, porque revelam o modo como a nossa cognição, 
o nosso conhecimento funciona.

De acordo com Zhan e Traugott (2015, p. 463), um dado 
conjunto de construções de uma língua pode ser distribuído 
de acordo com o nível de esquematicidade que tais constru-
ções apresentam:

a.  Esquemas: construções abstratas que são generali-
zações taxonômicas sobre diversas construções mais 
particulares. Ex. quantificação binominal [Ni of a Nj] 
[Sizei related to SEMj].

b.  Subesquemas: subgrupos de esquemas, menos abstratos, 
mas ainda assim construções esquemáticas. Por exemplo, 
entre os subesquemas dos quantificadores binominais, 
estão: dimensão pequena (a bit of N) e dimensão grande 
(a lot of N).

c.  Microconstruções: construções do tipo individual. 
Membros de um subesquema pequeno: a bit/shred/jot/
iota of N.

d.  Constructos: instâncias de microconstruções, tokens de uso 
real. Ex: they are hacks without a shered of intellectual honesty.
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A partir da análise qualitativa dos dados que nos 
fornecem subsídios para a presente pesquisa, defendemos 
que instanciações – como um monte de crianças, por exemplo 
– possam estar hierarquicamente ligadas ao subesquema um 
monte de N2. Este, por sua vez, encontra-se, também de modo 
hierárquico, relacionado com um esquema maior, a saber: o das 
construções binominais quantitativas.

Defendemos que, devido ao seu comportamento no 
âmbito do uso da língua, construções do tipo de um monte de 
N2, uma cambada de N2, uma porção de N2, entre outras, podem 
ser classificadas como subesquemas (no caso, relacionada a 
quantidade grande): um nível menos esquemático – em relação 
ao esquema – que abarca um conjunto de construções que se 
comportam de forma semelhante. Mais detidamente, o inte-
resse do trabalho é um membro desse conjunto abarcado pelo 
nível subesquemático, ou seja, é uma construção individual – 
um monte de N2.

Sobre essa construção individual, interessa mais forte-
mente o modo como ela se consolidou na língua. Sobre isso, 
ressalta-se que, ainda de acordo com Traugott e Trousdale 
(2013), a mudança linguística inicialmente ocorre no nível da 
microconstrução. Um determinado construto, se apresentar 
alta frequência de uso, pode acarretar o reconhecimento de um 
novo pareamento forma e sentido na língua, o qual, por sua vez, 
em analogia a outros padrões semelhantes, pode ser reconhe-
cido como membro de um padrão mais geral (subesquema), o 
qual, por sua vez, é mapeado em um esquema maior.

Na perspectiva de Traugott e Trousdale (2013), a 
Construcionalização é vista como o processo que se refere 
à criação de novas construções, ou seja, novos pareamentos 
de forma e sentido, de certo modo, o desenvolvimento de um 
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novo signo, diferentemente do que ocorre nas mudanças cons-
trucionais, que fazem referência às mudanças que afetam os 
componentes de uma construção já existente, apenas no âmbito 
da forma, ou no do sentido. Mudanças construcionais podem, 
assim, gerar, ou não, construcionalização, pois tratam-se de fenô-
menos de mudança de ordem distinta, na medida em que apenas 
a construcionalização representa o surgimento de um novo nó na 
rede construcional. Vejamos abaixo a possível rede conceptual 
da construção um monte de N2, que defendemos neste trabalho:

Esquema 3 – Rede conceptual da construção um monte de N2. 

Fonte: Autoria própria.

Esquema da
qualidade

[Det [N] SP] [Det N de [N]]

Link 
metafórico

Esquema da
quantidade

Um monte de N

Um monte de
Lisboa

Um monte
de relva

Um monte
de areia

Um monte
de peixe

Um monte de 
sentimentos

Um monte de N

Micro-passos
de mudança



92

CONSTRUCIONALIZAÇÃO NO PB: O CASO DE UM MONTE DE N
Karen Sampaio Braga Alonso

Roberto de Freitas Júnior

A coleta de ocorrências do padrão construcional um monte 
de N2 foi feita a partir do banco de dados do Corpus do Português 
(CP), encontrado no portal <www.corpusdoportugues.org>, o 
qual disponibiliza acesso a corpora datados dos séculos XIV a XX. 
Pela análise diacrônica dos dados (análise ainda qualitativa), 
percebemos que as ocorrências mais antigas desta construção 
tenderam a apresentar sentido qualitativo, estabelecendo rela-
ções de posse ou origem. O sentido de origem é ilustrado no 
exemplo um monte de Armênia, como se vê a seguir:

(1)  “Prosegue juntamente o Texto, que plantou vinha; vides 
havia antes do diluvio, de q~ só se usava para uvas: 
depois delle repullulàraõ as raizes. (17) Plantou a vinha 
(diz Cedreno) em hum monte de Armênia chamado Lubano, 
outros dizem, que em hum Valle, que chamou Myre Adam, 
que significa corpo despedaçado, pelos muytos mortos q~ 
alli achou: & que nelle fundou a primeyra Cidade depois 
do dilúvio, chamada Saga Albina, tomando o nome de seu 
fundador, a que chamavaõ Ogisaõ Sagaõ, que significava, 
Sacerdote santo.” (CP, séc. XVI).

Foram encontrados, porém, dados como “um monte de 
relva”, em que N2 (relva) constitui-se parte da matéria de que é 
feito o monte. Mesmo considerando que, ainda neste caso, seja 
possível identificarmos a referência física representada no 
conceito de monte como morro, montanha, já se pode visua-
lizar uma leve associação do uso dessa cadeia sintagmática 
com a função de multiplicação de referentes. Acreditamos que 
usos como esse componham um conjunto de dados mais peri-
féricos, sancionados por meio de alguma associação metafórica, 
na qual relaciona-se a imagem de monte à de empilhamento, 
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aproximadamente como acontece em um monte de areia, por 
exemplo. Esses exemplos são considerados mais periféricos 
por dois motivos: distanciam-se dos valores tipicamente quali-
tativos, como o do exemplo 1, anteriormente; e são menos 
frequentes em relação aos usos com valor possessivo e de 
origem (que seriam considerados, portanto, mais centrais).

Por meio de processos analógicos, é provável que tenham 
sido sancionados exemplos ainda mais periféricos, nos quais a 
recuperação do sentido de monte/montanha torna-se cada vez 
mais opaca: um monte de peixe ou, ainda “um monte de corpos 
mortos”, como se vê no exemplo a seguir:

(2)  Ao qual corpo seguiu um seu pagem, per nome Lourenço 
Freire Gato, que o arrestou per ûa perna pera dentro do 
fogão pera melhor poder prantear aquele que o criara, 
e per um olho lançava as lágrimas e per outro vertia 
sangue de ûa seta que lho quebrara, té que na entrada 
da nau foram os mouros dar com ele, onde acabou sobre 
o corpo de seu senhor como leal criado e especial cava-
leiro, porque, primeiro que o matassem, fez um monte de 
corpos mortos, debaixo dos quais ficou enterrado o de seu 
senhor e ele sobre eles. (CP, séc. XVI).

Acreditamos que a relação metafórica existente entre 
quantidade e qualidade permitiu que a ideia de monte, que 
reflete quantitativamente elementos empilhados em seu 
formato, levasse à inferência, pelos falantes, de uma relação 
de grande quantidade. Vale dizer que a referência à grandeza 
e à altura dos montes, morros, montanhas, etc., estão muito 
presentes nos textos do Português, especialmente nos dos 
primeiros séculos analisados.
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Na perspectiva de que cada vez membros mais periféricos 
são recrutados para a construção, é possível encontrar mesmo 
nos primeiros séculos abarcados em uma análise qualitativa 
preliminar, um nome como “vícios e costumes”, por exemplo, 
instanciando N2. É o que se vê no exemplo a seguir:

(3)  Mas qual Messias, de que estado e qualidades é o por 
que espera esta gente e com quem se aquietará? Pois o 
não fez até agora com nenhum daqueles a que se acostou 
senhor de todos os tesouros Oh cobiça! Conquistador de 
todos os reinos das outras nações a fogo e a sangue Oh 
crueza! Possuidor de todos os gostos e delícias Oh torpeza! 
Monarca temporal da redondeza do mundo Oh soberba! 
Quando criaram todas estas coisas nos reinos e repúblicas, 
senão um monte de vícios e costumes contrários à boa justiça, 
à temperança, à severidade e valor com que os estados 
sempre se conservaram ainda na humana felicidade. Boa 
prova é a ruína do mesmo Império Romano, como não só 
entenderam os filósofos, mas lho cantaram satiricamente 
os seus poetas. Oh indignas, oh mal empregadas saudades 
dos outeiros eternos! (CP, séc XVII)

Esse exemplo representa um uso ainda mais periférico 
em relação a outros, como relva, areia, ou peixe. São exemplos 
desse tipo, em que não se recupera a metáfora de morro, é 
que a inferência de quantidade se torna mais transparente. 
O exemplo anterior ocorre dentro de um contexto discursivo 
permeado por muitos usos metafóricos, os quais marcam a 
expressividade do autor do texto. Além disso, foi observado 
apenas esse caso com N2 abstrato, na análise preliminar 
dos dados, o que nos leva a pensar na possibilidade de que  
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a construção binominal de valor quantitativo um monte de N2 
ainda não estava consolidada na língua.

Postulamos, portanto, que, ao longo do tempo, um monte 
de N2 tornou-se uma construção menos composicional, na 
medida em que seu significado perde o sentido mais referen-
cial de monte e passa à função de quantificar um tipo de N2, 
em sentido similar ao de muito. Ou seja, um monte de assume a 
função de quantificador de um N2, em uma estrutura com baixo 
grau de analisabilidade, em uma formação tipicamente atrelada 
ao processo cognitivo de chunking.

Na análise preliminar dos dados, o que se observou foi um 
grande número de usos de um monte de N2 com valor quantita-
tivo, de multiplicar referentes, nos séculos XIX e XX. É possível 
que a construcionalização desses usos tenha se concretizado 
tempos antes, mas certamente a partir do século XIX, é possível 
afirmar que deixamos de ter casos isolados de valor ambíguo 
ou quantitativo para termos recorrentemente um pareamento 
binominal cm função quantificadora. O exemplo a seguir ilustra 
um desses usos:

(4)  “Saído da câmara ardente, o cortejo desceu as escadas 
que vêm da bateria ao pátio da cidadela, desenrolando-se 
lentamente, em silhouettes tenebrosas, sobre o fundo da 
muralha lambida pelo sangüino de chama dos luzeiros. 
Vinha adiante um monte de figuras, que me disseram ser os 
guarda-roupas, os moços de câmara, particulares e repos-
teiros, com brandões que derretiam de lado, ao revolutear 
dos fugachos torcidos pelas inquitações da ventania; e 
logo após o grande vulto da tumba coberta de veludo 
roçagante, e trazida em padiola por archeiros fardados 
de vermelho e d’ amarelo.” (CP, séc. XIX)
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Ainda sobre a microconstrução um monte de N2, hipote-
tizamos que provavelmente os micropassos que levaram à sua 
construcionalização2 foram:

 (a)  Ampliação do tipo de nome que pode instanciar a 
construção

Acreditamos que, inicialmente, os usos da construção 
binominal um monte de N refiram-se à ideia de origem, posse, 
etc., isto é, nomes ligados mais prototipicamente à ideia de 
monte como formação geológica. Seguindo o mesmo racio-
cínio, espera-se encontrar mais frequentemente, nos usos mais 
iniciais, nomes referentes a matérias naturais como areia, terra, 
relva, entre outros, também passaram a ser recrutados pela 
construção, indicando material parte componente do monte. Em 
seguida, elementos empilháveis, como peixe, por exemplo, são 
recrutados para a construção, expandindo a possibilidade de 
tratar de algo externo ao monte, provavelmente estabelecendo 
uma relação metafórica com a forma e a altura do monte. Por 
fim, nomes de referência abstrata como sentimentos, vícios, 
entre outros, serão passíveis de aparecer nessa construção, 
indicando já seu uso como quantificador de nomes. Vale dizer 
que estamos dizendo que não encontramos todos esses usos 
nos primeiros séculos em que a construção aparece, mas espe-
ramos que, com a ampliação dos dados, percentualmente esse 

2 Como a pesquisa ainda está se iniciando, ainda teremos de comprovar 
se realmente estes foram os micropassos de mudança.
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seja o caminho da mudança – nomes cada vez mais periféricos 
encaminhando a neoanálise e a construcionalização.

 (b)  Restrição de elemento interveniente à direita do substan-
tivo monte, e posteriormente, redução da possibilidade de 
qualquer inserção de elementos intervenientes

Parece ter havido uma gradativa restrição em relação à 
possibilidade de presença de elementos intervenientes depois 
de monte. Adjetivos como grande, alto, belo, por exemplo, 
aparecerem nos usos mais iniciais modificando monte e vão 
deixando de aparecer à medida que o processo de constru-
cionalização vai-se solidificando. Atrelado a isso, acredita-se 
que a construção qualitativa seja mais composicional do que 
a quantitativa e que, esta última, por sua vez, seja resultante 
da construcionalização de usos mais específicos da construção 
qualitativa. Sendo mais composicional, a construção qualitativa 
tenderia a ser mais analisável e, consequentemente, a permitir 
maior presença de material interveniente do que a construção 
de valor quantitativo.

(c) Redução do tipo de elemento que pode especificar monte

É possível que, incialmente, a posição anterior a monte 
– no estudo de caso, aquela que é ocupada por um – incluiria 
elementos como artigos e numerais, entre outros, mas, com 
o tempo, a classe dos numerais, por exemplo, deixaria de ser 
atraída. Isso se deve à diferença entre dois montes de areia, em 
que se tem a ideia de duas unidades (no formato de monte) 
de areia e um monte de areia, que pode se referir (além de uma 
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unidade com formato montanhoso de areia) a uma quantidade 
grande, porém, indefinida de areia.

(d) Aumento das ocorrências de N no plural

Entendemos que esse aumento está diretamente relacio-
nado ao processo de associação dessa microconstrução com 
a função de quantificador nominal: isso se deve ao fato de 
que, entendendo que a construção binominal quantitativa se 
originou de relações cognitivas e consequentemente usos mais 
periféricos da construção binominal de valor mais qualitativo 
(origem e posse, especialmente), assumimos que os primeiros 
nomes a instanciar N2 seriam nomes como Armênia, relva, areia, 
entre outros, que tendem a aparecer no singular, por serem 
conceptualizados como menos contáveis. Assim, com o tempo, 
nomes contáveis instanciariam a construção no slot de N2, 
uma vez que a forma binominal passou a assumir a função não 
apenas de indicar posse ou origem, por exemplo, mas a de quan-
tificar elementos.

(e) Perda de associação metafórica a monte, montanha

Hipotetizamos que o sentido de monte, em contextos mais 
centrais, preserva maior transparência em termos da veiculação 
do sentido de formação geológica; o contrário se dá, gradativa-
mente, nos casos tomados como mais periféricos. Em relação 
a esses contextos menos centrais, acredita-se que se ampliaram, ao 
longo do tempo. A esse processo, postulamos que esteja atrelado 
o esquema imagético de verticalidade e a metáfora mais é para 
cima. Essa proposta pode ser reforçada, na medida em que, 
como já dito, os montes, morros, montanhas (principalmente os 
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montes) são uma importante e recorrente referência de gran-
deza, altura, conforme demonstram os textos.

(f) Perda da analisabilidade de um monte de N2

Entendemos que, com a ampliação dos tipos de nomes 
que instanciam N2, o uso dessa microconstrução passa cada vez 
mais a ser tomado de modo mais entrincheirado e idiomático. 
Sendo assim, a sequência sintagmática um monte de passa a ser 
entendida como um todo, perdendo analisabilidade (o que se 
observa com o grande número de usos dessa construção que vão 
aparecer nos séculos XIX e XX sem nenhum material interve-
niente). Passa a ser vista como um especificador de N2, que serve 
para quantificar o referente expresso por esse segundo nome.

(g) Mudança de núcleo sintático

Defendemos que, no processo de construcionalização, a 
construção inicial sofre neoanálise e o fruto do refatiamento 
sintático se realiza na mudança de núcleo em que o segundo 
nome passa a ser especificado por toda uma estrutura quanti-
ficadora, a saber um monte de. Assim, deixaríamos de ter uma 
construção do tipo [um [monte] de N2] e passaríamos a ter [um 
monte de[N2]].
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6 Considerações finais

Tendo em vista tudo o que foi dito, acreditamos que o 
processo de construcionalização, ancorado em uma perspectiva 
funcional baseada no uso, parece ser bastante adequado para o 
tratamento da formação de novos pareamentos na língua. Essa 
afirmação parece ter sido corroborada, mesmo que de forma 
ainda preliminar, com o estudo da microconstrução binominal 
de valor qualitativo, formada a partir de usos mais periféricos da 
construção binominal de qualidade (geralmente, indicando posse 
ou origem). Sendo assim, esperamos que a ampliação dos dados 
e a análise quantitativa possa esclarecer mais apropriadamente 
as etapas por que a cadeia sintagmática um monte de N2 passou, 
para que se apresente hoje de forma consolidada na língua como 
uma construção binominal de função quantificadora.
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ARQUITETURA CONSTRUCIONAL 
E COMPETIÇÃO PELO USO

Mariangela Rios de Oliveira (UFF)

1 Introdução

Nosso objetivo maior neste capítulo é o de discutir e refletir sobre 
a correlação entre a abordagem construcional da gramática, no 
contexto mais recente da Linguística Funcional Centrada no Uso 
(doravante LFCU), nos termos de Bybee (2010, 2015), Traugott e 
Trousdale (2013) e Traugott (2008), e a perspectiva da variação 
linguística, na competição pelo uso, tal como considerada pela 
vertente clássica do Funcionalismo, com base em Hopper (1991), 
a partir do subprincípio de camadas (ou layering).

Consideramos oportuna e necessária a referida reflexão 
no momento em que os vieses teóricos funcionalista e cogni-
tivista se aproximam, na consideração da língua como uma 
rede de construções hierarquizadas e correlacionadas, que 
configuram as categorias linguísticas, estabelecendo suas 
distinções e proximidades. A contribuição cognitivista para 
o Funcionalismo contemporâneo, aqui assumida basicamente 
a partir da concepção construcional, inspirada em Fillmore 
(1982, 1985), Goldberg (1995, 2006), Croft (2001, 2013), Croft e 
Cruse (2004), entre outros, lança novos olhares e indagações 
acerca de questões clássicas da pesquisa de orientação funcio-
nalista, como, por exemplo, a relação entre motivação de uso e 
competição pelo uso, bem como suas implicações para a corres-
pondência entre função e forma.
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Assim inspirados, iniciamos a seção a seguir na conside-
ração dos possíveis diálogos entre a LFCU e o Variacionismo, 
partindo de pressupostos básicos destas abordagens e 
chegando ao ponto teórico-metodológico crucial que cons-
titui a pergunta central do presente capítulo: como conciliar a 
pesquisa da variabilidade, na perspectiva da competição pelo 
uso, com a da construção gramatical/lexical, de natureza mais 
esquemática e virtual?

Para responder a referida pergunta, na seção subse-
quente, trazemos a proposta de duas vertentes investigativas: 
uma com foco no constructo, no uso efetivo, e outra com base na 
construção, no esquema virtual e abstrato. Em outras palavras, 
a competição pelo uso na LFCU poderia ser levantada, descrita e 
analisada, de acordo com Bybee (2006), em termos da frequência 
token ou do type.

Com vistas a ilustrar, a demonstrar empiricamente as 
considerações apresentadas e as reflexões elaboradas, trazemos 
dados de instanciações da microconstrução sei lá, tal como 
tratada em Oliveira e Santos (2011). Com base em Teixeira (2015) 
e Oliveira e Teixeira (2015), sei lá é um exemplar, uma microcons-
trução individual da construção maior composta por verbo e 
locativo em função marcadora discursiva (doravante VLocMD), 
que aí integra o subgrupo formado por verbo cognitivo. Assim, 
essa seção trata de sei lá em termos de sua competição com 
outras formas de função correspondente, e, de outra parte, 
considera que a competição pode ocorrer no interior da própria 
macroconstrução, por intermédio de instanciações de outras 
microconstruções do padrão VLocMD.

Reservamos a última seção para tratar de encaminha-
mentos e de novas perspectivas de pesquisa na interface da 
LFCU e da variação. Perguntamo-nos também e por fim se é 
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viável ou adequado o termo variação para nos referirmos ao 
tipo de fenômeno que aqui tratamos. Na verdade, como a abor-
dagem construcional da gramática é uma recente e promissora 
agenda de pesquisa, muito, em termos teóricos e metodológicos, 
ainda está em aberto, pronto a ser testado e validado. Decisões 
devem ser tomadas, com vistas ao rigor e à criteriosa investi-
gação nessa área.

2 Variação e Funcionalismo: diálogos possíveis?

A variação linguística, tal como referida classicamente na 
área, tem seu estatuto reconhecido e é abordada criteriosa-
mente a partir do advento da Sociolinguística, na segunda 
metade do século XX, com base nas pesquisas de Labov (1972) 
acerca do inglês usado por afrodescendentes americanos. Essa 
investigação, pioneira à época, destacou a relação entre usos 
linguísticos específicos e fatores sociais também específicos de 
uma comunidade linguística. Com base nesse ponto de partida, 
a pesquisa da variação passou a levar em conta, com procedi-
mentos metodológicos rigorosos, as chamadas variáveis sociais, 
como sexo, escolaridade, localidade, faixa etária, entre outras. 
O trabalho de William Labov, portanto, confirma e valoriza a 
variação como inerente e constitutiva dos usos linguísticos, 
rechaçando o preconceito social com que são tratados determi-
nados usos e mesmo os legitimando, por consequência.

O legado sociolinguístico se mantém e é refinado até 
hoje no meio acadêmico e, no Brasil, tem em alguns grupos 
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muito consolidados, como o Varsul1 e o Peul2, entre outros, 
seus centros de referência maior. A partir do aparato teórico e 
metodológico sociolinguístico, se inicia a coleta e organização 
de uma série de bancos de dados de fala, de amostras quanti-
tativamente relevantes de uso com vistas ao levantamento e à 
descrição de formas variantes com funções correspondentes, 
tais como se registram no Português contemporâneo (nós) vamos 
/ a gente vai / geral vai, por exemplo.

No que concerne ao Funcionalismo de orientação 
norte-americana, que tem suas bases lançadas na década de 
70 do século XX e que vai derivar em sua feição contemporânea 
na LFCU, a consideração da variabilidade dos usos linguísticos 
recebe atenção especial por parte de Hopper (1991). Nesse texto, 
que se tornou referência fundamental para a área até os dias 
atuais, o autor aponta cinco subprincípios que marcam as etapas 
iniciais da mudança linguística. De acordo com Hopper (1991), 
quando elementos linguísticos começam a migrar de categoria, 
é detectada: divergência (em relação aos traços da categoria 
fonte), persistência (também em relação a esses traços), 
especialização (assunção de propriedades da categoria alvo), 
descategorização (perda de propriedades da categoria fonte) 
e layering. Esse último, layering, traduzido por pesquisadores 
brasileiros como camadas ou estratificação, é justamente aquele 
que conecta, de modo evidente, a abordagem variacionista 

1 Projeto Variação Linguística da Região Sul do Brasil. Disponível em: 
<www.varsul.org.br>. Acesso em: 16 nov. 2017.

2 Programa de Estudos sobre o Uso da Língua. Grupo pioneiro na 
Sociolinguística do Brasil, criado por Anthony Naro, na UFRJ, na década 
de 70 do século XX. Disponível em: <www.letras.ufrj.br/peul/>. Acesso 
em: 16 nov. 2017.
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e a funcionalista. De acordo com tal premissa, novas formas 
de dizer continuamente emergem e passam a competir e a 
conviver com outras, mais antigas, de sentido semelhante. Essas 
novas camadas, correspondentes a usos mais pesados ou plenos 
em forma e sentido e, portanto, mais icônicas, surgem, via de 
regra, em contextos informais e menos monitorados, passando 
a competir com outras, mais leves, convencionalizadas e antigas 
na língua. Tal é o que se detecta com os exemplares referidos 
(nós) vamos / a gente vai / geral vai, em que o primeiro, (nós) vamos, 
é considerado mais antigo, gramatical, arbitrário e leve em 
relação aos demais.

Assim, para o Funcionalismo em versão clássica3, a varia-
bilidade é entendida como estado consequente da emergência 
de novos usos, que, na migração rumo a categorias mais grama-
ticais, passam a partilhar, em termos parciais, sentido com 
formas de outras categorias já existentes, motivando compe-
tição. Esse estágio pode ser passageiro, dado que uma das formas 
competidoras pode ser descartada pela comunidade linguística, 
ou prosseguir rumo a outras funções, ou ainda pode ser mais 
permanente, estabilizando-se a variabilidade como constitutiva 
de tais usos. Em Oliveira e Votre (2001) e Oliveira (2000), apre-
sentamos pesquisas voltadas para essa concepção funcional dos 
fenômenos de variação na morfossintaxe do Português.

Constatamos que, do ponto de vista funcionalista, não há 
correspondência total entre variantes, não se trata de meras 

3 De acordo com Oliveira e Rosário (2016), consideramos o período 
funcionalista clássico como o da fase inicial, referente aos anos 70 
do século XX, até os primeiros anos do século XXI, caracterizado 
basicamente pela investigação de itens específicos, na detecção de 
trajetórias unidirecionais de gramaticalização.
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alternativas, uma vez que, nessa perspectiva teórica, a sinonímia 
não é considerada. A opção por uma das formas é entendida 
como atitude motivada pelos contextos intra e extralinguístico. 
Na verdade, o usuário não escolhe o que quer dizer, ele apenas 
diz, levado, conscientemente ou não, pelas condições pragmáti-
co-comunicativas do contexto interacional em que se encontra. 
De acordo com a concepção clássica funcionalista, se pressões 
funcionais motivam a forma, num caminho unidirecional, então 
formas distintas correspondem a sentidos distintos, ainda que 
possam se situar em grande proximidade conceitual.

A vinculação semântico-sintática assumida pelo 
Funcionalismo, em sua feição mais recente, com base na LFCU, 
torna ainda mais radicalizada a correlação entre aspectos estru-
turais e conceituais. Inspirada na abordagem construcional de 
orientação cognitivista (CROFT, 2001; FILLMORE, 1982, 1985, 
GOLDBERG, 1995, 2006), a vertente funcionalista mais moderna, 
com base em Bybee (2010, 2015), Traugott e Trousdale (2013) 
e Traugott (2008), passa a atribuir ao componente estrutural 
a mesma e importante dimensão já conferida ao componente 
funcional. Parte-se agora da consideração de que a língua é um 
conjunto esquemático, uma rede de construções, de dimensão 
estrutural muito variada, e de que essas construções são defi-
nidas como pareamentos de forma e significado, cujo conteúdo, 
de natureza convencional, não é acessível pela mera soma das 
subpartes envolvidas. Da clássica unidirecionalidade função > 
forma, a LFCU destaca o maior equilíbrio entre tais dimensões, 
passando a considerar a (co)direcionalidade função <> forma 
como o foco principal da pesquisa, enfatizando-se as relações 
metonímicas (TRAUGOTT; DASHER, 2005) e o componente 
contextual (DIEWALD, 2002). No Brasil, esse viés é destacado 
em Oliveira e Rosário (2015), Cezario e Furtado da Cunha (2013), 
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Martelotta (2011), entre outros. Nessas fontes, o uso linguístico 
é compreendido como resultante da atuação de uma tríade 
formada por: a) pressões de natureza estrutural, oriundas da 
própria convenção da gramática; b) motivações de ordem cogni-
tiva, relativas ao modo como se concebe o mundo experiencial 
e culturalmente; c) fatores de ordem sócio-histórica, relativos 
às marcas do tempo e do espaço que moldam as interações.

Na abordagem da dimensão construcional da gramá-
tica, como destacado por Traugott e Trousdale (2013), ganham 
relevância três fatores: esquematicidade, composicionalidade 
e produtividade, considerados de modo escalar. De acordo 
com o primeiro fator, esquematicidade, construções exibem 
maior ou menor grau de generalidade de suas propriedades 
funcionais e estruturais, portanto, há construções muito esque-
máticas, como a transitiva do Português, no padrão SVO, e 
a que tomamos aqui como objeto de pesquisa, a VLocMD, e 
outras únicas e idiossincráticas, como frases feitas e idioma-
tismos, por exemplo; quanto mais esquemático é um padrão 
construcional, mais suas subpartes podem ser preenchidas 
por outros constituintes, como slots ocupados por conta da 
alta convenção instaurada. O segundo fator, composicionali-
dade, se refere ao nível de integridade, em termos de sentido e 
forma, das subpartes que compõem a construção; esquemati-
cidade e composicionalidade guardam correspondência, nesse 
sentido, padrões mais esquemáticos são menos composicio-
nais, ao passo que construções menos esquemáticas tendem a 
preservar um pouco mais a integridade funcional e estrutural 
de seus constituintes internos. Por fim, temos o terceiro fator, 
a produtividade, que passa a considerar, em igual medida, a 
frequência token e a type; tanto é relevante a incidência dos 
constructos, do uso efetivo, quanto o da construção, do padrão 
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instanciado, levando em conta a vitalidade construcional, ou 
seja, a frequência com que um padrão construcional pode 
instanciar ou mesmo licenciar novos types.

Com o maior destaque do componente formal conferido 
pela LFCU, na consideração do uso linguístico como instância 
de construção, parece ficar mais inconciliável e crítica a relação 
entre variação linguística e Funcionalismo. Se forma e função 
passam a ser vistas como correspondentes e correferentes, cada 
suposta variante destaca sua especificidade, como type único, 
vinculado a sentido determinado. É a partir desse ponto que 
se inicia a próxima seção, com base nas seguintes questões: a) 
como conciliar a pesquisa da variabilidade, na perspectiva da 
competição pelo uso, com a da construção gramatical/lexical, 
de natureza mais esquemática e virtual? b) em que medida e 
de que forma o Funcionalismo que praticamos hoje, com base 
na LFCU, pode dar conta desses dois vieses e tratá-los de um 
ponto de vista integrador? c) seria essa a feição mais funcional, 
numa abordagem centrada no uso, que nos marca? d) até que 
ponto é proveitoso e eficiente adotarmos o rótulo variação, tão 
vinculado à Sociolinguística, em nossas pesquisas atuais?

3 Proposta de duas vertentes de investigação

Para dar conta da abordagem construcional assu-
mida pela LFCU e sua relação com a variação linguística, na 
perspectiva da competição pelo uso, partimos da taxonomia 
formulada em Traugott (2008). Segundo a autora, é possível ao 
Funcionalismo lidar com a dimensão construcional com base 
na seguinte proposição hierárquica e esquemática:
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Macroconstrução

  Mesoconstrução A     Mesoconstrução B     Mesoconstrução C

Microconstrução A1 
Microconstrução A2 
Microconstrução A3 
Microconstrução A’

Microconstrução B1 
Microconstrução B2 
Microconstrução B3 
Microconstrução B’

Microconstrução C1 
Microconstrução C2 
Microconstrução C3 
Microconstrução C’

Constructo A1 Constructo B1 Constructo C1

Constructo A2 Constructo B2 Constructo C2

Constructo A3 Constructo B3 Constructo C3

Constructo A’ Constructo B’ Constructo C’

Figura 1 – Hierarquia construcional em types. 

Fonte: Autoria própria.

A Figura 1 ilustra a construção como esquema hierár-
quico. Assim, no nível mais alto, abstrato e convencional, 
se encontra a macroconstrução; no nível intermediário, 
correspondente a famílias construcionais, teríamos as meso-
construções, como subgrupos da macro, reunidos por traços 
semântico-sintáticos afins; na terceira parte do esquema, 
situam-se as microconstruções, os types específicos. De acordo 
com Traugott (2008), os três níveis mais altos representados 
na Figura 1 são esquematizações virtuais, entendidos como 
pareamentos convencionalizados de forma e sentido. Os usos 
linguísticos efetivos, a matéria-prima dos funcionalistas, 
as instanciações construcionais, correspondem ao nível do 
constructo, trata-se dos tokens empiricamente atestados nas 
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interações e estão, conforme apresentado na Figura 1, no quarto 
nível, na parte mais baixa da taxonomia.

Em termos de trajetória, a Figura 1 pode ser compreendida 
em duas direções, como demonstramos em Oliveira (2015, p. 25). 
Assim, na leitura de baixo para cima, ou seja, do constructo 
rumo aos níveis esquemáticos, teríamos a perspectiva da cons-
trucionalização, tal como assumida por Traugott e Trousdale 
(2013) e definida como a criação de pareamentos de forma e 
sentido, de novas construções na língua, via convencionali-
zação e generalização de uso. De outra parte, numa leitura de 
cima para baixo, teríamos a ampliação da macroconstrução 
via mudanças construcionais (alterações somente ao nível da 
forma ou do sentido), com a criação de novas mesoconstruções 
ou microconstruções, basicamente por motivação analógica 
(FISCHER, 2009), licenciando novos usos linguísticos. Com base 
na concepção construcional defendida pela LFCU que leva 
em igual conta a dimensão do token (os constructos) e do type 
(os níveis hierárquicos construcionais), propomos aqui que o 
termo competição possa ser tomado nestas duas perspectivas, 
que, embora distintas, se complementam: a dos dados empirica-
mente atestados e a dos esquemas que esses dados instanciam.

3.1 Foco no constructo (uso efetivo)

Conforme podemos observar a partir da Figura 1, o cons-
tructo tanto é interpretado como o lócus da mudança linguística, 
o ponto elementar e básico a partir do qual se inicia a criação 
de um novo pareamento de forma e sentido na rede de cons-
truções da língua, como também é concebido como o ponto de 
chegada, de instanciação de uma microconstrução. Se levarmos 
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em conta que a mudança linguística, conforme postula Hopper 
(1991), tem como um de seus indícios a competição pelo uso com 
outras formas, então podemos admitir que a variabilidade, tal 
como concebida classicamente tanto pela Sociolinguística quanto 
pelo Funcionalismo, é atestada no nível do token.

Do ponto de vista da LFCU, a competição pelo uso resulta do 
aumento da produtividade token e se relaciona também à proposta 
de Dahl (2001), acerca dos efeitos inflacionários da linguagem, e à 
de Heine (2002), sobre a extravagância no uso linguístico.

Segundo ambos os autores, nas interações, os locutores 
tendem a incrementar estrutura e sentido, a tornar mais pesado 
o que é dito, no intuito de agir sobre seus interlocutores, de 
atingir, intersubjetivamente, seus propósitos comunicativos, 
como defendem Traugott e Dasher (2005). A produtividade 
token é tomada ainda como consequente da expansão de uso 
de host-class4, nos termos de Himmelmann (2004).

Podemos ainda considerar a abordagem da competição 
pelo uso no nível do construto apoiados em dois princípios 
formulados por Goldberg (1995, p. 67). Segundo a autora, pelo 
princípio da não-sinonímia, se duas construções são sintatica-
mente distintas, devem ser semântica ou pragmaticamente 
distintas – e suas instanciações também. Ainda de acordo com 
a autora, pelo princípio da expressividade maximizada, o inventário 
das construções é maximizado por conta de propósitos comuni-
cativos – e essa maximização tem sua fonte e motivação no uso 
linguístico. Portanto, se construtos estruturalmente distintos 
competem na articulação de sentidos correspondentes, trata-se 

4  Termo traduzido para o Português como classe hospedeira, matriz ou 
principal.
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de instanciações de construções distintas, que se aproximam 
na expressão de sentidos correlatos.

Tal é o que verificamos a partir dos exemplos (nós) vamos 
/ a gente vai / geral vai, em que os termos sublinhados partilham 
traços funcionais da classe pronominal. Esse partilhamento é 
consequente da mudança linguística que leva a gente e geral 
a se destituírem de traços de sua categoria fonte, a nominal, 
conforme preconiza o subprincípio da divergência (HOPPER, 
1991), e a assumirem traços da classe dos pronomes, de acordo 
com o subprincípio da especialização (HOPPER, 1991). Essa rota 
faz com que a gente e geral passem a competir com nós, o termo 
mais convencionalizado e antigo na expressão da primeira 
pessoa do plural em Português, criando-se outras camadas para 
articulação desse sentido gramatical. A referida competição é 
decorrente de polissemia ao nível do constructo, do uso efetivo 
de a gente e geral em contextos específicos, como demonstrado 
em Diewald (2002) e reiterado em Traugott e Trousdale (2013), na 
defesa, conforme preconiza a LFCU, de que mudança é mudança 
contextual, no ambiente interativo, e não um fenômeno que 
ocorre no âmbito de um item linguístico.

3.2 Foco na construção (esquema virtual)

Lançando novamente nossa observação sobre a Figura 
1, destaca-se a diversidade taxonômica, a subesquematicidade 
da proposta construcional, com base em pareamentos mais 
altos (macroconstrução), intermediários (mesoconstruções) e 
types específicos (microconstruções). Assim posto, podemos 
interpretar a competição pelo uso com base no incremento da 
frequência type num esquema construcional maior que pode 
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fomentar mudanças construcionais, com a criação de novas 
meso ou microconstruções, no âmbito de uma macroconstrução. 
Esse aumento de produtividade type pode se dar por neoaná-
lises5 sucessivas, os chamados micropassos pelos quais ocorre a 
construcionalização gramatical, ou pode ainda acontecer mais 
diretamente, via analogização (FISCHER, 2009), principalmente 
no caso da construcionalização lexical. A abordagem da variação 
na perspectiva construcional está relacionada à expansão type 
host-class, nos termos de Himmelmann (2004).

Trata-se, assim, de um novo olhar sobre a competição no 
uso linguístico, no nível da própria hierarquia construcional, 
com disputa entre microconstruções de uma mesma meso-
construção ou entre estas, todas pertencentes a uma única 
macroconstrução. Podemos inclusive considerar que é justa-
mente a competição dos subpareamentos dentro do esquema 
maior que concorre para ampliação deste esquema, com a 
criação de meso e microconstruções. Assim, por exemplo, a gente 
vai e a gente vamos podem ser tomados como types específicos de 
uma construção pronominal do tipo SNV1appl, ambas originadas 
no uso e convencionalizadas como referência à primeira pessoa 
do plural, sendo a segunda, a gente vamos, marcada pragmatica-
mente por propriedades de estigma e preconceito social.

A competição, nesta subseção considerada no contexto da 
construção, pode também ser interpretada à luz do princípio 
da expressividade maximizada (GOLDBERG, 1995, p. 67). Nesse 
sentido, iniciada no nível do constructo, de forma individual e 

5 Como Traugott (2008), preferimos o uso do termo neoanálise, em 
detrimento do tradicional reanálise, a partir da consideração de que 
reinterpretações são novas, são inaugurais, e não retomadas de sentidos 
já articulados.
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inaugural, a busca por maior expressividade comunicativa pode 
criar convencionalização e generalização de uso, motivando 
novos pareamentos na língua. As microconstruções assim 
fixadas podem derivar num novo nó na rede, com a criação de 
outro esquema; trata-se da ampliação da rede construcional 
maior. Nesse caso, a competição ocorre entre instanciações de 
macroconstruções, tal como verificamos entre as microcons-
truções nós, a gente e geral, que, embora estejam em competição 
pela expressão da primeira pessoa do plural, têm configurações 
formais específicas, o que indica se tratar de microconstruções 
pertencentes a categorias morfologicamente distintas, respec-
tivamente, pronome, SN complexo e SN simples.

Na seção seguinte, defendemos e ilustramos, com base em 
pesquisas empíricas realizadas pelo Grupo de Estudos Discurso 
& Gramática – UFF6, a abordagem da competição pelo uso nas 
duas perspectivas – a do constructo e a da construção.

4 Sei lá no PB contemporâneo – 
competição funcional e formal

Para demonstrar nossa proposta de tratamento da 
competição em termos funcionais e formais, com base na 
LFCU, trazemos aqui dados e resultados de nossas pesquisas 
em torno da microconstrução sei lá, conforme se encontra em 
Teixeira (2015), Oliveira e Teixeira (2015) e Oliveira e Santos 
(2011). Sei lá se configura como type específico da subfamília 

6  Disponivel em: <http://discursoegramaticauff.blogspot.com.br/> e em: 
<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6694282608361256>. Acesso em: 
4 dez. 2017.
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da macroconstrução VLocMD, formada a partir de V cognitivo. 
Estamos nos referindo a instanciações como as seguintes, em 
fragmento retirado de Oliveira e Santos (2011, p. 364):

(1)  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... (Corpus D&G)7

Em (1), numa sequência de natureza argumentativa 
falada, há duas ocorrências de sei lá, que aí atua como elemento 
de marcação discursiva, na articulação de sentido (inter)subje-
tivo, voltado para a imprecisão ou indefinição. Assim situados, 
ambos os constructos concorrem para conferir à sequência 
como um todo o tom de opinião pouco clara, imprecisa ou 
mesmo descompromissada. A funcionalidade de sei lá em tais 
usos não é totalmente acessível pela soma de V e Loc, antes, há 
entre ambas as subpartes tal elo de correspondência simbó-
lica, nas palavras de Croft (2001), que torna o sentido de sei lá 
altamente convencional e integrado, conferindo-lhe proprie-
dades da classe dos marcadores do Português, como mais um 
elemento deste grupo.

Assim posto, consideramos as ocorrências destacadas 
em (1) como instâncias de uso ou constructos da microcons-
trução sei lá, que, por sua vez, constitui-se como membro da 
mesoconstrução formada por V cognitivo, uma subfamília da 

7  Disponível em: <http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/>. Acesso 
em: 4 dez. 2017.
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macroconstrução VLocMD. A seguir, apresentamos o esquema 
hierárquico construcional de que sei lá faz parte:

Figura 2 – Hierarquia construcional de sei lá. 

Fonte: Autoria própria.

Com base na Figura 2, as subseções a seguir se dedicam ao 
tratamento da competição pelo uso de sei lá na perspectiva do 
constructo e na da construção, respectivamente. Destacamos, 
todavia, que ambas as perspectivas não se colocam como exclu-
dentes ou dicotômicas – o constructo pressupõe instanciação 
construcional e a construção, sem o uso efetivo, o constructo, 
não tem como ser acessada na língua.

4.1 Competição na perspectiva do constructo

Conforme demonstrado em Teixeira (2015) e em Oliveira 
e Teixeira (2015), a VLocMD é uma construcionalização grama-
tical que se origina de predicado formado por verbo de sentido 

VLocMD

sabe-se lá sabe lásei lá

VCOGLOC
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espacial, de traço dinâmico (como ir e vir) ou estativo (como 
estar), cujo complemento é um pronome locativo (como cá, lá 
ou aí). Nesse sentido, os primeiros registros de instanciações 
da VLocMD na trajetória do Português ocorrem justamente a 
partir de convencionalização dos verbos referidos, em torno 
de predicados circunstanciais, como vem cá e está aí. O registro 
mais tardio de subfamílias da VLocMD em torno de verbos com 
semântica distinta, como os volitivos (quero lá) ou dicendi (diz 
aí), demonstra a expansão type host-class da VLocMD, nos termos 
de Himmelmann (2004).

De acordo com tal premissa, também defendemos que 
um verbo cognitivo, como saber, via analogização (FISCHER, 
2009), tenha sido recrutado para compor nova subfamília do 
esquema maior VLocMD. Portanto, uma vez participante, como 
microconstrução, da VLocMD, sei lá passa a constituir um novo 
nó na rede do Português, assumindo, para além da função geral 
marcadora discursiva, sentido indefinido, impreciso ou mesmo 
negativo. Essa nova função convencionalizada faz a microcons-
trução se aproximar também da categoria das expressões de 
indefinição ou negação em Português, partilhando com esta 
classe algumas propriedades. Como um novo type, sei lá passa 
a competir com formas alternativas na expressão de sentido 
negativo ou impreciso; essas outras formas têm padrões 
construcionais distintos, outra formação esquemática, mas 
competem com sei lá pela referida funcionalidade. É o que ilus-
tramos a seguir, em exemplos de fragmentos da modalidade 
falada do Corpus D&G:

(2)  à esquerda... tem outra sala... em frente... tem a sala dos 
professores... [...] ao lado... na esquerda de novo... tem a 
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última sala... que é mais pra::... acho que é pra::... sei lá... o 
terceiro período... essas coisas assim... é mais pra criança...

(3)  botaram o cara no mundo... o cara nasceu... aí quando ta/ 
quando ele fez vinte e... sei lá quantos anos... vinte e cinco 
anos... sei lá... vinte e seis... é vinte e seis anos... uma coisa 
assim... ele tava com a mulher... três filhos... um filho... 
ele ficou só com a roupa do corpo e na miséria... ficou 
pedindo esmolas.

(4)  I: mas ( ) continua falando?  
E: se você quiser ((riso)) 
I: sei lá... falar mais o quê? Não sei...

(5)  E: Afonso... agora eu que/ eu quero que você me conte 
uma história que aconteceu com você... que tenha sido 
interessante... triste... engraçada... emocionante... sei lá...

(6)  a gente num pode botar o... o braço no bal/ o braço no 
balcão... sem que... sem que o braço saia melado de alguma 
coisa... ninguém sabe o que é... alguma coisa... o banheiro 
é... sei lá... condições subumanas... ali o povo vai ter que... 
se... se precisar realmente... vai ter que sair... ir em casa...

Em (2), numa sequência descritiva de sua escola, o usuário 
tem dúvidas acerca da funcionalidade de uma das salas. Nesse 
momento, lança mão de uma série de marcações de imprecisão, 
como o alongamento (pra::), a modalização em primeira pessoa do 
singular (acho que é) e a indefinição (sei lá, essas coisas assim) para 
a articulação do sentido (inter)subjetivo e vago. Em tal contexto, 
sei lá e essas coisas assim podem ser tomadas como formas em 
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competição na expressão de sentido vago ou indefinido, embora 
pertencentes a padrões construcionais distintos da língua.

O mesmo tipo de competição pelo uso verificamos em (3), 
em que sei lá (com duas ocorrências) e uma coisa assim concorrem 
para conferir ao fragmento recontado o tom da incerteza ou 
descompromisso por parte do narrador. Tal como em (2), aqui 
também a marca da imprecisão é generalizada e se revela ainda 
na dúvida sobre a idade do personagem (vinte e cinco anos, vinte 
e seis anos) e sobre o número de seus filhos (três filhos, um filho).

Já em (4) sei lá compete com a forma mais gramaticali-
zada negativa não sei, para ratificar a dúvida do entrevistado 
(continua falando?) em relação à possibilidade apresentada pelo 
entrevistador (se você quiser). Como a resposta deixou a questão 
em aberto, retornando a decisão para o entrevistado, este fica 
em dúvida e hesita, motivando o uso de sei lá, não sei e ainda da 
pergunta falar mais o quê? todas consideradas expressões que 
partilham sentidos muito próximos, porém com configurações 
construcionais distintas.

O fragmento (5) apresenta um uso inusitado de sei lá, que 
passa a competir, nesse tipo de contexto, como outras alterna-
tivas de fechamento de enumeração, como etc, entre outras, e 
tal. Assumimos que algumas propriedades do sentido de sei lá, 
mais especificamente relacionadas a vaguidão e indefinição, 
são o gatilho para sua possibilidade de ocorrência em final 
de enumeração, competindo com outros elementos de padrão 
formal diferente.

Por fim, em (6), numa sequência expositiva que comenta 
sobre a sujeira de um estabelecimento comercial, o usuário 
destaca as péssimas condições de uso do local. Para tanto, 
lança mão de expressões indefinidas competidoras (ninguém 
sabe o que é, alguma coisa, sei lá), que, complementarmente, 
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intensificam as condições subumanas do local, no destaque para 
a insalubridade geral.

Demonstramos nesta subseção, com base no exemplário 
apresentado, que, como type específico da VLocMD, sei lá, por 
suas propriedades microconstrucionais próprias, atinentes 
à articulação de sentido de negação, indefinição, incerteza, 
entre outros, passa a competir, no uso, com formas esquemá-
ticas distintas. Assim posto, consideramos que a competição 
no nível do constructo é consequente da expansão de uso de 
host-class, nos termos de Himmelmann (2004). Tal competição 
resulta da atuação do princípio goldberguiano da expressivi-
dade maximizada, conforme demonstram os fragmentos aqui 
apresentados, nos quais locutores enfatizam noções indefini-
doras e negativas, no intuito de, intersubjetivamente, atingirem 
seus interlocutores. Ao invés de repetirem o dito, esses atores 
articulam a ênfase por intermédio de formas alternativas e 
estruturalmente distintas, mas que partilham traços de um 
mesmo domínio funcional, como no caso de sei lá, não sei, essas 
coisas assim, ninguém sabe, entre outras.

4.2 Competição na perspectiva da construção

Se a disputa pela expressão pode, conforme demons-
tramos na subseção anterior, ocorrer por meio da instanciação 
de padrões construcionais distintos, nesta subseção, a compe-
tição é tomada no âmbito de um mesmo esquema construcional. 
Embora as evidências sejam de base empírica, ocorrendo 
inexoralmente no nível do constructo, do uso efetivo, o foco 
de análise recai nos padrões em competição, nos esquemas em 
jogo que licenciam tais usos, e não especificamente nos tokens.



125

ARQUITETURA CONSTRUCIONAL E COMPETIÇÃO PELO USO
Mariangela Rios de Oliveira

De acordo com a Figura 2, anteriormente apresentada, na 
condição de microconstrução, sei lá é considerada como produto 
da ampliação da rede macroconstrucional VLocMD. Trata-se de 
um tipo de expansão host-class, via analogização, com base num 
primitivo modelo, de tipo VespLoc, constituinte de predicado 
verbal, formador de contextos marcados por frame espacial 
(OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2015). Cria-se, posteriormente, com a 
ampliação desse esquema, uma nova mesoconstrução na rede, 
cujo slot V é instanciado por elementos de sentido cognitivo.

Assim, conforme ilustra a Figura 2, além de sei lá, passam 
a integrar essa mesoconstrução de tipo VcogLocMD outras micro-
construções, como sabe-se lá e sabe lá, com níveis distintos de 
esquematicidade e de composicionalidade, nos termos de 
Traugott e Trousdale (2013). Trata-se, portanto, de um tipo de 
variação type, que demonstra a produtividade esquemática do 
padrão, como defendem os referidos autores.

As três microconstruções mencionadas são candidatas 
ao uso, como integrantes da mesma família mesoconstrucional, 
na expressão de sentido indefinido ou negativo, em contextos 
de maior informalidade ou baixo monitoramento. O fato de as 
três micros poderem ser instanciadas em ambientes discursivos 
afins demonstra a construcionalização gramatical ocorrida na 
migração para outro domínio funcional. A seguir, ilustramos o 
comentário com cinco fragmentos:

(7)  Sabe lá 
O que haverá depois das ruínas entre outras coisas,  
A vida passa não vai te esperar, (Ruínas, MPB)

(8)  Sabe-se lá 
Quando a sorte é boa ou má 
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Sabe-se lá Amanhã o que virá Breve desfaz-se 
Uma vida honrada e boa Ninguém sabe, quando nasce 
Pró que nasce uma pessoa (Sabe-se lá, Amália 
Rodrigues)

(9) Botafogo, sabe-se lá como, avança, mas não vai longe8.

(10)  Sabe lá Deus onde essa língua esteve! Mylei Cyrus não 
gosta do comentário de Katy Parry e responde a cantora9. 

(11)  aí eu fui... fui pro Rio... eu estava assim... na época... 
eu estava lendo muito Jorge Ama::do... eu estava a fim 
de::... sei lá... eu andava com umas ideias meio ripongas na 
cabeça... eu queria ir pra Ilhéus... né? ficava encantado... 
(D&G)

Dos cinco fragmentos ilustrados, (7) e (8) são ocorrên-
cias registradas em letras de música (do Brasil e de Portugal, 
respectivamente), (9) e (10) constituem usos de blogue e (11) 
é trecho de narrativa experiencial falada. Todos apresentam 
a marca da (inter)subjetividade, na articulação de sentidos 
relacionados à indefinição ou à vagueza conceitual. As 
instanciações construcionais destacadas em cada fragmento 
concorrem para conferir e incrementar a noção referida. A par 
da correspondência funcional verificada, há distinções que se 
devem, justamente, às propriedades esquemáticas que cada 

8 Disponível em: <http://www.educadora.am.br/esporte/>. Acesso em: 14 
dez. 2017.

9 Disponível em: <http://febreteen.com.br/2014/03/>. Acesso em: 14 dez. 
2017.
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constructo revela, motivando a competição pelo uso. A análise 
comparativa das três microconstruções – sei lá, sabe-se lá e sabe 
lá, com base nos contextos linguísticos que as instanciam, 
demonstra que os níveis de esquematicidade e de composicio-
nalidade diferem em cada uma.

A microconstrução sabe-se lá, cujos constructos se exem-
plificam em (8) e (9), revela esquematicidade baixa, com base em 
duas propriedades: a) de um lado, ainda é possível se atribuir 
ao clítico se função relacionada a sujeito, seja como indeter-
minador, seja como apassivador, como se verifica nos dois 
fragmentos referidos; b) o que se declara após sabe-se lá pode 
ser considerado complemento de V, o que ratifica mais uma vez 
a marca verbal da primeira subparte. Acerca da propriedade 
b, destaca-se o componente contextual, conforme se encontra 
em Diewald (2002, 2006), como fator decisivo para a detecção de 
padrões construcionais. Em (8), sabe-se lá, instanciado em dois 
constructos, é seguido pelas orações quando a sorte é boa ou má 
e amanhã o que virá, que admitem leitura como complemento 
de sabe, motivando, nos termos da autora referida, criticidade 
contextual. Já em (9), temos sabe-se lá seguido de como, este se 
constituindo como complemento verbal menos prototípico em 
relação às ocorrências mencionadas em (8). Como esquematici-
dade e composicionalidade são correlacionadas, consideramos 
que sabe-se lá é uma das microconstruções da mesoconstrução 
VcogLocMD menos esquemática e mais composicional, dado que 
suas subpartes se encontram menos integradas, admitindo 
a inserção do clítico e a posposição de complemento verbal; 
tais propriedades formais preservam as propriedades funcio-
nais das subpartes, principalmente na ênfase do componente 
semântico de V.
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Em estágio de maior vinculação semântico-sintática 
se encontra sabe lá, como outro type da VcogLocMD. A maior 
esquematicidade e, portanto, menor composicionalidade dessa 
microconstrução é exemplificada em (7) e (10) e reside, de partida, 
na ausência de inserção do clítico se, conferindo às subpartes 
envolvidas, V e Loc, maior integração de sentido e forma. Como 
a subparte verbal se encontra na terceira pessoa, sem desinência 
verbal em Português, as instanciações desse type são marcadas 
contextualmente por certa ausência de pessoalidade, manten-
do-se, por outro lado, o sentido vago, indefinido ou incerto. 
Embora haja ausência do clítico, se preserva a propriedade verbal 
pela posposição do complemento, como O que haverá depois das 
ruínas entre outras coisas, em (7), e onde essa língua esteve, em (10), 
que acaba por destacar traços semântico-sintáticos do V.

Acerca do fragmento (10), temos a ocorrência sabe lá 
Deus, que consideramos tratar-se de um tipo de expansão da 
VcogLocMD por motivação pragmática. Interpretamos essa ocor-
rência como uma invocação de natureza retórica e enfática, 
uma forma de inferência sugerida, como defendida em Traugott 
e Dasher (2005), para atuar diretamente no interlocutor, com 
vistas à adesão de pontos de vista. De acordo com tal 
interpretação, o estatuto de Deus como sujeito de sabe se torna 
menos saliente, mantendo-se o tom impessoal. Concorrem para 
essa constatação o fato de a microconstrução ser instanciada 
numa frase exclamativa (Sabe lá Deus onde essa língua esteve!) e, 
na sequência, haver um comentário negativo, pouco polido e 
que não preserva a face dos personagens envolvidos (Mylei Cyrus 
não gosta do comentário de Katy Parry e responde a cantora).

Por fim, temos sei lá, o type mais esquemático e menos 
composicional da VcogLocMD. Além dessas propriedades, 
é também o de maior produtividade dessa família no PB 
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contemporâneo, conforme temos verificado em nossas 
pesquisas, e o de maior pessoalidade, dado que é marcado 
morfologicamente pela primeira pessoa do singular. Assim 
posto, em termos de competição na perspectiva da construção, 
assumimos que a instanciação de sei lá, em face das alternativas 
desse conjunto, como sabe-se lá e sabe lá, se deve ao destaque 
da subjetivação, da marca pessoal ao que é declarado, como 
constatamos em (11). Nesse fragmento, o locutor se reporta a 
uma fase da sua vida, marcada pela necessidade de mudança 
de rumos, de procura por novos caminhos; nesse contexto, sei 
lá, junto a estratégias de hesitação, em tom meio confessional, 
concorre para instaurar esse sentido indefinido, vago e também 
(inter)subjetivo.

Desse modo, consideramos que sabe-se lá, sabe lá e sei lá 
são types de uma mesma família esquemática e que esses types 
competem pela instanciação. O que motiva a produtividade 
token desses padrões são propriedades específicas de cada uma 
das microconstruções. Assim, sabe-se lá e sabe lá são instanciadas 
em contextos menos pessoais, sendo a primeira, por conta da 
menor esquematicidade e maior composionalidade, recrutada 
para interações mais formais, dado que preserva o estatuto 
lexical de V e mantém o sujeito clítico se. Sabe lá se situa a meio 
caminho das demais – é menos composicional do que sabe-se 
lá e menos pessoal do que sei lá, sendo esta última a preferida 
para a expressão da indefinição e vagueza associadas à maior 
pessoalidade, em contextos informais e menos monitorados.
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5 Considerações finais

Para concluir este capítulo, recuperamos o problema inicial-
mente por nós apresentado: Como conciliar a pesquisa da 
variabilidade, na perspectiva da competição pelo uso, com a da 
construção gramatical/lexical, de natureza mais esquemática e 
virtual? Consideramos que essa pergunta pode ter, pelo menos, 
três respostas.

Uma delas seria, à semelhança do que tem sido feito com 
os parâmetros de frequência ou produtividade, propor a varia-
bilidade ao nível do constructo, do token, e também ao nível da 
construção, do type. Essa proposta teria o mérito de, mantendo 
o rótulo variação, dar conta, de modo mais econômico, de dois 
fenômenos distintos. O ponto controverso dessa adoção seria 
trazer para o campo de pesquisa da LFCU um termo muito 
vinculado à Sociolinguística e que tem longa tradição e repre-
sentação nesta vertente teórica. Ademais, como já destacamos 
na parte inicial deste capítulo, o Funcionalismo não assume, em 
termos absolutos, a variabilidade; antes, a trata na concepção 
de camadas em competição, como classicamente interpretada 
por Hopper (1991).

Uma segunda resposta para o problema inicial seria a 
LFCU reservar o termo variação somente para pesquisas ao nível 
do constructo, com base na proposta de Hopper (1991), aqui 
referida. Tal restrição seria mais compatível com a abordagem 
sociolinguística, uma vez que esta corrente examina dados de 
uso, não se perguntando acerca de modelos esquemáticos que 
estariam subjacentes aos usos efetivos. Assim, seria estabele-
cida a distinção entre variação, em termos de constructo, e 
competição, na perspectiva dos esquemas licenciadores das 
instanciações. O ponto inconveniente dessa proposta está em 
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lidar de modo distinto com faces da mesma moeda, uma vez que 
na abordagem construcional, como a atualmente adotada pela 
LFCU, instâncias de uso atualizam modelos esquemáticos, forma 
e função estão mais do que nunca ligadas; portanto, rótulos 
distintos para conceituar fenômenos correspondentes e corre-
latos não parece se configurar como a melhor saída.

A terceira resposta, que assumimos como a mais coerente 
alternativa, contempla também outras duas questões apre-
sentadas na parte inicial deste capítulo, que se constitui em 
desdobramento da pergunta inicial: Em que medida e de que 
forma o Funcionalismo que praticamos hoje, com base na LFCU, 
pode dar conta desses dois vieses e tratá-los de um ponto de 
vista integrador? Até que ponto é proveitoso e eficiente 
adotarmos o rótulo variação, tão vinculado à Sociolinguística, 
em nossas pesquisas atuais? Pelo exposto ao longo do presente 
capítulo, consideramos que, de acordo com a vertente teórica 
que adotamos, somente o termo competição deve ser usado, 
tanto em termos do constructo como dos esquemas que os 
licenciam. E ainda assim tal competição deve ser considerada 
em termos contextuais, levando em conta propriedades não 
só dos termos em uso como também da sequência textual em 
que se encontram. Assim posto, a pesquisa da competição deve 
ainda considerar os fatores atinentes à esquematicidade, à 
composicionalidade e à produtividade token e type, num viés 
analítico mais holístico e, por isso mesmo, mais compatível com 
a dimensão construcional assumida pela LFCU.

A adoção desse terceiro viés traz respostas também 
a outras indagações aqui formuladas. Hoje, a LFCU toma a 
dimensão do uso, a que seria mais funcional e cara aos funcio-
nalistas, como uma das faces da pesquisa, seu ponto de partida, 
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mas não necessariamente de chegada. Diante de um dado empí-
rico, o analista, para além de investigar este uso, se pergunta, 
paralelamente, acerca do padrão, do esquema virtual que 
licencia tal uso, buscando entender o token como instância do 
type que, por sua vez, via de regra, se insere numa hierarquia 
construcional maior. Outro desafio para o analista é relacionar 
a variação do uso com a mudança construcional e a constru-
cionalização, nos termos de Traugott e Trousdale (2013); nesse 
segundo eixo, é preciso destacar e identificar o que é compe-
tição interna, relativa à hierarquia construcional, e competição 
externa, quando, via mudança linguística, o novo nó, ou micro-
construção, passa a integrar outros domínios funcionais, em 
outra(s) categoria(s) gramaticais da rede.

Na verdade, as análises e reflexões aqui apresentadas se 
constituem como etapa inicial de uma série de outras indaga-
ções e desafios aos que assumem, de forma mais ponderada e, 
por isso, desafiadora, a interface Funcionalismo x Cognitivismo, 
no que hoje se traduz como LFCU. O que trazemos nesta seção 
final não são pontos fechados e menos ainda consensuados, mas 
respostas preliminares, a serem testadas, refinadas em termos 
teórico- metodológicos.
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CONSTRUÇÕES EM COMPETIÇÃO: 
FENÔMENOS REVISITADOS

Maria Maura Cezario (UFRJ) 
Júlia Langer Campos (UFRJ)

Monique Petin Santos (UFRJ)

1 Introdução

Neste capítulo, abordaremos a formação de duas construções 
do português, [Xmente] e [Xque]CONECT, tendo em vista o modelo 
da Construcionalização/mudanças construcionais, proposto 
por Traugott e Trousdale (2013). Tal modelo deriva do desen-
volvimento de outros modelos baseados no uso, sobretudo 
da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 2006) e da 
Gramaticalização (HEINE, 2003) e tem como propósitos prin-
cipais (a) explicar como uma construção linguística surge, (b) 
demonstrar como mudanças formais e semântico-funcionais 
acontecem, (c) observar como é a reestruturação da rede de 
construções quando entra uma nova construção na língua e 
(d) relacionar os processos cognitivos de domínio geral com 
variação, mudança e estabilidade linguística.

Assim, este modelo propicia, além do estudo da formação 
de uma dada construção, o estudo das construções em compe-
tição na língua, ou seja, construções que podem ser usadas 
como valores semelhantes no mesmo lugar da estrutura sintá-
tica. Mesmo tendo valores semelhantes, como o uso de assim que 
e quando, há sempre contextos específicos de uso ou algum tipo 
de restrição, cabendo ao pesquisador identificar as diferenças. 
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Dessa forma, as construções com valores semelhantes podem 
estar em competição na língua, mas é preciso explicitar suas 
origens e possíveis diferenças de uso.

No Brasil, ainda são poucos os trabalhos sobre a história 
do uso de construções, tendo em vista a concepção de gramá-
tica como rede de construções. Sendo assim, a apresentação 
da análise de duas pesquisas em andamento pela equipe do 
Grupo de Estudos Discurso e Gramática da UFRJ traz também 
contribuições para o estudo histórico da língua portuguesa.

Nosso objetivo, além de apresentar os pressupostos 
teóricos e metodológicos do modelo em questão, é revisitar dois 
fenômenos já estudados pelo modelo da gramaticalização: a 
formação de advérbios em -mente e a formação de conectivos 
que terminem pela forma que. Diferentemente do que foi estu-
dado antes, a análise aqui apresentada leva em consideração a 
rede de nós da gramática do Português e busca explicar como se 
deu a formação, não de um item gramatical, mas da construção 
tendo em vista processos cognitivos do domínio geral, a rede 
de nós e a mudança de nós na rede.

2 Construcionalização e 
mudanças construcionais

Embora as línguas aparentem certa regularidade em 
relação à forma e à estrutura, se observarmos sua natureza 
verificaremos que elas apresentam mudanças em todos os 
níveis. Dessa forma, Bybee (2010, p. 1) compara as mudanças 
linguísticas às dunas, uma vez que estas, apesar de apresen-
tarem uma forma aparentemente fixa, são maleáveis e estão 
em constante mudança. 
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Ainda de acordo Bybee (2010, p. 7), algumas importantes 
habilidades cognitivas gerais, contribuem para o processo de 
estruturação e modificação da língua, dentre elas: (i) cate-
gorização; (ii) chunking; (iii) memória rica; (iv) analogia e (v) 
associação transmodal. O primeiro processo entende-se como 
o processo de semelhança ou de correspondência na identifi-
cação que ocorre quando palavras, sintagmas e outras partes de 
elementos são reconhecidos e combinados em representações 
armazenadas na memória. Chunking refere-se ao processo pelo 
qual sequências de unidades são empregadas em conjunto a 
fim de formar unidades mais complexas. Dessa forma, sequên-
cias de palavras repetidas (ou morfemas) são ‘empacotadas’ na 
cognição de modo que a sequência possa ser acessada como 
uma única unidade. A interação entre categorização e chunking 
gera sequências convencionais de graus diferentes de anali-
sabilidade e composicionalidade. A memória rica destina-se 
ao armazenamento na memória dos detalhes por meio da 
experiência com a linguagem, incluindo detalhe fonético para 
palavras e sintagmas, contextos de uso, significados e inferên-
cias associados aos enunciados. Assim, quanto mais uma forma 
é utilizada, maior a representação que ela possui na memória. A 
analogia determina o processo pelo qual novos enunciados são 
criados, baseados em enunciados prévios. A associação trans-
modal, por sua vez, refere-se à habilidade de associação entre 
forma e significado praticada pelos falantes (BYBEE, 2010). Esses 
processos, combinados à frequência de uso, tornam-se funda-
mentais para a explicação não somente da estrutura linguística 
sincrônica, mas também da variação e da mudança linguística.

Conforme Goldberg (2006) e Traugott e Trousdale (2013), 
a abordagem construcionista conceptualiza que a linguagem 
se baseia em uma rede cognitiva de construções (morfemas, 
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palavras, expressões idiomáticas, esquemas) que variam no 
grau de complexidade.

Ainda segundo Traugott e Trousdale (2013), as construções 
são estabelecidas a partir de pareamentos convencionalizados 
de forma e de função. O termo “convencionalização” deve-se 
ao fato de que as construções são partilhadas entre um grupo 
de falantes. 

Sob o viés da teoria construcional de mudança de Traugott 
(2010, 2013) e de Traugott e Trousdale (2013), é necessário dife-
renciar o processo de mudança construcional, que afeta algum 
nível1 de uma construção já existente, e a construcionalização, 
que necessariamente gera um novo pareamento de forma-
-conteúdo, ou seja, uma nova construção. De acordo com essa 
abordagem, o resultado da construcionalização é a criação de 
novo nó na rede de construções linguísticas. Essa criação se dá 
por meio de uma sucessão de micropassos de mudanças.

A mudança construcional, por outro lado, designa a 
mudança que afeta apenas uma estrutura interna da cons-
trução, isto é, ou há uma mudança na forma ou na função. Esse 
processo não envolve a produção de uma nova construção.

Pelos pontos acima expressos, afirmamos que a abor-
dagem cognitivo-funcional difere do Funcionalismo Clássico, 
uma vez que esta trata da trajetória linear e unidirecional 
dos itens pelo processo de gramaticalização; ao passo que 
aquela analisa não somente a mudança nas construções, mas 
também compreende a gramática como uma rede ligada aos 
nós por meio de uma estrutura hierárquica. Outra questão a 

1 Nível é compreendido como qualquer característica no âmbito 
morfossintático, fonológico, pragmático, semântico ou discursivo.
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ser levantada deve-se ao fato de que, na Linguística Funcional 
Centrada no Uso, a língua constitui-se por construções, desde 
as mais simples até as mais complexas, alterando unicamente 
o grau de complexidade entre elas.

Em termos metodológicos, na perspectiva do modelo 
da construcionalização e das mudanças construcionais, as 
pesquisas podem ser feitas através da:

(1) verificação dos links entre construções;

(2)  verificação dos fatores que levam uma construção migrar 
de um nó na rede e passar para outro nó, ampliando o 
paradigma de elementos que podem atuar de forma seme-
lhante (possibilidade de se estudar também a variação de 
usos de construções diferentes com valores semelhantes);

(3)  observação da inter-relação dos níveis linguísticos em 
rede: a memória sendo rica leva à retenção de variação, 
inferência e elementos repetidos. Os elementos de todos 
os níveis estão conectados em redes;

(4)  verificação dos graus de esquemacidade, produtividade 
e composicionalidade.

Em termos gerais, esquematicidade é a medida que veri-
fica se uma construção é totalmente preenchida, é parcialmente 
preenchida (como as construções analisadas aqui [Xmente] 
e [Xque]CONECT) ou totalmente esquemática, sem material 
fônico. Produtividade é a medida em que se verifica se ao longo 
do tempo há mais tipos de elementos preenchendo os slots de 
uma construção (frequência de tipo) ou se a construção em 
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si aumenta a sua frequência (frequência de ocorrência). Por 
fim, com o terceiro critério de análise, composicionalidade, 
verifica-se se é possível ou não compreender o sentido de uma 
construção analisando-se o sentido das partes que a compõem.

3 A formação da construção Xmente

Campos (2013) realizou uma pesquisa acerca da história 
da formação da construção [Xmente] no português. Para 
compreender como a construção foi formada, a autora buscou 
fazer uma análise do contexto em que um adjetivo modifi-
cava o substantivo mens, no caso ablativo, mente, em textos do 
Latim. A autora analisou dados de duas sincronias do Latim e 
dados do Português arcaico a fim de verificar como se deu a 
passagem de um sintagma adjetival composto por [Adj.mente} 
para uma construção de formação adverbial no português 
(ex. tranquila mente> tranquilamente). Verificou que, inicial-
mente, sobretudo no Latim Clássico, eram usados adjetivos que 
combinavam semanticamente com o substantivo mente, isto é, 
algo que caracterizasse atividade psíquica, mental, e depois, 
em dados do Latim Medieval e eclesiástico, houve aumento 
dos tipos de adjetivos, sendo aceito também aqueles que não 
eram tão compatíveis assim com o conteúdo de mente, como 
tota, constantíssima, firme, dentre outros; verificou-se também 
perda do conteúdo semântico do que antes era o substantivo, 
para ganhar semântica de “modo”, “maneira” devido à grama-
ticalização do contexto [Adj. mente] para a formação adverbial 
[Xmente], em que mente perde status de forma independente e 
passa a atuar também como sufixo na língua.
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Revisitando a sua pesquisa, à luz do modelo de cons-
trucionalização e de mudanças construcionais, vemos que 
houve uma série de mudanças e que não se pode apenas focar 
na gramaticalização do contexto [Adj mente] para a formação 
de [Xmente]. Na verdade, é preciso ver que, devido à natureza 
holística da mente humana, há mudanças em vários níveis e 
que diversos processos cognitivos são acionados para, no final, 
se chegar a um novo pareamento de forma e função na rede 
construcional, ou seja, uma construcionalização.

Em Campos, Cezario e Alonso (2017), mostramos que 
houve diferentes processos cognitivos que levaram ao surgi-
mento do novo nó na rede, ou seja, a construção abstrata 
[Xmente]. Podemos dizer que dos processos apresentados por 
Bybee, destacam-se na formação deste padrão: o chunking, 
analogia e categorização. O chunking relaciona-se, por exemplo, 
à mudança sintática no que diz respeito à ordem dos elementos 
que constituem a construção [Xmente], pois, o que inicialmente 
eram dois chunks distintos (um adjetivo e o substantivo mente), 
passam a se aproximar tanto cognitivamente, quanto no nível 
de decodificação linguística. Com o tempo, essas unidades 
sofrem univerbação, isto é, formam um só chunk ([Adj.mente]
adv.). Na tabela a seguir, podemos verificar o aumento da orde-
nação [Adjetivo mente] em detrimento das demais:

LATIM CLÁSSICO LATIM MEDIEVAL

Posição No. % Posição No. %

Adj mente 78 57,4 Adj mente 90 66,1
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Mente adj. 11 8,0 Mente adj. 29 21,3

Adj. ∆ mente 43 31,6 Adj. ∆ mente 14 10,2

Tabela 1 – Distribuição de ocorrências por tipo de ordenação.  

Fonte: Campos (2013).

Observando a tabela, percebe-se que, de fato, a orde-
nação mais frequente em ambas as sincronias é o adjetivo 
seguido imediatamente por mente. Podemos ver também que, 
no Latim Clássico, há uma maior ocorrência de estruturas que 
apresentam um elemento interveniente representado por ∆, 
sobretudo quando este ocorre entre o adjetivo e o item mente, 
correspondendo a 33,1% dos dados. No Latim Medieval, no 
entanto, ordenações que aceitam o elemento interveniente não 
apresentam valores significativos, sendo apenas 0,8% dos dados, 
isto é, apenas 1 ocorrência de cada uma em toda a amostra 
medieval. Neste período, os elementos adjetivo e mente estão 
mais próximos cognitiva e estruturalmente. Este fato permi-
te-nos dizer que o L.C. apresenta ordenações mais “livres” 
comparadas ao L.M. e, por isso, a construção no LM estaria 
num estágio mais avançado de construcionalização.

Houve também mudanças no nível semântico-pragmático 
licenciadas pela habilidade humana de criar analogias. O que no 
contexto inicial era um adjetivo passa a ser um slot da construção, 
representado pelo X, através de um processo analógico, ou seja, 
a partir de um uso mais geral e frequente, outros ainda não 
usados e/ou aceitos naquela construção passaram a entrar no 
paradigma. Em Campos (2013) foi verificada também a frequên- 
cia do item adjetival que teria, então, licenciado por analogia 
outros usos. Vejamos a tabela de types e tokens dos adjetivos 
encontrados no corpus:
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ADJETIVOS L.C. L.M TOTAL

Tota 13 10 23

Ea 2 11 13

Tácita 9 - 9

Pura 6 3 9

Memori 8 - 8

Devota - 8 8

Sollicita 2 4 6

Divina 5 - 5

Fideli - 5 5

Grata - 5 5

Constanti 2 2 4

Sacrilegia 1 3 4

Furiata 4 - 4

Sana 1 3 4

Qua 3 - 3

Alta - 3 3

Laeta 2 1 3

Profana 3 - 3

Profunda - 3 3

Sagaci 1 2 3

Sincera 1 2 3

Tranquila 2 - 2
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Uma - 2 2

Mutata - 2 2

Perversa - 2 2

Obstinata 2 - 2

Quieta 2 - 2

Attonita 1 1 2

Dúbia 1 1 2

Consternata - 2 2

Forti - 2 2

Celeri - 2 2

Recta 2 - 2

Compuncta - 2 2

Prona - 2 2

Tabela 2 – Distribuição de adjetivos por tipos e ocorrências. 
Fonte: Campos (2013).

Verifica-se, portanto, que o adjetivo tota (toda, completa, 
total) foi o mais frequente dentro da construção adjetivo+mente 
em ambos os períodos do Latim. Dentre todos os 274 tokens modi-
ficando a palavra mente, tota ocorreu 23 vezes no corpus, sendo 
muito superior aos demais adjetivos. O adjetivo ea (a própria) 
também foi bastante frequente na amostra, somando 13 tokens. 
Assim como tota (total; completa), o adjetivo ea apresenta uma 
semântica mais descritiva que avaliativa, significando “a 
própria”, “esta mesma”. Quando este adjetivo era utilizado, a 

(Continuação)
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intenção do falante era dizer que “sua própria mente concebia 
a ação verbal daquela maneira”. Exemplo:

(1)  Ea mente comparasse (L.C.) ´Com a própria/com esta mente 
tivesse comparado.́

A semântica dos demais adjetivos é avaliativa e está em 
consonância com significado de mente. Vale ressaltar que a 
construção neste momento ainda é bastante composicional. 
Segundo uma hipótese de Bybee (2010, p. 81) que diz “em um 
padrão construcional comum, itens semanticamente similares 
são agrupados em torno de um exemplar muito frequente”2, 
vemos que adjetivos como tacita (silenciosa), pura (pura), devota 
(devota), divina (divina), fideli (fiel), sollicita (solícita, aberta) 
e grata (agradecida), poderiam pertencer a uma mesma rede 
semântica, como de religiosidade, por exemplo. Dentre os 
adjetivos mencionados, tacita foi o mais frequente na amostra 
referente ao do L. C, e devota referente ao L. M. Por hipótese, 
podemos postular que outros adjetivos que possuíam valor 
semântico semelhante a estes foram atraídos para figurar na 
construção adjetivo+mente. Devido à grande frequência de uso 
dessa construção, outros adjetivos não-avaliativos, com semân-
tica distinta e, a princípio, não esperados, puderam nela atuar.

Porém, de acordo com a tabela, não foi um adjetivo de 
domínio semântico religioso que serviu como input para a 
compreensão de um todo mais esquemático, que é o padrão 
[Xmente]. De acordo com Bybee (2010), o membro mais frequente 

2  Tradução livre de: “In a common distributional pattern semantically 
similar items are clustered around a highly frequent exemplar”.
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de uma categoria é tido como o centro dela e, então, outras 
construções surgem por analogia ao membro mais central.  
O adjetivo tota, considerado, na análise deste trabalho, um adje-
tivo descritivo, foi aquele que licenciou o surgimento de outras 
construções a partir de um esquema construcional (abstrato) 
[Xmente]. Bybee (2010) diz ainda que a alta frequência de uso em 
um determinado contexto faz com que essa estrutura linguís-
tica tenha uma forte representação na memória rica do falante 
e, por isso, tende a permanecer mais tempo na língua. Sempre 
que o mesmo contexto de uso é utilizado, há um reforço cogni-
tivo daquele padrão. O contexto de uso de ‘totamente’, portanto, 
desempenhou este papel na língua.

No plano morfofonológico, ainda podemos dizer, com 
base em Karlsson (1981), que a forma mente foi eleita também 
por analogia a um sufixo latino para formação de substantivos 
a partir de verbos, o sufixo -mentum (ex: ornamentum (orna-
mento)). E ainda o que foi crucial para escolha desta forma foi 
o fato de mente terminar com a mesma vogal da desinência de 
formação de advérbios no Latim, -e (ex: o adjetivo de 1ª classe 
certus, -a, -um forma o advérbio certe).

No que diz respeito à categorização, a partir do momento 
em que mudanças, em diferentes níveis da gramática, acon-
tecem, o falante da língua tende a categorizar a construção em 
foco não mais como duas categorias, em que uma qualifica a 
outra, isto é, um adjetivo que modifica um nome. Percebendo 
o contexto de atuação da construção e a similaridade dele com 
outra categoria, passa a entendê-la como um advérbio.

(2)  ca o Criador pore nõ quis que ell ne os angeos posessem 
nomes a cada huas animalia[s], mas que lhos posesse 
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o home, por tal que claramete demostrasse que o home 
conhecia a natureza (OE, p. 83/l. 12).

Neste exemplo do Português arcaico, percebe-se que não 
há mais nenhuma relação entre a semântica da base adjetiva 
(clara) com o sentido inicial da palavra mente. Toda a cons-
trução aqui funciona como um modificador do escopo verbal, 
conferindo-lhe ideia de modo/maneira.

Sendo assim, vemos que os seguintes processos cogni-
tivos foram acionados na formação da construção: chunking; 
analogia; armazenamento na memória rica e categorização 
(BYBEE, 2010) e que mudanças gerais levaram à construciona-
lização gramatical, tais como:

 »  aumento de produtividade: elementos não esperados 
passaram a ocorrer no slot X por analogia, tornando-a mais 
produtiva;

 »  aumento de esquematicidade: mais e mais elementos passam 
a ser aceitos no que, inicialmente, somente adjetivos compa-
tíveis com a semântica de mente poderiam figurar, levando 
o falante a criar um padrão mais abstrato;

 »  perda de composicionalidade (em decorrência do chunking): 
o falante não reconhece mais as partes que compuseram o 
padrão [Xmente]; passa a acessar um único todo cognitivo.

As microconstruções decorrentes da construcionalização 
[Xmente] (ex: falar rapidamente) estão em competição com 
outros padrões adverbiais na língua portuguesa, como os adje-
tivos adverbializados (ex: falar rápido) e as locuções adverbiais 
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(ex: falar com rapidez). Em uma nova pesquisa, cabe-nos 
entender quais fatores estão na base da escolha do falante por 
um dos três padrões adverbiais com valor semântico qualitativo 
(de modo), bem como a distribuição deles na rede construcional. 
Embora haja contextos em que as três construções podem se 
intercambiar, há outros em que há restrições, como podemos 
ver nos exemplos abaixo:

(3)  Como hoteleiro, o senhor concorda com o empresário 
Tavares de Melo de que o Projeto Costa Dourada precisaria, 
para dar certo, ter áreas para hotéis, na medida em que 
os terrenos, de particulares, estão cada dia mais caros? 
(Corpus do Português; modalidade oral).

(4)  ola rodirgo... eu penso em varias coisas... seu aqua tem 
travamento inferior e vidro de 10mm então poderia 
aguentar legal... tem outra coisa o isopor vai desser e ai 
o desnível vai continuar... meu conselho e que vc tente 
consertar a base.. tente colocar umas moedas ou augo em 
baixo do móvel pra ajeitar o desnível.. ou consertar legal... 
(site reefcorner/ fórum).

Em ambos os exemplos, percebemos que alterações para 
o padrão [Xmente] ou locucional não são possíveis sem que 
houvesse alterações de sentido, como dar certamente/ com certeza 
e aguentar/consertar legalmente/com legalidade. As construções 
certamente e com certeza se gramaticalizaram no Português 
como advérbios modalizadores, isto é, advérbios que demons-
tram um ponto de vista subjetivo em relação a toda proposição 
(MORAES PINTO, 2008). Já as construções legalmente e com legali-
dade designam “estar de acordo com a lei”, o que estaria fora do 
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contexto mencionado no exemplo (4), em que se infere a ideia de 
modo (consertar bem) e até mesmo de intensidade, em aguentar 
legal (semelhante a aguentar bastante).

A fim de demonstrar como esses padrões se organizam na 
rede cognitiva do falante, ilustramos com o seguinte esquema:

Rede (Sincrônica) Adverbial Qualitativa

micro 1

micro 2

micro 3 (...)

Adj. Adverbializado Xmente Loc. Adverbial

micro 1

micro 2

micro 3 (...)

micro 1
micro 2

micro 3 (...)

Figura 1 – Rede (sincrônica) adverbial qualitativa. 

Fonte: Autoria própria

Vemos que existe um pareamento forma-função que 
envolve os três padrões esquemáticos adverbiais, os quais, 
por sua vez, licenciam a ocorrência de microconstruções refe-
rentes a cada um dos esquemas. Nesta nova fase da pesquisa, 
cabe-nos investigar como elas se relacionam e também as restri-
ções ligadas a cada padrão.

4 A formação da construção [Xque]CONECT

Nossa hipótese (CEZARIO; SANTOS SILVA; SANTOS, 2015; 
SANTOS; CEZARIO, 2017) é que a construção mais abstrata [Xque]
CONECT ainda não estava formada no Latim, porque os usos eram 
muito limitados a praticamente duas formas semanticamente 
opostas nesta língua: postquan e antequan. Já no português do 
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século XVI temos uma série de microconstruções (sempre que, 
ainda que, já que, etc.) que demonstram que havia um padrão 
mais abstrato que as licenciava. Ao longo da história da língua 
portuguesa, este padrão foi ficando cada vez mais produtivo.

Tendo em vista os pressupostos da construcionalização/
mudanças construcionais, nosso projeto maior tem como 
objetivos:

(a)  apresentar os micropassos de mudança na forma e no 
conteúdo para a formação da construção;

(b)  demonstrar a rede dos conectivos adverbiais em cada 
sincronia e verificar as mudanças na rede linguística, 
atentando para as mudanças dos nós;

(c)  analisar as microconstruções em competição em cada nó 
da construção mais abstrata (como ainda que, mesmo que, 
se bem que);

(d)  analisar a competição das microconstruções de [Xque]
CONECT com outras microconstruções (como embora);

(e)  verificar como a construção [Xque]CONECT foi formada e 
como houve o aumento da produtividade e da esquemati-
cidade, assim como perda de composicionalidade, ao longo 
da história do Português.

Apresentaremos aqui uma análise preliminar de algumas 
dessas construções em rede. Analisamos a formação dos conec-
tivos uma vez que, ainda que e mesmo que a fim de averiguar a 
formação dessas construções e como ocorreu a formação do 
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esquema mais abstrato [Xque]CONECT. Nosso maior objetivo parte 
do exame dessas construções baseadas nos modelos de cons-
trucionalização e de mudança construcional (TRAUGOTT, 2015; 
TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Para tanto, utilizamos como 
corpora textos entre os séculos XIII e XVII, acessados eletroni-
camente pela Biblioteca de Lisboa. As obras pesquisadas são: 
Cantigas da Idade Média (século XIII); Orto do Esposo (elaborada 
entre o final do século XIV e começo do século XV); e Cartas: infor-
mações fragmentos históricos e sermões (século XVI).

Na obra O Orto do Esposo, não há dados que evidenciem 
que construção [Xque]CONECT estava formada, mas encontramos 
contextos que provavelmente deflagraram a formação dessas 
construções. Segundo Traugott (2015), esses contextos que 
levaram à formação de uma construção são denominados como 
críticos ou atípicos, conforme ilustram os exemplos abaixo:

(5)  “[Ca aconteceohu~auez][que hu~u~ home~ liurou da morte 
os filhos desta besta]. E este home~ cayo em hu~acoua, e 
a besta o tirou fora dela e o pos e~ saluo [fora] do deserto, 
hindoco~ ellemuy leda e afagando-o, e~ guisa que parecia 
que lhe dauagraças.” (Orto do Esposo/século XIV/XV).

(6)  “A outra variedade denominambóicininga, que quer dizer, 
“cobra que tine”, porque tem na cauda uma espécie de 
chocalho, com o qual sôa quando assalta alguém. Vivem 
nos campos, em buracos subterrâneos; quando estão 
ocupadas na procreação atacam a gente; andam pela 
grama em saltos de tal modo apressados, que os índios 
dizem que elas voam; [[uma só vez][que mordam], não ha 
mais remédio]: paralizam-se a vista, o ouvido, o andar 
e todas as ações do corpo, ficando somente a dôr e o 
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sentimento do veneno espalhados pelo corpo todo, até 
que no fim de vinte e quatro horas se expira” (Cartas – 
Informações, fragmentos históricos e sermões, século XVI).

Em (5), não há o conectivo [Xque], visto que não cons-
tatamos a presença do chunking, unificando a construção 
temporal uma vez e o complementizador que. Ao invés disso, 
temos a presença da oração principal, Ca aconteceo [hu~auez], 
e a oração encaixada, que se inicia com o complementizador 
que, [que] hu~u~ home~ liurou da morte os filhos desta besta. 
Consideramos esse dado como um contexto crítico, ou seja, 
um exemplo de contexto que pode ter dado origem ao conec-
tivo uma vez que mais tarde. Esse contexto crítico também é 
visível no texto Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões 
(Pe. Anchieta/ século XVI), uma vez que, no fragmento (6), há 
a locução temporal, uma só vez no final da oração principal e 
o pronome relativo que começando a oração encaixada. Além 
disso, o item só ratifica a interpretação de que se trata de 
locução temporal e não de conectivo temporal.

Um dos principais mecanismos de mudança é a analo-
gização, ou seja, mudança linguística através do processo de 
analogia. Esse mecanismo remete à possibilidade de novos 
padrões presentes no sistema linguístico diante de exem-
plares já estocados. As novas formas criam construções quando 
inserem novos itens a partir de exemplares já experienciados 
pelos usuários da língua. O mecanismo da analogização permite 
a mudança de elementos para outras categorias. No que tange à 
construção [Xque]CONECT, julgamos que os primeiros elementos 
que ocuparam o slot X caracterizavam tempo e, posteriormente, 
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por analogização, outros itens também foram instanciados a 
fim de preencher tal slot, como apontam os quadros a seguir: 

[Adv] + [que]

[Depois]  [que]

[Antes]  [que]

[Sempre]  [que]

[Já]  [que]

[Ainda]  [que]

Quadro 1 – [X] + que. 

Fonte: Autoria própria.
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Quadro 2 – Construcionalização. 

Fonte: Autoria própria.

Quadro 3 – Preenchimento do slot após a construcionalização. 

Fonte: Autoria própria.

Devemos reiterar que, no Quadro (1), o advérbio de tempo 
estaria no final de oração principal seguido por um conectivo 
da oração subordinada, como no exemplo (7).

[slot X] + que > [Xque]conect

Depois que

Antes que

Sempre que

Já que

Mesmo que

Se bem que

Só que

Assim que

Etc.

[Xque]conect
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(7)  “A vida dos Franceses que estão neste Rio é já não 
somente hoje apartada da Igreja Católica, mas também 
feita selvagem; vivem conforme aos índios, comendo, 
bebendo, bailando e cantando com eles, pintando-se 
com suas tintas pretas e vermelhas, adornando-se com 
as penas dos pássaros, andando nús ás vezes, só com uns 
calções, e finalmente matando contrários, segundo o 
rito dos mesmos índios, e tomando nomes novos como 
eles, de maneira que não lhes falta mais que comer carne 
humana, que no mais sua vida é corruptissima, e com 
isto e com lhes dar todo gênero de armas, [incitando-os 
sempre][que nos façam guerra] e ajudando- os nela, o são 
ainda péssimos.” (Cartas- informações, fragmentos históricos 
e sermões- século XVI)

No Quadro (2), demonstramos que, inicialmente, somente 
os advérbios de tempo ocorriam nas construções, mas, nessa 
fase, há mudanças construcionais semânticas, e várias micro-
construções ganham novos valores: concessivo, causal, final, 
entre outros. Houve inferências sugeridas pelo contexto que 
levaram à mudança semântica.

Vejamos um exemplo:

(8)  “Verdadeiramente, eu não vejo de onde isto possa vir, 
salvo por milagre. E é muito de notar e reparar neste 
ponto que, [uma vez que faltemos a França com o prome-
tido], bastará para que ela justifique o rompimento da liga, 
e para tomar pretexto de nos não guardar o capitulado, 
sem fazer caso de nossa necessidade, por extrema que 
seja, como se viu na do ano passado, em que disse Lanier 
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que tinha ordem de se tornar para França se lhe negavam 
os três navios: resolução verdadeiramente cruel, e que 
é bem nos não saia da memória”.(Cartas do Padre António 
Vieira , século XVII).

Em (8), uma vez que configura-se como uma construção, 
dado que se refere a um todo de forma e sentido. As fronteiras 
formais morfossintáticas foram reestruturadas, pois não temos 
mais a associação da locução temporal uma vez, juntamente com 
o pronome relativo que; ao invés disso, formamos uma cons-
trução única uma vez que. Em relação à função, a construção 
conectiva sofre uma reinterpretação, na qual perde seu sentido 
temporal e adquire valor condicional.

Observamos que a construção uma vez que no Português 
atual também pode expressar outra função, conforme aponta 
o exemplo (9).

(9)  “O equivalente a um grão de ervilha é o suficiente, [uma 
vez que a parte importante da limpeza é o uso adequado 
da escova]”3.

No caso (9), percebemos que a construção conectiva uma 
vez que apresenta uma função causal. Ademais, averiguamos 
que a construção uma vez que, quando seguida de um verbo no 
modo subjuntivo, tende a estabelecer uma função condicional, 
enquanto a mesma construção, juntamente com um verbo no 

3 Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/08/
escovar-os-dentes-corretamente-pode- prevenir-doencas-cardiacas.
html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850>. Acesso 
em: 5 jan. 2015.
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modo indicativo, mantém uma função causal. Essa permuta de 
sentido denota que, em contextos específicos, certas expressões 
possuem sentidos distintos. Assim, verificamos a importância 
do contexto na formação de uma nova função para a cons-
trução. Em certos ambientes em que aparece uma construção 
com determinada função, geralmente a outra não ocorre, como 
os exemplos (6) e (7) ilustram.

Outra microconstrução que teve formação semelhante foi 
ainda que. Primeiramente ainda era um advérbio de tempo e seu 
uso frequente no fim da oração, seguido por um conectivo, criou 
o chunk ainda que. Essa foi uma mudança no plano formal e no 
plano do sentido, já que, por inferência, a construção foi tomada 
como tendo valor concessivo. Vejamos as etapas com dois exem-
plos, o primeiro em que ainda e que estão em orações separadas; 
e o segundo em que já há o chunk ainda que. Encontramos ainda 
no século XIV tal formação.

(10)  “deu por estolecença e outorgamento a todollosclerigos 
que tevessenmolheresrecebudas e barregããs quantas 
quisessendescubertamëte; [e mandou ainda] [quenõ 
fossen obedientes aos estabellicimentos e posturas de 
Roma], as quaaes defendyam taaes cousas como lhes elle 
mandava fazer” (Crónica Geral de Espanha de 1344).

(11)  E estohe por que a molhernom pode preegar [ainda que 
fosse abadessa] në benzer në scomûgar & në assolue rnë 
dar peendëça në julgar në deue a usar de në hûã sordëës 
de clerigo pero seia bõã & santa (Sec. XIV? Primeira 
partida. Afonso X. Corpus do Português).
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Com base no Quadro (3), numa nova etapa do processo 
de construcionalização, por analogia novos itens são recru-
tados para o slot X, que anteriormente era ocupado somente 
por locuções/ advérbios temporais no português. O exemplo 12 
ilustra um tipo de conectivo que tem uma base que não deriva 
de advérbio de tempo:

(12)  eu estou me realizando como um… como um indivíduo da 
sociedade... [mesmo que... dentro do... da nossa sociedade 
um curso de filosofia num... num valha muita coisa né... 
dentro do nosso mercado de trabalho...] (Corpus D&G).

Não sabemos ao certo se o item foi recrutado para o slot 
X por analogia e ganha valor concessivo de uma construção 
como ainda que ou se houve uma nova análise do contexto e pela 
repetição de uso e inferência mesmo e que foram se fundindo. 
Pode ser que as duas forças estejam juntas: analogia e chunking.

(13)  e disse-lhe[que de sua mofina quisera elle mesmo][que 
outrem fosse oportador]; (século XV. Corpus do Português. 
Menina e moça; Bernardim Ribeiro).

A entrada dessas microcontruções ao longo da história do 
Português leva ao aumento dos elementos que podem aparecer 
no paradigma dos conectivos com valor concessivo. A pesquisa 
na área da construcionalização permite também verificar como 
se dá a competição entre construções licenciadas por uma cons-
trução mais abstrata, como por exemplo, a competição entre 
ainda que e mesmo que; e permite também verificar a compe-
tição de tais construções com outras de outra origem histórica, 
como por exemplo a competição entre mesmo que e embora em 
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diferentes modalidades e gêneros do português. Em termos 
cognitivos, a criação de um novo nó reestrutura toda a rede de 
uma língua e é por essa razão que a metáfora da duna mencio-
nada anteriormente é muito pertinente, pois a gramática vista 
como uma rede de construções está em constante mudança, 
porque há sempre novos nós se formando ou migrando para 
outras categorias, como, por exemplo, a migração de advérbios 
de tempo para conectivos de tempo, concessão, causa, depois de 
formarem um chunk com o conectivo que; e a entrada de novos 
nós por analogia como mesmo que, se bem que e só que.

Assim, podemos considerar que o português atual tem 
uma rede de conectivos muito próxima ao que propomos na 
rede a seguir:

Conect adv

Conect Conces[X que]

Xque temporal

Sempre que
Logo que

uma vez que
já que

ainda que 
mesmo que
se bem que

emboraX que causal Xque cond X que conces

Figura 2 – Parte da rede de construções conectivas no português atual. 

Fonte: Autoria própria. 

E essa rede se liga à rede dos advérbios, que por sua 
vez se liga a dos adjetivos. Assim, todas as categorias devem 
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estar ligadas, embora algumas estejam cognitivamente mais 
próximas do que outras.

5 Considerações finais

Pudemos verificar o crescimento da rede construcional do 
Português por meio da análise da formação e uso de duas cons-
truções mais ou menos esquemáticas: a construção [Xmente] e 
a construção [Xque]CONECT.

Na análise do modelo da construcionilização/mudança 
construcional, temos de observar as mudanças construcionais 
bem como analisar e interpretar os micropassos que geraram essa 
mudança. Além disso, também é necessário observar as relações 
entre as construções e o seu grau de parentesco (ou proximi-
dade), visto que, como afirma Hudson (2007), uma construção 
pode derivar de uma ou mais construção(ões) por meio de rede 
de heranças múltiplas. Nos casos estudados, o usuário da língua 
pode não identificar certas partes independentes de alguma cons-
trução e, com isso, um novo pareamento pode se formar.

Esse novo pareamento forma-função, por sua vez, pode 
ocupar o slot da construção mais abstrata e, por consequência, 
aumentar o grau de esquematicidade das construções estu-
dadas. É importante salientar que, quanto mais abstrata a 
construção, isto é, quanto mais slots ela possui, maior se torna 
o seu grau de esquematicidade. Assim, vemos que esse aumento 
da esquematicidade foi decorrente do aumento da produtivi-
dade, já que mais e mais elementos puderam preencher o slot 
X de [Xmente] ou de [Xque]CONECT com diminuição da composi-
cionalidade dos elementos.
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(INTER)SUBJETIVIDADE E 
EXTENSÃO SEMÂNTICA EM 

CONSTRUÇÕES COM AQUELE
José Romerito Silva (UFRN)

1 Introdução

Aquele – assim como os demonstrativos em geral – é considerado, 
na tradição gramatical (ALMEIDA, 1999; CUNHA; CINTRA, 2001; 
ROCHA LIMA, 1994) e na maioria das descrições de linguistas 
(CASTILHO, 1993; GALEMBECK, 2012; RONCARATI, 2008; SILVA; 
CAMBRAIA, 2013), um pronome demonstrativo de valor 
dêitico ou (ana)fórico. Na visão de Bühler ([1974] apud GUNDEL; 
HENDBERG; ZARCHASKI, 2008), esse tipo de pronome vincula-se 
às funções demonstratio ad oculus, anáfora ou deixis at phantasma, 
as quais correspondem, respectivamente, ao que se encontra 
no contexto extralinguístico, no contexto linguístico ou na 
memória do locutor.

De fato, são amplamente comprovados os valores exofó-
ricos e endofóricos dos pronomes demonstrativos. Contudo, 
no caso específico de aquele, verificamos, no uso corrente do 
Português Brasileiro contemporâneo, além dessas, outras 
funções também exercidas por esse pronome distintas das 
registradas na literatura sobre o tema.

Este capítulo, portanto, concentra-se nas diversas cons-
truções com aquele, discutindo, especialmente, a gradiência 
objetividade – (inter)subjetividade e processos de extensão 
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semântica implicados nos diferentes usos dessas construções. 
Nesse sentido, procuramos examinar fatores semânticos, 
cognitivos, discursivos e pragmáticos motivadores desses 
fenômenos. Em nossa análise, valemo-nos de autores como 
Traugott e König (1991), Sweetser (2001), Traugott e Dasher 
(2002), Goldberg (2003, 2006), Croft e Cruse (2004), Bybee (2010, 
2013), Traugott (2010), Carlier e De Mulder (2010), Hoffmann 
e Trousdale (2013), Traugott e Trousdale (2013), entre outros. 
Os dados são provenientes de fontes diversas de fala e escrita 
em situações variadas de comunicação. A análise, de natureza 
qualitativa, segue o percurso bottom-up, no sentido de que se 
parte das instanciações de uso (os dados) para se apreenderem 
possíveis regularidades de padrões construcionais relacionadas 
e esses usos e funções neles implicadas.

Nossa abordagem orienta-se pelos seguintes passos: 
primeiramente, fazemos uma breve exposição do quadro teórico 
que dá suporte ao estudo feito aqui; em seguida, apresentamos 
um conjunto de diferentes construções em que o item aquele 
figura, procurando demonstrar o pareamento forma-função 
em cada uma delas; prosseguindo, tratamos da distribuição 
escalar objetividade – (inter)subjetividade observada nessas 
construções; depois, examinamos casos de extensão semântica 
verificada em determinadas construções com o pronome em 
foco; por último, tecemos algumas considerações finais sobre 
as questões discutidas no texto.

2 Enquadre teórico-metodológico

Nesta seção, apresentamos inicialmente um quadro sucinto 
da noção de construção. Continuando, tratamos da questão 
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objetividade, subjetividade e intersubjetividade na língua(gem) e, 
na sequência, abordamos o fenômeno da extensão semântica.

2.1 A noção de construção

Para a Gramática de Construções, conforme Goldberg (2003, 
2006), todos os planos da língua compõem-se de construções, as 
quais são entendidas como pareamentos convencionalizados de 
forma e de função (semântica e/ou discursivo-pragmática). Sob 
esse ponto de vista, construção compreende desde um morfema 
simples (como o -s de plural, por exemplo) até um período 
complexo (a exemplo do que exprime a correlação consecutiva 
X tanto que Y) ou mesmo um texto, na acepção de Fried e Östman 
(2004). De acordo com Bybee (2010, 2013), uma construção é 
resultante de agrupamentos linguísticos de forma e função 
(chunk) que coocorrem em uma dada situação comunicativa, 
variando em grau de frequência e de regularidade no sistema.

Nessa perspectiva, a língua constitui-se de uma extensa 
rede de construções interconectadas. Primeiro porque uma 
construção de um plano mais básico é parte de outra perten-
cente a um plano imediatamente mais amplo, que também se 
constitui parte de outra de maior escopo, e assim por diante. 
Desse modo, uma construção de plural, por exemplo, está vincu-
lada a uma construção lexical, que, por sua vez, vincula-se a 
uma construção de SN, que pode pertencer a outra construção 
sintagmática (um SP) ou a uma oracional, e esta pode fazer 
parte de um período composto (GOLDBERG, 2003). Segundo 
porque as construções se interconectam por relações hierár-
quicas, em que a construção de nível superior é instanciada 
por outra(s) de nível inferior. Nesse sentido, uma construção 
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nominal referenciadora, por exemplo, instancia-se, entre 
outras, por um nome/substantivo simples (Deus), ou por um 
composto (louva-a-deus), ou ainda por um SN complexo (um deus 
nos acuda). Terceiro porque, em termos sincrônicos, variadas 
construções guardam entre si alguma relação, seja formal ou 
funcional; diacronicamente, em maior ou menor grau, diversas 
construções se inter-relacionam, por analogia e/ou por neoa-
nálise, revelando (possível) hierarquia de herança entre uma e 
outra (BYBEE, 2010; GOLDBERG, 1995). Assim é que, por exemplo, 
a uma construção transitiva prototípica – SujAg VAção-Proc 
ObjPac –, na linha de Hopper e Thompson (1982), podemos asso-
ciar uma outra de formato estrutural semelhante sem a mesma 
correspondência semântica e sem o mesmo grau de transitivi-
dade entre os componentes – SujExp VSent ObjTema.

Uma propriedade das construções é que elas podem ser 
totalmente especificadas (ou idiossincráticas), tal como a expressão 
enfiar o pé na jaca; parcialmente especificadas, como se pode ver na 
sequência dar SN; ou totalmente não especificadas, como o esquema 
oracional transitivo SN1 V SN2. Essa propriedade está diretamente 
vinculada à escalaridade das construções de uma língua, ou seja, 
entre as que são mais idiomatizadas, por isso mais particulares, 
mais fechadas, menos composicionais e menos produtivas, e as 
mais abertas, sendo assim mais gerais, mais esquemáticas, com 
maior grau de composicionalidade e de produtividade (FRIED; 
ÖSTMAN, 2004; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).

O grau de esquematicidade das construções está asso-
ciado às relações de hierarquia entre elas. De acordo com 
Traugott e Trousdale (2013), quanto mais esquemática for uma 
construção, mais alta ela se situa na hierarquia de inter-relação 
com outras construções de nível inferior e mais abstrata ela 
será (uma macroconstrução). As construções a ela associadas 
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constituem instanciações-type (subesquemas, ou mesocons-
truções), e estas, por sua vez, são instanciadas por outras de 
nível ainda mais inferior, que são as microconstruções, sendo 
estas realizadas pelos construtos, os quais são as manifestações 
efetivas (ou tokens) no uso da língua.

2.2 A questão objetividade/subjetividade/
intersubjetividade na língua(gem)

A discussão em torno da tensão objetividade-subjetividade na 
língua(gem) é de longa tradição, não sendo possível retomá-la 
aqui. Em princípio, a língua(gem) é, ao mesmo tempo, subjetiva, 
pelo fato de ser assumida por um sujeito responsável pelo dizer, 
e intersubjetiva, posto que o sujeito dizente, ao se constituir 
como tal, implica necessariamente o outro, coparticipante na 
interação discursiva. Assim, locutor e interlocutor se consti-
tuem e se pressupõem mutuamente na atividade comunicativa 
(BENVENISTE, 1976).

Essa questão é retomada por Traugott e Dasher (2002), 
obra em que defendem um tratamento escalar (cline) para a 
relação objetividade – (inter)subjetividade. Para esses autores, 
expressões declarativas, com todos os participantes do evento 
presentes na superfície frasal e minimamente marcadas por 
elementos dêiticos e/ou por modalizadores representariam atos 
de fala mais objetivos. Por outro lado, expressões não declara-
tivas, marcadas por elementos dêiticos e/ou por modalizadores 
e dependentes de inferência pragmática representariam atos 
de fala mais (inter)subjetivos. Em Traugott (2010, p. 34, tradução 
nossa), a autora propõe a seguinte escala para ilustrar a 
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gradiência objetividade – (inter)subjetividade, associando-a a 
duas das funções postuladas por Halliday e Hasan (1976):

não/menos subjetivo – subjetivo – intersubjetivo 
ideacional   interpessoal

Nesse esquema escalar, aos atos de fala não/menos subje-
tivos associa-se a função ideacional, vinculada à expressão de 
conteúdo mais calcado na “realidade” externa ao locutor, sina-
lizando, portanto, maior “objetividade”1. A função interpessoal, 
por sua vez, associa-se aos atos de fala subjetivos ou intersubje-
tivos, ou seja, aos que exprimem conteúdo mais marcados pela 
interferência pessoal/emotiva do locutor ou pela relação entre 
este e seu(s) interlocutor(es).

Ainda segundo Traugott (2010), tal escalaridade 
vincula-se à coexistência (ou sincronia) de formas linguísticas 
em seus variados usos. O que se observa nos diversos usos de 
construções com aquele parece ajustar-se a essa gradiência, 
conforme verificaremos mais adiante.

2.3 Extensão semântica

A extensão semântica (ou polissemia) de formas linguísticas 
inclui-se no campo mais amplo da variação e da mudança 
linguísticas (McMAHON, 1995). Trata-se de um processo no qual 
uma construção – lexical ou gramatical –, num dado contexto de 

1 O uso das aspas nesses termos relaciona-se à ideia da não paridade entre 
linguagem e mundo real e, portanto, da não objetividade absoluta do 
discurso, postura coerente com o referencial teórico aqui adotado.
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uso, adquire novo significado, diferenciando-se do já existente. 
Para Traugott e Dasher (2002), por meio da analogia, uma forma 
linguística é utilizada em uma dada situação interlocutiva com 
um novo sentido, sendo este negociado entre os parceiros de 
interação, na qual (co)atua o mecanismo de inferenciação prag-
mática (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013)2.

Traugott e König (1991) associam esse fenômeno ao 
desenvolvimento de novas funções gramaticais, as quais se 
relacionam, em termos diacrônicos, aos seguintes domínios: 
extralinguístico > textual > subjetivo. Nesse sentido, a extensão 
semântica se dá num percurso que vai da “concretude” para a 
abstratização, tal como já apontado por Sweetser (2001).

Essa visão se assemelha, em certa medida, à noção de 
metáfora conceitual formulada em Lakoff e Johnson (1999), 
segundo a qual conceitos ancorados na concretude são mapeados 
num domínio conceitual mais abstrato. Tal noção pode ser 
ilustrada por meio de metáforas como, por exemplo, tempo é 
espaço (“Daqui pra frente, tudo vai ser diferente...”), argumentar 
é guerrear (“Vamos combater veementemente essa ideia...”).

Goldberg (1995) vale-se dessa noção para argumentar 
em favor da existência de relações de herança via metáfora 
entre construções sintaticamente aparentadas. Nesse sentido, 
a autora defende, por exemplo, que a construção dativa (do tipo 
João deu um apartamento ao filho), é motivada pela construção de 
movimento causado (como Pedro jogou o papel no lixo), cujo link 

2 A inferenciação pragmática, ou inferência sugerida, refere-se ao processo 
intersubjetivo em que o falante, ao utilizar uma dada expressão linguís-
tica, conta com a colaboração do ouvinte para apreender o significado 
pretendido (TRAUGOTT; DASHER, 2002).
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metafórico se estabelece pela ideia transferência de posse é 
transferência de local.

Ainda segundo essa autora, uma construção pode ser 
motivada por múltiplos laços de herança de construções não 
aparentadas. Um exemplo disso é o caso da construção resul-
tativa (como em O menino levou o pai à loucura), que exibe, ao 
mesmo tempo, elos de herança metafórica distintos: com a cons-
trução de movimento causado e com a de conduto/transferência 
de objeto (tal como A mãe levou as crianças ao colégio).

3 Construções com aquele

Diferenciado-se, em certa medida, das demais abordagens sobre 
os demonstrativos, o pronome aquele é apresentado aqui sob 
a perspectiva construcionista. Em consonância com Goldberg 
(2003), para quem, conforme já visto, construção pode ser um 
morfema ou uma sentença complexa, defendemos que não 
apenas esse item pronominal é tomado em si mesmo como uma 
construção – isto é, como um pareamento de forma e função 
– mas também o entorno sintático em que ele ocorre, o qual 
forma com este um todo.

Em termos formais, as construções com aquele confi-
guram-se, de um modo geral, como um SN. Nesse contexto 
sintático, o pronome demonstrativo alterna sua posição entre 
adjunto (determinante nominal) e núcleo (substituto nominal). 
Do ponto de vista semântico, essas construções referem-se, em 
certa medida, à dêixis mostrativa distal, de natureza exofórica 
ou endofórica, cujo significado básico é “apontar” para uma 
entidade referencial distante dos parceiros de interlocução 
(CAMBRAIA, 2013; CAVALCANTE, 2002; RONCARATI, 2008; SILVA; 
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CAMBRAIA, 2013). Trata-se de construções parcialmente especi-
ficadas, nos termos de Goldberg (2003), uma vez que o elemento 
sempre presente é o pronome demonstrativo (aquele). Neste 
trabalho, essas construções recebem a denominação geral de 
construções de dêixis mostrativa distal (doravante, apenas CDD).

Tais construções, juntamente com as de dêixis proximal 
(com os pronomes este e esse, por exemplo), associam-se à cons-
trução esquemática geral (ou macroconstrução) pronominal 
dêitico-mostrativa, a qual, “paralelamente” à macroconstrução 
adverbial dêitico-situativa, instancia o domínio funcional supe-
rordenado e mais geral da dêixis localizadora. O quadro que segue 
sintetiza a rede construcional da dêixis localizadora conforme 
aqui hipotetizada.

DÊIXIS LOCALIZADORA

Mostrativa [[Pro] [(N)] [(X)]] Situativa [[(X)] [Adv]]

Proximal Distal Proximal Distal

Locutor Interlocutor Loc/Interloc Locutor Interlocutor Loc/Interloc

Este/a Isto Esse/a Isso Aquele/a Aquilo Aqui, Cá Aí Ali, Lá, Acolá

Quadro 1 – Rede construcional da dêixis localizadora. 

Fonte: Autoria própria.

A construção pronominal dêitico-mostrativa se configura 
formalmente pelo esquema [[Pro]Det [(N)]Ref [(X)]Mod]. No caso 
da mostrativa distal, Pro é representado por aquele; N é o refe-
rente; X é o termo modificador, que pode ser realizado por um 
adjetivo, por um SP ou por uma oração relativa. Sob essa ótica, 
as diferentes instanciações construcionais com aquele podem 
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ser consideradas microconstruções3, as quais, de um modo ou 
de outro, reproduzem esse esquema geral. O diagrama a seguir 
esquematiza o pareamento forma-função da construção dêitico 
-mostrativa com aquele.

Quadro 2 – Pareamento forma-função da construção dêitico-mostrativa 

distal com aquele. 

Fonte: Autoria própria.

Em Silva (2015), verificou-se que a construção com aquele 
tem se tornado bastante versátil, demonstrando certa variedade 
formal e funcional, com graus diferenciados de esquematici-
dade, de produtividade e de composicionalidade, nos termos de 
Traugott e Trousdade (2013). A identificação de casos em que esse 
pronome exibe conteúdo semântico e uso discursivo/pragmá-
tico diferenciados dos demais levou à hipótese da existência de 
(micro)construções distintas, embora relacionadas, em alguma 
medida, com a construção de dêixis mostrativa distal prototípica.

Em vista disso, propomos aqui subdividir as micro-
construções com aquele em dois grupos (ou subdomínios) 
semântico-pragmáticos mais gerais, a saber: as de identificação 
e as de avaliação. As do primeiro grupo vinculam-se à dêixis 
mostrativa de localização/ especificação referencial no espaço/

3 As microconstruções de dêixis distal serão referidas aqui sob o rótulo 
geral CDD.

Sem.

SN

Referência mostrativa distal Det distal

Aquele

Ref (Mod)

(N) (A/SP/OR)Sin.

>

>

<

<
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tempo/texto/memória do (inter)locutor; as do segundo asso-
ciam-se a usos mais inusitados e incomuns, tendo mais a ver 
com a avaliação subjetiva do locutor e, portanto, mais depen-
dentes de negociação pragmática para a atribuição de sentido 
e percepção da funcionalidade discursiva. Nessa direção, apre-
sentamos, a seguir, uma breve descrição panorâmica – formal e 
funcional – das microconstruções com aquele. Primeiramente, 
tratamos das de identificação.

3.1 CDD especial

A microconstrução dêitica de localização referencial no 
espaço tem a função de “apontar” para um referente distante 
no contexto de interação. Equivale ao que Bühler ([1974] apud 
GUNDEL; HEDBERG; ZACHARSKI, 2008) considera demonstratio ad 
oculus e ao que Himmelmann (1996) denomina “situational use”. 
Para Gundel, Hedberg e Zacharski (2008), esse uso com aquele 
relaciona-se a mudança de foco, em que o falante direciona 
a atenção do ouvinte para uma entidade referencial nova no 
discurso e acessível no contexto de interação.

Cabe assinalar que ela parece ter sido a microconstrução 
mais básica e prototípica, a qual, por extensão de signifi-
cado, serviu como ponto de partida para o desenvolvimento 
das demais de sentidos diversos (BERGEN; PLAUCHÉ, 2001; 
GALEMBECK, 2012). Vejamos as seguintes amostras:

(1)  […] aí eu cheguei e disse “sim... mas aquele colega ali não:” 
comecei a apontar pra cara das pessoas… eu falei assim 
“não... mas aquele ali não está... oh... aquele outro não está... 
aquele também não está… (VOTRE; OLIVEIRA, 1996, p. 7).
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(2)  F1- e aqueles confeitos ali... 
F2- mulher... você num trouxe nem uma balinha… 
(FURTADO DA CUNHA, 2011, p. 15).

Em (1), ao mencionar aquele colega (ali), embora seja um 
objeto-de-discurso, nos termos de Koch (2004), por ele, o falante 
identifica um referente no contexto espacial extralinguístico, 
apontando (segundo diz: “comecei a apontar”) para ele. Desse 
modo, o falante introduz um referente novo e, ao mesmo tempo, 
guia o olhar do interlocutor para o referente mencionado/apon-
tado, que passa a ser o foco de atenção. Nos demais construtos 
da amostra – aquele (ali), aquele outro e aquele –, os procedimentos 
e funções são os mesmos. Vale observar, no entanto, que, nesse 
excerto, a menção a colega na primeira ocorrência permite a 
omissão desse termo nas demais seguintes pelo fato de reme-
terem à mesma referência conceitual. Em (2), por meio do 
construto aqueles confeitos (ali), F1, do mesmo modo, apresenta 
e indica espacialmente o referente, o qual pode ser localizado 
e identificado no contexto físico de interlocução.

3.2 CDD temporal

Essa microconstrução refere-se a um tempo passado distante 
(em relação ao momento da fala). Nesse caso, parece ser uma 
extensão metafórica espaço → tempo, tal como defendida em 
Lakoff (1999) e em Hopper e Traugott (2003). Como os eventos em 
geral e as ações humanas se dão em um espaço e em um tempo 
localizáveis, estes adquirem entre si uma relação conceitual de 
contiguidade, ensejando, em muitos casos, a metáfora TEMPO É 
ESPAÇO, em que o primeiro (o alvo) é conceitualizado em termos 
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do segundo (a fonte). É essa relação que, muito provavelmente, 
tenha viabilizado o uso de aquele vinculado a uma referência a 
tempo distante dos interlocutores (BERGEN; PLAUCHÉ, 2001). 
Podemos conferir esse fenômeno nos excertos textuais a seguir.

(3)  “Nós somos todos contraditórios, agora a gente acha 
tudo muito esquisito, mas para aquela época, para aquele 
momento talvez não fosse tanto. Ela faz como quem toma 
chá. Ela considera os escravos como se fossem propriedade 
dela. [...]”4 

(4)  Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
“Acautelai-vos dos falsos profetas, […]5

No excerto 3, os construtos aquela época e aquele momento 
remetem conjuntamente a um tempo distante (na verdade, o 
século XIX) dos interlocutores. Da mesma maneira, em 4, (n)
aquele tempo refere-se ao tempo em que, segundo a Bíblia, Jesus 
viveu na terra, sendo, portanto, longínquo em relação à fala do 
locutor. Assim, a noção de “distância” temporal é conceituali-
zada como distância espacial.

4 Dispon ível  em:  <ht t p://t vefa mosos .uol .com.br/not ic ia s/
redacao/2016/04/01/catolica-personagem-de-maite-proenca-usara-es-
cravos-para-sexo-em-novela.htm>. Acesso em: 15 jul. 2016.

5 Disponível em: <http://www.snpcultura.org/destaque_index.html>. 
Acesso em: 31 mar. 2016.
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3.3 CDD fórica (cotextual)

Por meio dessa microconstrução com aquele, o falante/escre-
vente remete a um referente já citado (anafórico) ou ainda por 
ser mencionado (catafórico). Esse uso do pronome é considerado 
por Himmelmann (1996) como “discourse deitic”. Para Gundel, 
Hendberg e Zacharski (2008), o caráter fórico/coesivo desse 
pronome, diferentemente da função dêitica espacial, tem a ver 
com a continuidade focal de um referente já ativado e também 
com a manutenção da atenção do ouvinte/leitor para ele.

Em alguns casos anafóricos, o pronome demonstra certa 
equivalência com esse. Entretanto, o recurso ao pronome aquele 
parece indicar que o ponto de ancoragem do objeto referido é 
a distância virtual em relação aos parceiros de interação, ou 
seja, ele é conceitualizado/perspectivizado não propriamente 
por estar “distante” no texto, mas do locutor/interlocutor.  
A seguir, amostras desse caso.

(5)  F1 - […] porque às vezes você acha um material e você não 
consegue trabalhar bem aquele material ( ) né... (FURTADO 
DA CUNHA, 2011, p. 31).

(6)  por isso que eu... eu aprovo um monte aquelas pessoas que 
são formadas em determinadas/ em determinado assunto... 
médicos que estão na área de saúde... professores... que 
estão na... na área de educação […] (VOTRE; OLIVEIRA, 
1996, p. 21).

Em 5, aquele material tem função anafórica, uma vez que 
recupera um referente já citado no texto (um material). Esse é 
um dos casos em que o pronome aquele poderia ser substituído 
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por esse sem muita alteração de significado. Em 6, o construto 
aquelas pessoas que são formadas em determinado assunto é uma 
expressão genérica (CAVALCANTE, 2002; CAVALCANTE; BRITO, 
2013), de função catafórica, a qual é especificada mais adiante 
pelos respectivos médicos… na área de saúde e professores… na área 
de educação. Esse é um dos casos em que a CDD com o pronome 
aquele parece ter os interlocutores como ponto de referência 
dêitica, em relação aos quais é focalizado como distanciado.

Há, ainda, um uso fórico da construção com aquele em 
que a esse pronome se associa o nome coisa, às vezes, acompa-
nhado de um modificador. Trata-se também de uma expressão 
encapsuladora que retoma – como um resumo/comentário – ou 
antecipa um SN ou uma informação maior. Ao recorrer a uma 
construção como essa, o locutor conta com o conhecimento de 
mundo do interlocutor, ativando um dado frame semântico, para 
preencher possíveis lacunas na informação dada caso esteja 
incompleta. As amostras que seguem ilustram esse caso.

(7)  […] o namorado estava so... sozinho no quarto com a::... 
com a::... amiga dela... ela começou a discutir... e... e ela 
revidou o pai dela... e jogando na cara do pai dela muitas 
coisas assim que::... coisas que vem à tona quando não/ 
principalmente numa família desestruturada... né? que 
é que... pais separados... aquela coisa… (VOTRE; OLIVEIRA, 
1996, p. 19).

(8)  E: e o tema que tu escolheste... vais falar sobre o quê? 
I: eh... educação... mais em relacionamento assim... 
professor e aluno... e:: eu acho que agora está… está bem 
melhor... antigamente... professor e aluno era... aquela coisa 
assim... aquele respeito… (VOTRE; OLIVEIRA, 1996, p. 40).
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Na amostra 7, aquela coisa remete e, ao mesmo tempo, 
resume o que foi relatado sobre um problema familiar, convi-
dando o ouvinte a completar, com seu conhecimento de mundo, 
a informação sobre como é o ambiente social numa família deses-
truturada com pais separados. Em 8, aquela coisa (assim) antecipa 
genericamente o referente aquele respeito. Do mesmo modo, o 
falante espera ativar no ouvinte o que este sabe sobre a  antiga 
forma de relacionamento entre professor e aluno.

Em relação a esses usos fóricos, cabe assinalar que a 
microconstrução de natureza anafórica, em contextos da moda-
lidade escrita, pode ser realizada unicamente por meio de aquele 
como pronome nuclear do SN. Nesse uso específico, aquele é 
empregado remetendo ao referente citado primeiramente, em 
contraste com este, citado por último (JUNGBLUTH, 2004).

Nesse caso, parece também haver extensão metafórica da 
ideia de espaço, no sentido de que o objeto-de-discurso no texto 
é conceitualizado em termos de localização no espaço físico 
(BERGEN; PLAUCHÉ, 2001). Assim, o referente retomado pela 
construção com o pronome aquele é visto como “mais distante” 
nesse “espaço” por ter sido mencionado primeiramente.  
A amostra 9 a seguir, em que os anafóricos contrastantes 
este(a) e aquele retomam seus respectivos referentes postos em 
confronto entre si, confirma esse fato.

(9)  […] surgiram confrontos clássicos entre inovadores 
radicais e gestores acomodadores, a exemplo do rela-
cionamento difícil entre Fidel Castro e Che Guevara: 
enquanto este, todo dia, procurava resgatar o ideário de 
inovação, aquele queria alimentar um país em bancarrota. 
Este mesmo confronto teria ocorrido entre Lênin e Rosa 
Luxemburgo: esta queria a “ditadura do proletariado”, 
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enquanto aquele incentivava a “ditadura do partido”, para 
poder organizar um país em polvorosa6. 

Nesse excerto, podemos perceber, na primeira ocor-
rência, que Fidel Castro é citado primeiramente em relação 
a Che Guevara. Por isso, a retomada do primeiro é feita com 
aquele. Na segunda, do mesmo modo, aquele é empregado corre-
ferencialmente relativo a Lênin, que é o primeiro citado em 
relação a Rosa Luxemburgo.

3.4 CDD memorativa (virtual)

Essa microconstrução designa uma entidade (material ou 
imaterial) “localizada” na memória/lembrança do locutor ou 
compartilhada por ele e seu interlocutor. Remete, assim, a um 
referente virtual, distante do ambiente de interação. Essa CDD 
correlaciona-se à deixis at phantasma mencionada por Bühler 
([1974] apud GUNDEL; HEDBERG; ZACHARSKI, 2008).

(10)  Foi o inesperado de sua saída do mar que fez do biquíni 
um ícone. Como se a paixão, além de uma boa aventura, 
precisasse de um pouco de ousadia com aquele cinturão 
que ajusta o ventre, aquela faca, aquele olhar de tigresa, 
tudo adornado por um lacinho branco que cai sobre as 
costelas sensuais7. 

6 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362010000400011>. 
Acesso em: 10 jan. 2015.

7 Disponível em: <https://issuu.com/jornaldehoje/docs/07022013>. Acesso 
em: 15 jul 2016.
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(11)  […] De manhã aquele sereno no ar abre os pulmões, os 
cavalos na (con) cocheira, os porcos no chiqueiro, alguns 
animais já soltos no pasto enriquecem aquela paisagem 
linda. (VOTRE; OLIVEIRA, 1996, p. 31).

Em 10, pelos construtos aquele cinturão que ajusta o ventre, 
aquela faca e aquele olhar de tigresa, o escrevente leva o leitor a 
acessar cenas (de um dos filmes de James Bond) provavelmente 
compartilhadas por ambos, as quais se encontram distantes 
espacial e temporalmente deles, estando apenas em sua memória 
cultural. Em 11, as ocorrências aquele sereno (no ar) e aquela 
paisagem linda remetem, respectivamente, a referentes situados 
num espaço-tempo remotos, os quais são evocados pela memória/
recordação do locutor com base em sua experiência do passado.

3.5 CDD subcategorizadora

Essa formulação da CDD diferencia-se da anterior tanto por 
apresentar um padrão esquemático distinto como por conter 
nuances semântico-pragmáticas específicas. Nesse caso, o SN 
com aquele vem obrigatoriamente expandido por um compo-
nente modificador (Mod) que o delimita conceitualmente. 
Caso o referente já tenha sido mencionado, tal CDD – em que 
ele pode ser omitido – retoma-o detalhando-o mais especi-
ficamente. Por meio dessa CDD, o falante/escrevente leva o 
interlocutor a acessar um conhecimento de mundo pressuposto 
e a identificar mais precisamente o objeto de discurso, sendo 
este inserido em uma subcategoria referencial específica. Em 
razão disso, denominamos essa CDD subcategorizadora. Esta 
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corresponde, relativamente, ao “recognitional use”, referido 
em Himmelmann (1996) e em De Mulder e Carlier (2011).

Essa microconstrução associa-se a informação nova; 
daí por que requer mais material conteudístico e formal. Essa 
correlação entre informação nova, mais conteúdo para identi-
ficação e repasse na quantidade de forma construcional para 
codificação é coerente com o princípio de iconicidade referido 
em Givón (1990) e em Hopper e Traugott (2003). De um modo 
geral, esse princípio prevê, em maior ou menor medida, a 
correspondência entre forma e conteúdo. As amostram 12 e 
13, a seguir, ilustram esse caso.

(12)  […] meu liquidificador... minha batedeira... fica tudo em 
cima dos armários... tudo tapado com::... aqueles guar-
danapinhos tipo conjunto de cozinha… (VOTRE; OLIVEIRA, 
1996, p. 9).

(13)  Ontem, eu senti meu amigo gelado. Mas não era de 
emoção. Não era aquele frio da mão de um adolescente apai-
xonado ou com medo da prova de matemática. Era o frio 
da morte. Aquele que petrifica mesmo debaixo do calor 
massacrante do Nordeste brasileiro. O semblante era o 
mesmo: de um moleque arteiro que enamorava quase 
todas as meninas que passava pela frente. O perfume, 
porém, não era de nenhuma fragrância nacional ou 
importada. Era da flor, daquela que sempre orna caixões, 
cujo aroma nos remete ao sombrio ambiente do velório.8 

8 Disponível em: <http://novojornalrn.com.br/old/colunas/artigo/3170>. 
Acesso em: 10 jul. 2016.
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Na amostra 12, o SN aqueles guardanapinhos vem seguido 
do Mod tipo conjunto de cozinha, este funcionando como recor-
tador conceitual de seu antecedente. Por esse construto, a 
informante indica que se trata de uma espécie particular de 
guardanapinho, ativando, ao mesmo tempo, a memória cultural 
do ouvinte a respeito desse referente para que este seja mais 
precisamente identificado/reconhecido. Do mesmo modo, em 
13, o SN aquele frio é restringido pelo Mod da mão de um adoles-
cente apaixonado. Nesse mesmo excerto, aquele (frio) e (d)aquela 
(f lor) são restringidos, respectivamente, pelos Mod que petrifica 
e que sempre orna caixões. Assim, o interlocutor é levado a acessar 
conhecimentos específicos que tem sobre referentes os quais a 
locutora pressupõe já serem conhecidos por ele.

Em ambas as ocorrências, conforme preconiza o princípio 
de iconicidade (ou, mais precisamente, o subprincípio de quan-
tidade), podemos verificar a relação introdução de referente 
novo > mais conteúdo > mais forma, posto que, na CDD, o SN com 
aquele é expandido por meio de um termo modificador obriga-
tório, responsável por sua delimitação/precisão conceitual, com 
o de torná-lo mais facilmente identificável.

Também como na CDD exposta anteriormente, essa 
parece derivar da construção matriz de espaço, visto que o 
elemento referido na construção é virtual, estando “localizado” 
apenas na memória dos parceiros de interlocução e “espacial-
mente distante” de ambos. A diferença é que, na CDD em tela, o 
SN com o item aquele forma com o termo delimitador um todo 
inseparável de forma e função, o que leva a se admitir a neces-
sidade de ampliação do escopo desse tipo de SN e a se distinguir 
essa microconstrução das demais com aquele.
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3.6 CDD de referência genérica

Essa CDD se particulariza no fato de o SN ser nucleado pelo 
pronome aquele, seguido obrigatoriamente de uma oração adje-
tiva restritiva (OAR), isto é, de caráter delimitador. Difere das CDD 
anteriores não apenas pela composição formal mas também por 
designar uma entidade não específica, ou seja, não pertencente 
a uma categoria referencial particular. Nesse tipo de construção, 
aquele substitui um referente de acepção genérica, mais ou menos 
equivalente a “qualquer um”, “o indivíduo”, “a pessoa”.

Por outro lado, essa genericidade é restringida pela OAR, 
que situa o objeto de discurso num contexto/perfil referencial 
recortado. Daí por que chamamos – na falta de um termo mais 
preciso – essa CDD de referência genérica. Parece também ser um 
caso de vinculação hereditária à construção de valor locativo 
distal, uma vez que o pronome pode designar um referente 
distante do ambiente de comunicação ou um hipotético. Esse 
caso correlaciona-se ao “generic demonstrative” citado por 
Bowdle e Ward (1995). Vejamos a amostra seguinte:

(14)  […] o caráter utilitário da transação envolve aquele que 
se dispõe a comprar um bilhete caro e aquele que o revende 
com uma boa margem de lucro9.

Nessa amostra, os construtos aquele que se dispõe (a 
comprar um bilhete caro) e aquele que o revende instanciam a CDD 
de referência genérica recortada. Em ambos os casos, o pronome 
(aquele) é núcleo do SN, podendo ser substituído pelo termo 

9 Disponível em: <http://www.novojornal.jor.br/>. Acesso em: 20 maio 2015.
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genérico o indivíduo/a pessoa. Ao mesmo tempo, vem seguido 
pelas respectivas OAR que se dispõe e que o revende, as quais 
funcionam como construções restritivas, quer dizer, recortam 
a referência inespecífica desse elemento dêitico.

Até este ponto, focalizamos as microconstruções com 
aquele consideradas de natureza identificativa. Os casos vistos nos 
excertos textuais 1 a 14 revelam o caráter mais mostrativo dessas 
CDD no sentido de o falante/escrevente, de certo modo, “apontar” 
para um dado referente que pode ser contextual, cotextual ou 
virtualmente identificado e reconhecido pelo interlocutor.

Os casos seguintes, diferentemente do que tratamos até 
aqui, dizem respeito a microconstruções com aquele bastante 
marcadas em comparação com usos anteriores. Esses casos 
podem ser incluídos, grosso modo, em um subdomínio funcional 
da dêixis mostrativa distal que aqui denominamos de avalia-
tiva. Este, embora seja instanciado por microconstruções com 
propriedades semânticas específicas, relaciona-se, de um modo 
geral, ao âmbito da avaliação referencial atribuída a uma enti-
dade que se encontra contextual ou virtualmente distante dos 
interlocutores, a qual o locutor focaliza de modo mais subjetivo 
e sobre a qual demonstra uma atitude mais afetiva.

3.7 CDD intensiva

Esse tipo de microconstrução, embora aparente o mesmo 
formato da CDD espacial, deve ser vista como distinta desta. 
Essa distinção se deve ao fato de aquele, em determinados 
contextos, ter valor intensivo, mais ou menos equivalente a 
grande/enorme; em outros, designar supervalorização. Tanto em 
um caso quanto no outro, aquele não tem função mostrativa nem 
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correferencial; também não pode ser desvinculado do nome 
que acompanha ou substituí-lo nem ser permutado por outro 
pronome demonstrativo. Outra particularidade dessa cons-
trução é que ela não varia em número e se restringe a referentes 
mais abstratos.

Em casos dessa natureza, aquele é reinterpretado formal e 
semanticamente, no sentido de não ter a mesma relação sintá-
tica (de determinante) com o nome a que se vincula tampouco 
de significar dêixis, ao menos diretamente. Esses fatos levam-
-nos a considerar tais casos como uma construção diferenciada 
em relação às demais. Vejamos, primeiramente, estas amostras, 
em que a construção com aquele exprime intensidade.

(15)  F1 - aí toda vez que eles lançam um produto americano 
aqui... aí todo mundo fica naquela ansiedade… (FURTADO 
DA CUNHA, 2011, p. 35).

(16)  F1 - todo fim de curso... a pessoa tá naquele... naquela 
pressão... assim né... aí meu Deus… (FURTADO DA 
CUNHA, 2011, p. 11).

Em 15, a CDD (n)aquela ansiedade funciona como expressão 
intensificadora; quer dizer, não se trata tão somente de uma 
ansiedade afastada espacio-temporalmente do falante, visto ser 
uma referência abstrata, mas de uma ansiedade intensa/excessiva 
causada pelo lançamento de um produto americano. Em 16, do 
mesmo modo, embora a entidade referida esteja distanciada no 
tempo em relação ao enunciador, percebemos que o conteúdo 
semântico em destaque de (n)aquela pressão é a intensidade atri-
buída a esse referente, a qual é característica do momento em 
que se situa: todo fim de curso.
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3.8 CDD supervalorativa

O mesmo formato da CDD intensificadora é replicado para 
atender a uma função relativamente aproximada: a microcons-
trução supervalorativa. Esta mantém com aquela, além da forma, 
um traço semântico comum, que é o do encarecimento, diferen-
ciando-se no fato de associar a esse encarecimento a avaliação 
positiva, dando a ideia de que o enunciador tem em alta conta (ou 
considera especial) o referente modificado por aquele. Também 
nesse caso, a CDD com esse “pronome” parece não ter propria-
mente valor mostrativo, mas o de ativar um referente remoto 
que o locutor deseja destacar como qualitativamente superior 
em relação aos de sua categoria. Esse uso específico de aquele 
aproxima-se do que Lakoff (1974) denomina “emotional deixis” e 
do “affective use” mencionado em Davis e Potts (2009). Podemos 
conferir essa CDD nas amostras que seguem.

(17)  O final de semana está chegando e você quer fazer aquele 
churrasco com os amigos?…10

(18)  O domingo fica mais divertido com aquele passeio ao ar 
livre. E pode apostar na saia com botões frontais e cami-
seta estampada, que é sucesso garantido11.

Na amostra 17, aquele churrasco tem acepção supervalora-
tiva, ou seja, indica, mais ou menos, um churrasco muito especial, 

10 Disponível em: <http://fazerchurrasco.com/>. Acesso em: 10 abr. 2016.

11 Disponível em: <https://www.facebook.com/ceaBrasil/photos/
pb.193944443965876.-2207520000. 1464675834./1380266395333669/?typ
e=3>. Acesso em: 29 jun. 2016.
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de excelente qualidade, altamente agradável, e não propriamente 
um churrasco distante no espaço-tempo do locutor. Na 18, do 
mesmo modo, com aquele passeio (ao ar livre), o locutor refere-se 
a um ótimo passeio, que se destaca valorativamente em relação 
a outros. Em ambos os casos, o locutor conta com a inferência 
pragmática do ouvinte/leitor para interpretar que se trata de 
um referente ao qual deseja dar relevância e grande valor.

Cabe ressaltar, ainda, em relação à CDD intensiva e à 
supervalorativa, que elas parecem refletir o subprincípio icônico 
da integração, segundo o qual conceitos mais integrados tendem 
a ser também morfossintaticamente mais integrados (GIVÓN, 
1990). Nessas CDD, o fato de aquele ser mais dependente do núcleo 
nominal a que se vincula, sendo sempre seu adjunto e formando 
com ele um todo, a ponto de não admitir a omissão do nome nem 
intercalações, parece indiciar maior integração entre ambos.

3.9 CDD depreciativa

A CDD depreciativa revela não apenas o afastamento espacial 
mas também o distanciamento afetivo, em tom desqualifi-
cativo, da parte do enunciador em relação ao referente. Vale 
observar que essa forma de referenciação tem sido, ao menos 
nos casos verificados, mais específica a mulheres12. Daí o fato 
de o elemento central dessa microconstrução – o dêitico aquele 
– ser caracteristicamente expresso pelo gênero feminino no 

12 Encontramos apenas um caso dessa expressão no masculino diminutivo: 
“@teteandriolli nunca!!! Vc q me troca por aquelezinho”. Disponível em: 
<https://twitter.com/tiagoleifert/status/9725349323608064>. Acesso: 29 
jun. 2016.
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diminutivo, isto é, aquelazinha, em que o sufixo (-inha) acentua 
o tom de diminuição/rebaixamento da pessoa referida. Nesse 
sentido, essa microconstrução pode ser considerada idiossin-
crática e bastante marcada em relação às demais. Podemos 
conferir esse tipo de CDD nas ocorrências que seguem.

(19)  Mas sempre tem uma biscate, né? Aquelazinha aparecia 
para se atirar no meu homem, beijava meu boy magia na 
frente de todos, agarrada ao braço dele, exibindo como 
um troféu o que era meu13. 

(20)  Como eu me sinto quando aquelazinha do escritório chega 
pra trabalhar vestida com as roupas da 25 de Março14. 

(21)  F1 - Veja só aquela baranga metida.  
F2 - Quem? 
F1 - Aquelazinha lá, que se acha a rainha da cocada 
preta15. 

Nessas três ocorrências, o pronome dêitico assume o 
núcleo do SN e se encontra numa forma bastante peculiar – 
aquelazinha –, atribuído, de igual maneira, sempre a mulheres. 
Desse modo, os respectivos enunciadores sinalizam, ao mesmo 

13 Disponível em: <http://quintal-decasa.com/a-feia-da-minnie/>. Acesso 
em: 30 nov. 2015.

14  Disponível em: <http://www.comoeumesintoquando.net.br/2015/05/
aquelazinha-do-escritorio-chega-pra-trabalhar-vestida-com-as-rou-
pas-da-25-de-marco.html>. Acesso em: 30 nov. 2015.

15 Disponível em: <http://pimentasecaracois.blogspot.com.br/2009_11_01_
archive.html>. Acesso em: 29 maio 2016.
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tempo, distância locativa, repulsa (ou afastamento afetivo) e 
desvalorização da pessoa a que se referem. Em todos esses casos, 
trata-se, portanto, do que estamos nomeando CDD depreciativa.

Conforme já assinalado, essa (micro)construção se 
distingue das demais não apenas em termos semântico-prag-
máticos mas também em seu formato estrutural. Essa distinção 
se dá, sobretudo, pela codificação morfologicamente marcada 
do pronome, o qual vem sempre no diminutivo feminino, em 
geral, no singular (tal como verificado nas ocorrências apresen-
tadas), com o fim de demonstrar individualidade/especificidade 
referencial de valor negativo.

Vale salientar, por fim, que pode haver superposição 
de funções no uso de construções com aquele. As ocorrências 
17 (aquele churrasco) e 21 (aquelazinha lá), por exemplo, eviden-
ciam esse fato: em 17, temos, ao mesmo tempo, valorização e 
intensidade, uma vez que o propósito é dar acentuado destaque 
apreciativo ao referente churrasco; em 21, identificamos, além da 
depreciação, a mostração localizadora do referente, confirmada 
pelo dêitico espacial lá.

Para sintetizar o conjunto de (micro)construções com 
aquele, apresentamos a seguir um quadro em que esboçamos, 
grosso modo, a rede na qual essas (micro)construções prova-
velmente se distribuem e se interconectam.
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Quadro 4 – Rede relacional das construções com aquele. 

Fonte: Autoria própria.

Esse quadro reflete a produtividade da CDD com aquele. 
Ademais, demonstra, relativamente, elos de relação/herança 
entre as distintas microconstruções que a instanciam, nos 
termos de Goldgerg (1995). Esses elos se estabelecem pela polis-
semia proveniente de processos metafóricos e/ou metonímicos, 
os quais têm como fonte o significado básico de mostração 
distal, o que resultou na emergência de (micro)construções 
aparentadas, porém, singulares, sobretudo em termos semân-
ticos e discursivo-pragmáticos, envolvendo, ainda, o continuum 
objetividade – intersubjetividade. Na seção que segue, procu-
ramos explicitar a relação entre esse continuum e a expansão 
polissêmica observada em (micro)construções com aquele.

DÊIXIS MOSTRATIVA [[Pro]Det [(N)]Ref [(X)]Mod]

De identificação

Espacial
Temporal

Fórica
Memorativa 

Subcategorizadora
De referência genérica

Intensiva
Supervalorativa Depreciativa

De avaliação

Proximal Distal [[Aquele]Det  [(N)]Ref [(X)]Mod]
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4 Objetividade, (inter)subjetividade e 
extensão semântica na CDD com aquele

Do ponto de vista sincrônico, os diferentes usos de construções 
com aquele apresentam gradiência no continuum objetividade – 
(inter)subjetividade. Essa gradiência se mostra numa escala que 
vai desde os usos mais vinculados à “concretude” referencial 
expressa pela construção até os casos que são vistos como mais 
abstratos, voltados para o locutor e relacionados à sua atitude 
subjetiva e/ou orientados para o interlocutor, estando sujeitos 
à interpretação pragmática deste e a certas negociações de 
sentido (DE MULDER; CARLIER, 2011).

Em princípio, aquele envolve (inter)subjetividade devido à 
sua natureza dêitica, uma vez que, em sua acepção mais básica, 
designa referencialidade ancorada nos parceiros de interação 
(locutor/interlocutor), em que o falante aponta para (ou mostra) 
o que se encontra espacialmente distante dele e do ouvinte 
(BENVENISTE, 1976). Desse modo, dirige o foco de atenção de 
seu auditório para a entidade referida (LANGACKER, 2008).

Entretanto, os casos designativos de distância espacial 
da entidade referenciada em relação aos interlocutores estão 
mais vinculados à concretude, contrastando, por exemplo, com 
os relativos à memória do locutor (CARLIER; DE MULDER, 2010; 
RONCARATI, 2008; TRAUGOTT, 2010). Nesse sentido, pode-se 
considerar a construção designativa de dêixis distal relacionada 
a localização espacial como mais objetiva16, posto que o referente 
mencionado/mostrado pode ser concretamente identificado 

16 Em relação a essa objetividade, lembramos, conforme salientado na 
nota 3, que ela não significa correspondência direta entre língua(gem) 
e realidade material.
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no contexto  de interação. Pelas amostras seguintes, podemos 
comparar a gradiência na escala objetividade – (inter)subjeti-
vidade das construções com aquele.

(22)  […] queria saber quanto custa aquele ali. Aquele ali é um 
Citroën 2CV […]17

(23)  […] lá no Cassino... é um camping que tem lá... é Camping 
Dunas... e eu fui naquele camping… (VOTRE; OLIVEIRA, 
1996, p. 48).

(24)  Entenda por que os cachorros cheiram outros cachorros 
“naquele lugar” 
Para você parece nojento, mas o seu cachorro (ou, pelo 
menos, a ciência) tem uma ótima explicação para o ato18. 

(25)  (25) “Ai meu Deus, uma barata” Foi aquela confusão. E a 
bagunça começou19.

(26)  Vamos ficar com aquele visual de arrasar ... só com os rimel 
da Maybelline. A máscara do poder!20 

17 Disponível em: <http://trans-siberiano.blogspot.com.br/2015/09/queria-
-aquele-ali.html>. Acesso em: 17 dez. 2015.

18 Disponível em: <https://plus.google.com/+RevistaGalileu/posts/2U-
zhi8HgSsZ>. Acesso em: 2 jul. 2016.

19 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/bragada/pisa-na-barata.
html>. Acesso em: 2 jul. 2016.

20  Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/209980401355251475/>. 
Acesso em: 2 jul. 2016.
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(27)  Gente, como aquelazinha [Daniele Winits] trocou esse 
homem [Cássio Reis] por aquele franguinho [Jônatas 
Faro]?21 

Conforme podemos observar, em 22, o locutor aponta 
para um referente (um Citroën) que se encontra distante dos 
interlocutores, porém no mesmo espaço físico em que eles 
estão. Trata-se, portanto, do que se poderia considerar uma 
referência mais “concreta” e sendo assim, +objetiva. Em 23, 
embora o referente Camping Dunas seja um local geografica-
mente distante de onde os interlocutores se encontrem, por 
ele já ter sido mencionado no texto, (n)aquele camping é uma 
retomada anafórica. Assim, por ser do domínio textual, esse uso 
deve ser considerado como relativamente/menos “concreto e, 
portanto, +/- objetivo. Em 24, o eufemismo (n)aquele lugar apela 
para a inferenciação pragmática do interlocutor, a fim de que 
este interprete, a partir das pistas cotextuais e de seu conhe-
cimento de mundo, o referente evocado pelo locutor. Em usos 
como esse, a construção com aquele adquire um caráter dêitico 
mais abstrato, visto não apontar diretamente para uma enti-
dade referencial localizável no ambiente de interação nem no 
espaço textual, mas no acervo cognitivo do ouvinte/leitor. Nesse 
caso específico, a referência nessa forma de expressão eufemís-
tica adquire um caráter (inter)subjetivo pelo fato de, por um 
lado, o locutor contar com a capacidade inferencial de seu inter-
locutor, estabelecendo uma negociação de sentido; por outro, 
servir como estratégia de preservação da face, uma vez que o 

21  Disponível em: <http://www.pimentanoteuerefresco.com.br/2010/06/
novamente-delicioso-parte-ii.html>. Acesso em: 2 jul. 2016.
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locutor vale-se de uma referência mais “disfarçada”/“neutra” 
para evitar o uso de um termo mais direto e constrangedor.

Os casos 25, 26 e 27 são de natureza ainda mais abstrata 
e (inter)subjetiva: em 25, aquela confusão tem sentido intensivo; 
em 26, aquele visual tem função supervalorativa, o que se pode 
confirmar pela expressão subsequente de arrasar; em 27, aque-
lazinha designa um juízo de valor desqualificativo atribuído 
a um referente (Daniele Winits), reforçado pelo diminutivo 
-inha. Nesses três casos, os respectivos locutores não estão 
propriamente (ou, ao menos, prioritariamente) mostrando/
localizando um dado referente. Neles, o significado se desloca 
de sua acepção dêitica convencional e passa a indiciar novas 
funções semânticas e discursivo-pragmáticas, mais vinculadas 
a valores (inter)subjetivos, ou seja, intensidade, supervalori-
zação e julgamento negativo, respectivamente. Desse modo, 
trata- se de formas diferenciadas de focalizar o referente, assu-
mindo viés relativamente argumentativo.

O continuum objetividade – (inter)subjetividade entre 
construções com aquele vincula-se à trajetória concretude > 
abstratização nele implicada, envolvendo processos de meto-
nimização e metaforização, conforme discutidos em Sweetser 
(2001), Traugott e Dasher (2002), Hopper e Traugott (2003). 
Tais processos se estabelecem pela relação entre domínios 
conceituais, por contiguidade – no caso da metonímia – ou por 
analogia – no caso da metáfora – (LAKOFF; JOHNSON, 1999).

Na microconstrução com aquele intensivo, é plau-
sível supor a metáfora intensidade é destaque perceptual  
(SILVA, 2009), que tem na base a função dêitico-focalizadora. 
Essa relação se explica no fato de, em sua acepção dêitica 
mostrativa, a construção com aquele funciona como forma de 
um dado referente ser selecionado e posto em destaque como 
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principal foco de atenção para o interlocutor. Desse modo, 
torna-se perceptual e discursivamente mais saliente. Sendo 
assim, é possível inferir que, por analogia, o destaque e a 
saliência de âmbito mais “concreto” são metaforicamente proje-
tados em um domínio mais abstrato para designar graduação, 
conforme se explica em Silva (2009). Ou seja, o que causa mais 
atenção/impacto perceptual é um candidato em potencial à 
acepção intensiva (a exemplo de termos/expressões como mara-
vilhoso, de doer na vista, que salta aos olhos e similares).

Subjacente a essa extensão metafórica, pode-se hipo-
tetizar a relação metonímica de causa-efeito mostração > 
destaque perceptual. Em outras palavras, ao se “apontar” 
discursivamente para um certo referente localizado no contexto 
de interação, este adquire consequente destaque perceptual 
específico, sendo o principal foco de atenção (a figura). Essa 
hipótese é coerente com o que postula Taylor, (1992), segundo 
o qual uma relação metonímica pode ser a base para a extensão 
metafórica (CROFT; CRUSE, 2004).

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso da micro-
construção com aquele supervalorativo: valorização é destaque 
perceptual. Significa que, ao se dar destaque perceptual a 
um dado elemento por se selecioná-lo como foco referencial, 
chamando-se a atenção sobre ele, de certo modo, este passa a 
ter valor individual. Pensamos, então, que esse procedimento 
pode ter sido o ponto de partida para projetar tal destaque num 
viés metafórico de supervalorização apreciativa, sendo este, 
portanto, de orientação mais (inter)subjetiva.

Na microconstrução com aquele depreciativo, parece 
ocorrer a extensão metafórica depreciação é distancia-
mento espacial, em que também subjaz a relação metonímica 
de causa-efeito desprezo > afastamento físico. Nesse caso, a 
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base dêitico-distal de aquele é determinante. No primeiro, a 
metáfora de desqualificação/desprezo afetivo se expressa, por 
analogia, em termos de distanciamento espacial; no segundo, 
a metonímia reside no fato de haver consequente tendência ao 
afastamento físico de pessoas/coisas das quais desgostamos e 
que julgamos desprezíveis.

Ainda em relação a essa microconstrução, levantamos 
a hipótese de que, além desse link de herança metafórica, ela 
deve também ter herdado traços de outra construção: a de - inho  
em sentido metafórico de rebaixamento/desqualificação e 
menosprezo. Essa hipótese fundamenta-se no que se postula em 
Goldberg (1995) quanto à possibilidade de uma dada construção 
exibir múltiplos elos de herança de construções distintas.

Portanto, de acordo com o que foi verificado até aqui, no 
continuum da dêixis mostrativa distal (das microconstruções com 
aquele), está implicada a gradiência objetividade – (inter)subje-
tividade, à qual se correlaciona a escalaridade “concretude” 
– abstratização. A esse continuum, podemos, ainda, relacionar 
outros aspectos também escalares, conforme apresentados no 
quadro resumitivo a seguir:

DÊIXIS MOSTRATIVA DISTAL

Objetividade (Inter)subjetividade

Concretude Abstratização

Âmbito Visual Âmbito virtual

+Referencialidade -Referencialidade

Identificação Avaliação

Quadro 4 – Aspectos escalares das construções com aquele. 

Fonte: Autoria própria.



201

(INTER)SUBJETIVIDADE E EXTENSÃO SEMÂNTICA  
EM CONSTRUÇÕES COM AQUELE

José Romerito Silva

Não obstante as especificidades semânticas das micro-
construções com aquele, elas se associam não apenas pelo fato 
de instanciarem, relativamente, o mesmo padrão esquemático 
em termos formais mas também por compartilharem, conforme 
vimos, elos de herança polissêmica. Esse vínculo hereditário tem 
como ponto de partida um traço comum, que é o sentido básico 
de distanciamento, no espaço, entre os parceiros de interação e o 
objeto referido, tal como foi constatado nas amostras examinadas.

5 Considerações finais

Neste capítulo, tentamos examinar, por um lado, o naipe de 
microconstruções em que se expressa a CDD com aquele; por 
outro, procuramos tratar da gradiência objetividade – (inter)
subjetividade) e da correspondente extensão semântica 
concretude – abstratização relacionada a essa gradiência. 
Primeiramente, descrevemos as microconstruções vincu-
ladas à identificabilidade referencial, partindo da mais básica 
com noção espacial de mostração contextual/visual às de 
“mostração” virtual. Depois, descrevemos as mais relacionadas 
à avaliação (inter)subjetiva.

Vimos que as microconstruções com aquele de natureza 
mais virtual e avaliativa são extensões polissêmicas da CDD espa-
cial. Essas extensões são, assim, responsáveis pela produtividade 
e diversidade semântica e discursivo-pragmática de microcons-
truções na rede, as quais guardam entre si relações de herança.

Em seguida, abordamos a diversidade de usos de (micro)
construções com aquele na tentativa de evidenciar o continuum 
objetividade – (inter)subjetividade a partir da função dêitico-
-distal de mostração/identificação do referente localmente 
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situado. Essa diversidade revela, ainda, o desenvolvimento de 
significados mais abstratos (em especial, metafóricos) asso-
ciados a usos de natureza (inter)subjetiva.

Os continua objetividade – (inter)subjetividade / concre-
tude – abstratização entre (micro)construções com aquele 
poderiam ser tomados num cline diacrônico, conforme o viés 
unidirecional de Traugott e Heine (1991) espaço > (tempo) > texto 
ou, ainda, relacionados às funções postuladas em Halliday e 
Hasan (1976), a saber, ideacional, textual e interpessoal, seguindo a 
linha de Traugott (2010). Entretanto, propomos aqui considerar 
as relações entre essas (micro)construções em perspectiva 
mutidirecional/radial e multifuncional. Essas relações têm 
como conceito fundante a noção de mostração dêitica espacial 
de uma entidade no contexto de interação, conforme advogam 
Bergen e Plauché (2001).

Por fim, defendemos que esses continua devem ser vistos 
numa perspectiva pancrônica, uma vez que os mesmos meca-
nismos/processos atuantes em relação a (accu-ille), no Latim – do 
qual provém aquele (CAMBRAIA; BIANCHET, 2008; RONCARATI, 
2008) –, também atua(ra)m em relação à mudança e à diversi-
dade construcional com esse pronome.
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CONSTRUÇÕES CORRELATAS 
ADITIVAS SÃO ESTRUTURAS 

DE COORDENAÇÃO?
Ivo da Costa do Rosário (UFF)

1 Considerações iniciais

A análise de qualquer gramática que tente descrever a língua 
portuguesa mostra que a correlação é um processo preterido 
nos capítulos destinados à ligação de orações. Quando é abor-
dada, parece não receber o tratamento merecido, tendo em vista 
sua complexidade e multifuncionalidade em nosso vernáculo.

Quanto a esse tema, Teoria da Correlação, elaborada por 
José de Oiticica, na segunda metade do século XX, ocupa 
um lugar pioneiro nos estudos gramaticais. Essa obra tece 
importantes considerações sobre os diferentes mecanismos 
correlativos, mas, como afirmou o autor, a correlação, de fato, 
ainda é uma “floresta inexplorada” (OITICICA, 1952, p. 2).

Mais contemporaneamente, Rosário (2012) assumiu a 
tarefa de descrever e analisar uma parte dessa grande “floresta 
inexplorada”. A partir de dados sincrônicos do Português 
Brasileiro, o autor selecionou um conjunto de construções 
correlatas aditivas e propôs uma análise de caráter funcional. 
Nessa mesma obra, a correlação foi definida como uma “cons-
trução sintática prototipicamente composta por duas partes 
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interdependentes e relacionadas entre si, encabeçadas por corre-
latores1, de tal sorte que a enunciação de uma (prótase) prepara 
a enunciação de outra (apódose)”. Eis um dado ilustrativo2:

(1)  Por isso, espero que o Presidente da República, que afirma 
nos jornais de hoje que até agora a epidemia, graças a Deus, 
não chegou ao Brasil, siga também os mandamentos de 
Deus e cumpra todas as ações preventivas, não só a União, 
mas também todos os Estados da federação. – 28/04/2009

Nessa ocorrência, vemos que os correlatores não só... mas 
também introduzem prótase e apódose respectivamente. São 
duas partes interdependentes, visto que uma está relacionada 
à outra. A primeira parte (não só a União) prepara e abre uma 
expectativa para o anúncio da segunda parte (mas também todos 
os Estados da federação).

Essa grande seara, que é o estudo da correlação, deve 
continuar sendo investigada pelos estudiosos da língua, espe-
cialmente por conta das lacunas detectadas nas abordagens 
disponíveis até o presente momento. O objetivo deste capítulo, 
portanto, é oferecer uma colaboração a esse trabalho, dando 
continuidade a essa agenda de estudos, haja vista a também 
incipiente literatura linguística produzida sobre o tema.

1 Correlatores é um termo criado por Rosário (2012) em analogia 
com subordinadores e coordenadores. Definem-se como os elementos 
descontínuos responsáveis por introduzir as partes da correlação: 
prótase e apódose. Tradicionalmente são conhecidos como conjunções 
correlativas. Dentre os correlatores aditivos, podemos citar não só... mas 
também, não somente... como também, entre outros.

2 Na seção 3, apresentamos as informações principais sobre o corpus 
utilizado na pesquisa.
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A correlação reúne em seu bojo uma série de estruturas 
muito diversificadas, o que nos levou a selecionar um aspecto da 
questão. Com esse objetivo, portanto, selecionamos um grupo 
de estruturas dentro da correlação aditiva. A partir desse recorte, 
surgiu a pergunta que dá título a esse capítulo: Construções corre-
latas aditivas são estruturas de coordenação?

Defendemos que a correlação aditiva, além de apresentar 
características singulares, serve a outras funções pragmáticas e 
discursivas distintas da coordenação aditiva. Assim, divergimos 
do posicionamento mais ou menos hegemônico das gramáticas 
normativas que consideram a correlação aditiva como uma 
variante ou modalidade da coordenação. Para a defesa desse 
ponto de vista, organizamos este trabalho em seis partes.

Após estas considerações iniciais, na seção 2, traçamos 
um breve estudo sobre a coordenação sob a ótica de alguns 
autores. O objetivo é investigar com que bases esse assunto é 
tratado em diferentes correntes de investigação linguística. 
As propriedades da coordenação, detectadas a partir dessas 
reflexões, servirão de base para o trabalho das seções seguintes.

A seção 3, dedicada exclusivamente à correlação, também 
leva em consideração as contribuições de autores diversos. 
Balizamos as opiniões dos estudiosos que agasalham a corre-
lação tanto dentro da coordenação quanto como tendo um 
estatuto autônomo. Cotejamos ambos os pontos de vista e ofere-
cemos uma crítica acerca dos respectivos posicionamentos.

A seção 4 explicita uma análise contrastiva entre coor-
denação aditiva e correlação aditiva, com base em dados de 
língua real. Após a sucinta apresentação de alguns aspectos 
teórico-metodológicos, um conjunto de dados é analisado à luz 
da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que é adotada 
nesta pesquisa como linha teórica central, tendo em vista sua 
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íntima relação com a pesquisa empírica. A LFCU revela-se como 
uma corrente eficaz na descrição de fenômenos cuja gênese 
e propagação são atestadas no uso das diversas comunidades 
linguísticas, congregando pressupostos funcionalistas, cogni-
tivistas e construcionistas.

Por fim, antes das referências bibliográficas, a seção 5 
destaca algumas considerações finais, visando a consolidar 
os argumentos que sustentam a distinção entre coordenadas 
aditivas e correlatas aditivas. Neste percurso, almejamos 
apresentar aos leitores uma investigação capaz de suscitar 
reflexões produtivas sobre esse tão importante ponto da 
sintaxe da língua portuguesa.

2 O processo de coordenação

Constatamos muitas divergências acerca dos conceitos e da 
caracterização do tradicional processo de coordenação. De fato, 
o tratamento dado ao assunto costuma ser bastante heterogêneo, 
tanto nas abordagens tradicionais quanto nas mais modernas.

Naturalmente, não é nosso objetivo dar conta desse 
assunto por completo, entretanto, entendemos que esse tema 
é de grande importância para a discussão proposta. Afinal, se 
postulamos que a correlação aditiva é um processo distinto da 
coordenação aditiva, precisamos abordar tanto uma quanto a 
outra em suas características centrais. Com esse intuito, esta 
seção apresenta a coordenação sob quatro perspectivas teóricas 
distintas: na Gramática Tradicional, no Funcionalismo, nos 
Estudos Tipológicos e no Cognitivismo.

A coordenação, ao lado da subordinação, é um dos 
processos de estruturação sintática consagrados pela 
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Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) em vigor e enfocados 
pela maioria dos gramáticos de orientação tradicional. Vale 
destacar, desde já, que a citada NGB só apresenta as palavras 
coordenação e subordinação a partir do item relativo ao período 
composto (CARONE, 2003, p. 16). Essa orientação oficial pode 
levar ao pressuposto de que esses processos não operariam no 
nível do período simples, o que é falso, pois, na formação dos 
sintagmas, por exemplo, é muito comum a coordenação de itens.

Um critério muito comum e evocado pelos gramáticos 
tradicionais é o da (in)dependência. Algumas obras tomam esse 
critério como o que distingue os processos de coordenação e de 
subordinação. Por exemplo, para Luft (2000, p. 51, grifo nosso), 
“as orações do período ‘composto por coordenação’, indepen-
dentes, levam o nome de coordenadas”.

Por meio dessa definição, em primeiro lugar, reite-
ramos o que foi afirmado por Carone (2003), ao assertar que a 
coordenação costuma ser tomada apenas no nível do período 
composto. Além disso, detectamos um laconismo na definição 
que associa coordenação a independência. Diante desse fato, as 
questões que surgem são as seguintes: O que é independência? 
De que independência Luft (2000) fala?

Dando continuidade à análise das obras normativas, 
encontramos outra definição proposta por Cunha e Cintra (2001, 
p. 593-594, grifo nosso): “As orações coordenadas são estruturas 
da mesma natureza, autônomas, independentes, isto é, cada uma 
tem sentido próprio”. Os autores assumem, portanto, a noção de 
independência semântica. Orações coordenadas seriam orações 
independentes em termos de sentido.

Rocha Lima (1999, p. 26, grifo nosso), por sua vez, afirma o 
seguinte: “Comunicação de um pensamento em sua integridade, 
pela sucessão de orações gramaticalmente independentes – eis o 
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que constitui o período composto por coordenação”. Segundo 
a visão do autor, a independência das coordenadas está no nível 
gramatical, ou seja, sintático. Assim, Rocha Lima (1999) defende 
uma perspectiva distinta da de Cunha e Cintra (2001).

Uma análise mais aprofundada dessas definições permite-
-nos asseverar que elas são incompletas e não dão conta de toda 
complexidade das estruturas coordenadas em geral. Nesse ponto, 
já no campo dos estudos funcionalistas, assertamos, com base em 
Givón (1990), que nenhuma oração é totalmente independente 
de seu contexto oracional imediato, e existe uma relação icônica 
entre a integração de orações e a integração dos eventos.

Na visão do pesquisador, o critério da (in)dependência 
é falho, pois todo texto coerente e coeso é composto por um 
conjunto de períodos inter-relacionados. Essa inter-relação 
consubstancia-se por meio de mecanismos de dependência de 
maior ou menor grau entre as partes. Em outras palavras, uma 
relação de independência total, na linguagem situada, não é 
possível de ser atestada e nem é algo empiricamente comprovado.

Givón (1990) acrescenta que um processo de integração 
de orações indica sempre uma integração de eventos por meio 
de processos icônicos. Matthiessen e Thompson (1988, p. 286) 
também defendem o mesmo em outros termos ao destacar que 
“a combinação de orações reflete a organização retórica do 
discurso”. O processo de estruturação de orações selecionado 
reflete, de alguma forma, a veiculação da informação, sem 
arbitrariedade total. Assim, a escolha pela coordenação, pela 
correlação ou por outro processo revelaria diferentes níveis de 
integração, longe do binarismo aristotélico previsto nas obras 
gramaticais.

Hopper e Traugott (1997, p. 170), em uma obra já clás-
sica na área, sugerem que a integração de orações deva ser 
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considerada em um continuum, que vai da parataxe à subor-
dinação, integrando dois eixos: encaixamento e dependência. 
Vejamos:

Esquema 1 – Continuum de integração oracional. 

Fonte: Hopper e Traugott (1997).

Segundo essa perspectiva, a coordenação seria uma 
estrutura de parataxe, apresentando os traços [- encaixa-
mento, - dependência]. Segundo essa visão, orações paratáticas 
são as menos integradas, localizadas à esquerda do continuum.  
A partir daí, duas observações importantes precisam ser feitas. 
Em primeiro lugar, os autores rompem com o binarismo clássico 
que considerava apenas uma dicotomia (coordenação e subor-
dinação). Com isso, surge um ponto intermediário chamado 
hipotaxe, que compartilha traços tanto da parataxe [- encai-
xamento] como da subordinação [+ dependência].

No campo dos estudos tipológicos, apresentamos a 
proposta de Croft (2001), que busca agregar uma grande diver-
sidade de tipos de ligação de orações:

- encaixamento
+ dependência

Hipotaxe

- encaixamento
- dependência

Parataxe

+ encaixamento
+ dependência

Subordinação> >
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Esquema 2 – Processos de integração de orações. 

Fonte: Croft (2001).

O esquema busca oferecer uma visão mais completa 
acerca dos processos de conexão de orações, tendo em vista a 
grande diversidade linguística do mundo. Croft (2001, p. 329, 
grifos nossos) afirma que 

a distinção conceptual básica entre as tradicionais cate-
gorias de coordenação e subordinação adverbial é de 
natureza gestáltica, entre [...] sentenças de figura complexa 
e sentenças de figura-fundo. 

Logo, apesar de reconhecer uma grande diversidade no 
campo da ligação de orações, o autor assevera que as duas liga-
ções básicas se dariam dessa forma: como figura complexa ou 
como figura-fundo.

Com relação ao tema desta seção, em específico, Croft 
(2001, p. 327) defende que “na construção da coordenação, a 
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conjunção coordenativa (quando presente) permanece entre as 
duas cláusulas cuja ordem é fixa”. Desenvolvendo ainda mais 
os traços da coordenação, Croft (2001, p. 336) acrescenta que 
“a característica sintática mais saliente das construções coor-
denadas é a sua iconicidade temporal: a sequência temporal 
(e/ou causal) implicada na ordem das cláusulas coordenadas é 
invertida quando a ordem dessas cláusulas é invertida”. A partir 
dessas asserções, depreendemos duas importantes proprie-
dades da coordenação: (a) o conectivo responsável pela ligação 
de orações ocupa um lugar fixo; (b) a ordem das orações espelha 
a ordem dos eventos, o que é algo motivado iconicamente.

Langacker (2008, p. 406-407), já na arena dos estudos 
cognitivistas stricto sensu, apresenta um pensamento muito 
semelhante a Croft (2001) ao afirmar que a coordenação ocorre 
quando duas ou mais cláusulas aproximam-se em status de 
coigualdade. O conceito de coigualdade é definido pelo autor 
como uma participação de forma independente e em mesma 
medida no mesmo conjunto de relações gramaticais.

Ele acrescenta que a forma mais típica de coordenação é 
a do tipo combinação com e, que é mínima e básica. O seu traço 
fundamental – inerente à própria noção essencial de coorde-
nação – consiste na justaposição mental de elementos coiguais. 
Isso significa que os elementos são concebidos em conjunto, em 
um único quadro [frame], conforme afirma Langacker (2008, 
410). A representação imagética dessa perspectiva está a seguir:
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Esquema 3 – Representação imagética da coordenação. 

Fonte: Langacker (2008).

O esquema possibilita uma melhor compreensão do 
conceito de coigualdade. Na coordenação, os elementos apre-
sentam o mesmo status informacional, sem proeminência 
discursiva de qualquer nível. Assim, o conectivo coordenativo 
por excelência e tem a função de resguardar a isonomia ou equi-
polência dos elementos conjugados.

Essa breve incursão em algumas obras de diferentes 
correntes teóricas permite concluirmos que há divergên-
cias entre os autores em alguns aspectos, mas há outros 
pontos relativamente comuns. Como pontos de convergência 
no tocante à coordenação, destacamos a coigualdade dos 
elementos ligados, uma relação sintática de maior inde-
pendência entre os termos copulados e uma tendência ao 
estabelecimento de relações mais icônicas.

Essas observações são bastante úteis, no sentido de 
permitirem um cotejo desses traços com as particularidades 
das construções correlatas. Na próxima seção deste capítulo, 
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vamos, portanto, apresentar as características da correlação, 
não apenas no plano formal, mas também nos níveis pragmá-
tico, discursivo e semântico.

3 O processo de correlação

Nesta seção, cabe investigarmos os diferentes pontos de vista 
assumidos pelos autores no tocante à correlação. Há alguns que 
simplesmente ignoram esse fenômeno sintático; outros o consi-
deram como processo distinto da coordenação e da subordinação; 
e, por fim, há quem o agasalhe dentro dos processos mais canô-
nicos citados pela NGB. Essa última perspectiva é a mais adotada 
entre os autores brasileiros. Aliás, esse pensamento vai além das 
obras tradicionais e converge até mesmo com a concepção de 
influentes linguistas brasileiros como Camara Jr., como está 
consubstanciado em obra organizada por Uchôa (2004).

Entretanto, a despeito de a NGB preconizar apenas a exis-
tência dos processos de subordinação e coordenação, no âmbito 
do chamado período composto, houve vozes dissonantes ao longo 
do percurso de sua normatização. Chediak (1960, p. 74), consul-
tado acerca do assunto, na época da elaboração da NGB, afirmou: 
“É lamentável que o Anteprojeto tenha excluído a correlação e a 
justaposição como processos de composição de período”.

O processo de elaboração da NGB foi bastante conturbado. 
Ainda durante o período de consultas, Chediak (1960, p. 213) 
nos informa que o Departamento de Letras da Universidade do 
Rio Grande do Sul, em 1958, requereu a inclusão deste processo 
como distinto do da subordinação e da coordenação, mas não 
teve sorte em seu requerimento.
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Camara Jr. (1981, p. 87) assevera que a correlação “é uma 
construção sintática de duas partes relacionadas entre si, de 
tal sorte que a enunciação de uma, dita prótase, prepara a 
enunciação de outra, dita apódose”. A explicitação do autor 
admite que a correlação apresenta um arranjo sintático parti-
cular, mas, como já foi dito, defende que a correlação não deve 
ser considerada como um processo de estruturação sintática 
distinto, já que ela se estabeleceria tanto por meio da coorde-
nação como por meio da subordinação.

Defendemos, neste trabalho, que aspectos formais 
refletem concepções discursivas distintas e carreiam fatores 
semântico-pragmáticos também específicos. Ao tratar justa-
mente da integração de sentenças aditivas, Givón (1990, p. 317) 
apresenta uma série de cláusulas em inglês, ordenando-as 
segundo diferentes níveis de conectividade temática, inte-
gração sintática e redução sintática. Vejamos uma 
esquematização da proposta do autor:

Esquema 4 – Diferentes níveis de integração das construções aditivas. 

Fonte: Givón (1990, p. 317).

Por meio desse esquema, podemos verificar que os 
diferentes níveis de integração são expressos por meio de 

- Conectividade temática
- Integração sintática
- Redução sintática

a. She sang and played the guitar. [Ela cantou e tocou violão.]
b. She sang and also played the guitar. [Ela cantou e também tocou violão.]
c. She sang, and she also played the guitar. [Ela cantou, e ela também tocou violão.]
d. She sang, and them she played the guitar. [Ela cantou, e então ela tocou violão.]
e. She sang. Then she played the guitar. [Ela cantou. em seguida, ela tocou violão.]
f. She sang. Later on she played the guitar. [Ela cantou. Mais tarde, ela tocou violão.]
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codificações morfossintáticas também distintas. Destacamos 
que a partícula descontínua and...also [e...também], de natureza 
correlativa, ocupa um grau intermediário de conectividade e 
integração na proposta do autor. Ainda com relação a esse tema, 
Givón (1990, p. 343, grifos nossos) afirma:

A gramática da combinação de orações no discurso conectado, 
marcando diferentes graus de dependência sintática interora-
cional, não é senão a reflexão sistemática do grau em que 
dois eventos (ou estados) são enquadrados em conjunto [framed 
jointly] a partir da perspectiva da cognição ou comunicação.

Mais uma vez, o autor defende a aproximação entre 
graus de dependência sintática e enquadramento dos eventos. 
Diferentes estratégias de codificação apontam para diferentes 
perspectivas comunicacionais. Com relação ao objeto de estudo 
discutido neste capítulo, por princípio, a coordenação aditiva é 
distinta da correlação aditiva por apresentar diferentes graus 
de dependência sintática, dentre outros traços que ainda serão 
aqui discutidos.

Câmara Jr., ao tratar de construções correlatas, expli-
cita melhor seu pensamento com referência às relações 
aditivas. Vejamos:

No terceiro tipo da alegada ‘correlação’, o que se tem na reali-
dade é uma coordenação aditiva enfática. ‘Ele é desatento e 
preguiçoso’ equivale em princípio a — ‘Ele não só é desatento 
mas também preguiçoso’. Apenas na segunda frase se insiste 
na gravidade dos defeitos: ser desatento é ruim e ainda por 
cima é preguiçoso! Que importa para conceituar a coorde-
nação que os elementos ‘não só’ e ‘mas também’ exijam uma 
parte seguinte e uma parte anterior? Por acaso, em — ‘ele 
é bom mas preguiçoso’ a partícula ‘mas’ também não exige 
uma parte anterior? E — ‘Não me limitarei a dizer isso; acres-
centarei...’, a oração com ‘não limitarei’ não exige uma parte 
seguinte? (UCHÔA, 2004, p. 111).
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Segundo palavras do autor, a correlação é caracterizada 
como um processo enfático. Bechara (1999), Luft (2000), Kury 
(2003), entre outros autores, concordam com Camara Jr. (1981). 
Também Carone (2003, p. 62/87) prefere considerar as corre-
latas, bem como as justapostas, como variantes dos processos 
de subordinação e coordenação. Esse grupo refere-se à corre-
lação como um “modo diferente” de codificar a coordenação e 
a subordinação, ou ainda como outra “modalidade de conexão”, 
corroborando o ponto de vista de que a correlação não estaria 
no mesmo plano dos outros processos mais canônicos. Para 
esses autores, a correlação é uma estratégia que carreia as 
noções de vigor, ênfase, realce.

À diferença dos autores tradicionais, defendemos que 
a correlação aditiva é uma construção com características 
distintas da coordenação aditiva, indo além das formulações 
normativistas sobre o assunto. Nesse ponto, aproximamo-nos 
dos trabalhos partidários da correlação como terceiro processo 
de ligação intersentencial. Contudo, assumimos uma perspec-
tiva de categorização distinta da que é adotada pelos autores 
analisados, já que não a enquadramos em um processo autô-
nomo e categórico, mas difuso e escalar.

De acordo com Hopper e Traugott (1997, p. 186, grifos 
nossos), as estruturas correlativas “marcam o início de ambas as 
cláusulas e sua interdependência é típica da hipotaxe do inglês 
antigo (e de muitos textos mais antigos no indo-europeu)”. Essa 
afirmação apresenta um termo-chave para a compreensão da 
correlação: a interdependência. Esse conceito precisa, de forma 
muito clara, uma das mais importantes propriedades da corre-
lação, permitindo-nos igualmente deslocá-la dos processos 
subordinativos e coordenativos stricto sensu, que são de maior 
e menor dependência, respectivamente.
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Apesar de não haver asserções muito claras sobre o 
“lugar” da correlação nos continua de integração oracional, os 
pesquisadores oferecem pistas que nos ajudam nessa difícil 
tarefa. Por exemplo, segundo Croft (2001, p. 340), as estruturas 
que se apresentam com prótase e apódose costumam funcionar 
da seguinte forma: “A prótase (inicial) funciona como o tópico 
para a apódose; ela expressa conhecimento comum, que serve 
como um quadro para o material seguinte”. Essa formulação 
autoriza-nos supor que estruturas de prótase e apódose não 
podem ser consideradas coordenativas, tendo em vista que a 
coordenação é uma relação de figura complexa ou de coigual-
dade, como apresentamos na seção anterior.

O autor é ainda mais explícito ao afirmar que a estrutura 
de prótase e apódose “se assemelha ao princípio gestáltico da 
dependência funcional, que é usado para distinguir figura e 
fundo”. Em outras palavras, estruturas correlatas comportam-se 
como estruturas de figura e fundo, e essa é a codificação típica 
das estruturas de hipotaxe, e não de coordenação.

Essas asserções sustentam a hipótese de que a correlação 
aditiva não pode ser agasalhada no grupo das coordenadas. 
Croft (2001, p. 338) sustenta esse ponto de vista ao declarar que, 
“na maioria dos casos, a codificação alternativa das relações 
semânticas representa conceptualizações alternativas dos dois 
eventos como uma figura complexa ou como figura-fundo”. 
Assim, o fato de um escritor ou falante adotar uma construção 
correlata indica uma escolha que visa a veicular um conteúdo 
semântico-pragmático distinto do que seria veiculado por uma 
construção coordenada stricto sensu, e isso, de certa forma, já é 
admitido parcialmente pelos gramáticos normativos ao falarem 
em vigor, ênfase e realce. Diferentes codificações atendem ao 
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desejo de “dar direções ao ouvinte para interpretar as cláusulas 
em relação ao ambiente linguístico” (CROFT, 2001, p. 338).

Lenker (2010, p. 28) faz um amplo estudo tipológico sobre 
conexão de orações. Nessas pesquisas, a autora admite, na 
língua alemã, a existência de três processos básicos de ligação 
de cláusulas: a parataxe, a hipotaxe e a correlação.

Ao tratar das construções correlatas, a autora afirma 
que elas “marcam a relação de sentenças com conector adverbial 
no primeiro elemento conectado e conjunção subordinativa no 
segundo” (LENKER, 2010, p. 28, grifos nossos). Essa observação 
desloca o nosso olhar para a configuração morfossintática dos 
conectivos, ou seja, para os correlatores, que são os elementos 
responsáveis por codificar a relação de interdependência na 
construção correlata.

Interessa-nos, neste momento, a observação de que o 
primeiro correlator é um elemento denominado pela autora 
de conector adverbial. Dentre os traços que distinguem essa partí-
cula, a autora apresenta os seguintes:

 » Possuem função conectiva.

 » São mais livres em termos de posição na sentença.

 »  Podem agregar-se a conjunções subordinativas ou 
coordenativas.

 »  Servem para ligar cláusulas, mas também porções textuais 
maiores.

 » Adicionam a “voz do falante” ao discurso.

 » São fortemente argumentativos, servem à coerência lógica.
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 » Imprimem maior precisão.

 »  Marcam o desenvolvimento de um argumento relacionado 
a outro por meio de contraste, reelaboração e/ou conclusão.

 »  Codificam um conjunto específico de relações semânticas: 
adição e enumeração, sumarização, resultado/inferência/
causa e contraste/concessão.

Esses traços aplicam-se muito adequadamente ao 
primeiro correlator da construção aditiva, ou seja, ao elemento 
responsável por introduzir a prótase. Vejamos:

Esquema 5 – Correlatores da construção aditiva: conector adverbial e 

conjunção coordenativa. 

Fonte: Autoria própria.

Por meio desse dado esquematizado, verificamos que 
a prótase correlativa é introduzida pelo elemento correlator 
não apenas. A apódose, por sua vez, é introduzida por mas. Em 
primeiro lugar, constatamos que o primeiro correlator é formado 
por duas partículas de caráter adverbial: não (advérbio de 
negação) e apenas (advérbio de exclusão). O segundo correlator 

“O que esta sociedade precisa é de alguém
que tenha compostura, que 

não apenas fale,

Conector adverbial

Conjunção coordenativa

mas que seja verdadeiro naquilo que está falando”.
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é uma partícula tradicionalmente conhecida como conjunção 
adversativa.

Com relação ao primeiro correlator, não apenas, vemos 
que é totalmente possível classificá-lo como conector adverbial, 
nos termos de Lenker (2010). Em primeiro lugar, o que é muito 
preponderante, é sua própria formação: não apenas adjunge dois 
advérbios. Além disso, esse elemento possui função conectiva, 
é mais livre em termos de posição na sentença, serve para ligar 
cláusulas (e porções maiores), é fortemente argumentativo e 
preciso, além de possibilitar a construção de um valor contras-
tivo entre prótase e apódose.

Tudo isso nos credencia a postular que a correlação 
aditiva é uma estrutura distinta da coordenação aditiva, tendo 
em vista sua codificação morfossintática e seus usos funcionais 
no campo semântico-pragmático. A existência dessa construção 
na língua tem como motivação o preenchimento de necessi-
dades comunicativas não satisfeitas pelas formas existentes. 
É por esse motivo que houve o reaproveitamento de material 
linguístico (no caso, de advérbios) para o cumprimento de 
outras funções (no caso, de conectores adverbiais). Com isso, 
para satisfazer a novas necessidades, novas formas gramaticais 
desenvolvem-se ao lado de estruturas equivalentes disponíveis, 
com crescentes graus de expressividade.

Essas observações de Lenker (2010), associadas ao estudo 
já feito até o momento, permitem uma sistematização das cons-
truções aditivas em um continuum de crescente integração e 
dependência. Assim, defendemos que nem todas as estruturas 
aditivas são estruturas de coordenação. Ao contrário, as dife-
rentes construções estendem-se em um espectro que vai da 
justaposição paratática até a hipotaxe aditiva (com orações 
introduzidas por além de).
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De fato, os traços da correlação aditiva permitem que 
essa construção seja deslocada do campo da parataxe e seja 
alocada em uma posição de maior proximidade com a hipotaxe, 
tendo em vista sua interdependência e constituição morfossin-
tática (advérbio conector na prótase + conjunção coordenativa 
na apódose). Essa proposta de continuum está estabelecida por 
meio do esquema a seguir:

Justapostas

Plantei uma 
árvore. Vou 
cortar a grama.

Plantei uma 
árvore e vou 
cortar a grama.

Eu não só
plantei uma 
árvore mas
também vou 
cortar a grama

Além de plantar
uma árvore, vou
cortar a grama.

Coordenadas
sindéticas

Hipotáticas
adverbiais

Correlatas

+dependência
+integração

Parataxe Hipotaxe

Esquema 6 – Continuum de integração oracional das construções aditivas. 

Fonte: Autoria própria.

Postulamos que esse esquema representa, com maior 
clareza e fidedignidade, o “lugar” da correlação no campo das 
relações estabelecidas pelo matiz semântico de adição. Assim, 
em vez de essas quatro construções serem alocados em um 
grande grupo de estruturas coordenadas, ao contrário, defen-
demos que estruturas diferentes ocupem lugares diferentes no 
continuum de integração interoracional.

Na próxima seção, vamos contrastar as seções ante-
riores e acrescentar outras particularidades que caracterizam 
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a correlação aditiva, por meio de dados reais de nossa atual 
sincronia do Português Brasileiro.

4 Coordenação aditiva x correlação aditiva – 
uma análise comparativa centrada no uso

Todas as observações realizadas até este ponto indicam dife-
renças substanciais entre a coordenação aditiva e a correlação 
aditiva. Tais diferenças permitem admitirmos que, de fato, são 
duas construções distintas em língua portuguesa.

Nesta seção, pretendemos aprofundar essas diferenças 
e apresentar a análise de alguns dados extraídos do uso 
real da correlação aditiva em língua portuguesa. Para isso, 
elegemos um conjunto de discursos proferidos por deputados 
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ - 
como corpus de análise. Tais discursos são construídos a partir 
da apreciação dos diversos projetos de lei, bem como de home-
nagens a personalidades que se destacam por algum motivo 
considerado relevante.

Os dados são extraídos do site eletrônico <http://www.
alerj.rj.gov.br>, que apresenta os discursos políticos dos depu-
tados estaduais do Rio de Janeiro, desde 2007 aos dias atuais. 
Para esta pesquisa, selecionamos 1275 discursos, proferidos de 
02 de fevereiro de 2009 a 29 de outubro do mesmo ano. A amostra 
recortada para a análise representa, assim, um conjunto de 
textos de base sincrônica que espelha os usos contemporâneos 
da língua portuguesa, em sua variedade brasileira, no interior 
do gênero textual selecionado.

Optamos pela Linguística Funcional Centrada no Uso 
(LFCU) pelo fato de propormos uma pesquisa com base em 
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dados, e não em formulações teóricas abstratas e descontex-
tualizadas. O arsenal teórico oferecido por essa corrente ajuda 
a analisar a língua em uso sob uma perspectiva qualitativa 
e quantitativa, com rigor e apuro, reunindo contribuições 
da Linguística Funcional de vertente norte-americana e da 
Gramática de Construções.

De acordo com Croft (2009, p. 398), falante e ouvinte estão 
sempre em uma joint action, ou seja, em uma ação conjunta.  
O falante verbaliza algo, tendo em vista a audiência, de quem 
se espera um esforço para compreender a mensagem. Para que 
a mensagem seja compreendida, não basta apenas o processa-
mento do material linguístico. Ao contrário, devem-se levar 
em conta as crenças, as intenções e as ações, de forma coope-
rativa. Na correlação, isso é ainda mais premente, visto que 
a complexidade desse tipo de construção exige ainda mais a 
atenção e a cooperação do falante. A correlação torna-se, assim, 
um expediente sintático primoroso para a argumentação e a 
persuasão. Os discursos políticos da ALERJ, por sua vez, confi-
guram-se como um locus privilegiado para esse tipo de estudo.

O quadro a seguir apresenta uma síntese que distingue 
a coordenação aditiva da correlação aditiva, com base em 
pesquisa empírica realizada por Rosário (2012), acrescida de 
outros estudos posteriores. É a partir desse quadro que 
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apresentaremos a análise dos dados, contrastando coordenação 
aditiva e correlação aditiva:

Quadro 1 – Correlatas aditivas x coordenadas aditivas. 

Fonte: Autoria própria.

As correlatas aditivas têm função básica de distinguir 
(QUIRK et al., 1985, p. 941), em uma estrutura de figura e fundo, 
marcada por uma maior interdependência sintática. Esses 
três traços podem ser contrastados com os que caracterizam 
a coordenação aditiva, que tem a função básica de equacionar, 
em uma estrutura de figura e figura, marcada por uma maior 
independência sintática. Vejamos um dado:

(2)  Fez menção também à importância de regras para a reali-
zação de bailes funk e de outros eventos – regras que, de 
fato, respeitem a vida e o direito ao repouso dos traba-
lhadores que moram onde esses bailes são realizados.  
É verdade que isso tem que ser observado, Sr. Presidente, 
não apenas pelos realizadores desses eventos, mas de 

Correlatas
Função básica: distinguir
Relação: figura x fundo

+ Interdependência sintática

Posição menos fixa dos correlatores
Conectores mais pesados
Menor frequência de uso

Maior formalidade
Grande diversidade type

Menor paralelismo
Maior efeito de argumentatividade

Intensidade, vigor, ênfase
Estrutura de díade (prótase x apódose)

Verifuncionalidade fraca ou ausente
Alto poder hierarquizador 

Posição fixa das conjuções coordenativas
Conectores mais leves

Grande frequência de uso
Maior informalidade
Pequeno inventário
Maior paralelismo

Menor efeito de argumentatividade
Maior neutralidade

Possibilidade de ligação de vários itens
Verifuncionalidade forte

Baixo poder hierarquizador 

Coordenadas
Função básica: equacionar

Relação: figura x fundo
+ Independência sintática
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quaisquer eventos, de qualquer tipo de música; de qual-
quer evento e acontecimento que tenha que respeitar o 
direito do morador, do trabalhador que quer repousar. 
– 1º/09/2009.

No dado (02), a correlação aditiva instanciada pelo padrão 
não [V] apenas ... mas é selecionada pelo orador para argumentar 
acerca das regras para realização dos bailes funk no Rio de 
Janeiro. O deputado orador, no afã de tentar convencer aos 
outros deputados e, especialmente, ao presidente da ALERJ, 
alerta que as regras devem respeitar a vida e o direito de 
repouso dos trabalhadores. Ele acrescenta que as normas devem 
ser seguidas pelos realizadores dos bailes funk, mas também 
pelos realizadores de quaisquer outros eventos e de quaisquer 
outros tipos de música.

A força expressiva que emerge da construção corre-
lativa aditiva é evidente. Essa estratégia serve a uma função 
semântico-pragmática de reforço ou de ênfase, como afirmam 
os estudiosos que se debruçaram sobre esse assunto (LUFT, 2000; 
MÓDOLO, 1999; QUIRK et al., 1985, p. 935; ROCHA LIMA, 1999, p. 261).

Se todos os eventos fossem alocados em uma linha imagi-
nária, segundo a concepção do orador, o baile funk ocuparia um 
extremo e todos os outros gêneros musicais ocupariam outros 
pontos dessa linha. Essa maior expressividade que emerge da 
correlação aditiva não seria a mesma se parafraseássemos o 
excerto analisado por uma sequência coordenativa aditiva 
com o prototípico e. O uso de uma forma linguística diferente 
carrearia uma força expressiva também diferente, provavel-
mente utilizada em outros contextos.

O uso de não [V] apenas ... mas “distingue” duas partes: 
realizadores desses eventos (prótase) e quaisquer outros eventos, 
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de qualquer tipo de música; de qualquer evento e acontecimento 
que tenha que respeitar o direito do morador, do trabalhador que 
quer repousar (apódose). De fato, essas duas partes não têm o 
mesmo peso informacional. Há um crescendum argumentativo, 
que vai da prótase (parte menos proeminente) até a apódose 
(parte mais proeminente). Esse “desnível” atesta o estatuto de 
desigualdade entre as partes, e não de coigualdade, como asse-
verou Langacker (2008) para as coordenadas. Prótase e apódose, 
ligadas de forma interdependente (visto que uma concomitante-
mente depende da outra), expressam uma verdadeira estrutura 
de figura e fundo. Reiteramos que tudo isso está costumeira-
mente ausente em estruturas coordenadas.

Nas construções correlatas, os correlatores têm posição 
menos fixa, são mais pesados e utilizados com menor frequên- 
cia. As coordenadas aditivas, por sua vez, são marcadas por 
conectores com posição fixa, sendo mais leves e com maior 
frequência de uso. Vejamos os dados a seguir:

(3)  Não tenho que me escusar a obedecer a lei, que não foi 
feita apenas para punir criminosos, mas acima de tudo 
para proteger inocentes. – 31/03/2009

(4)  Eu agradeço e espero que o Jornalista Ronaldo Ferraz, 
amanhã, no próprio Jornal Hoje, possa ser elegante e fazer 
a devida retratação, a devida correção, de algo que não 
consagra apenas uma injustiça, mas registra um grave 
abuso. – 25/03/2009

No dado (03), o verbo ser é empregado como auxiliar ao 
lado do particípio passado feita, indicando o uso da voz passiva. 
O dado (04) apresenta também a inclusão de um elemento verbal 
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no interior do primeiro correlator, mas já não copulativo. 
Trata-se do verbo consagrar, no presente do indicativo.

A presença de elementos verbais no interior dos correla-
tores indica o baixo grau de coalescência3 e fixação4, nos termos 
de Lehmann (1985), o que apontariam um maior grau de compo-
sicionalidade na formação dos pares correlatos, tendo em vista 
a sua não cristalização e uma certa transparência no sentido 
de cada componente dos correlatores.

Essa liberdade de movimento dos itens, que é um dos 
traços da correlação aditiva, pode ser bem ilustrada por meio 
da análise do dado a seguir, acompanhado de três paráfrases.

(5)  Somos, às vezes, interlocutores não apenas de reivindica-
ções, mas somos uma espécie de interlocutores dispostos 
a ouvir todo sofrimento das pessoas, toda natureza de 
sofrimento. – 12/02/2009.

(05’)  Não apenas somos, às vezes, interlocutores de reivindica-
ções, mas somos uma espécie de interlocutores dispostos 
a ouvir todo sofrimento das pessoas, toda natureza de 
sofrimento. – 12/02/2009.

(05’’)   Somos não apenas, às vezes, interlocutores de reivindica-
ções, mas somos uma espécie de interlocutores dispostos 
a ouvir todo sofrimento das pessoas, toda natureza de 
sofrimento. – 12/02/2009.

3  Tendência à aglutinação de partes de uma construção.

4  Tendência a um posicionamento mais típico, com progressiva 
perda de liberdade.



235

CONSTRUÇÕES CORRELATAS ADITIVAS SÃO  
ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO? 

Ivo da Costa do Rosário

(05’’’)  Somos, às vezes, não apenas interlocutores de reivindica-
ções, mas somos uma espécie de interlocutores dispostos 
a ouvir todo sofrimento das pessoas, toda natureza de 
sofrimento. – 12/02/2009.

As paráfrases são o resultado da reorganização do 
material linguístico presente em (05). Dessa forma, reiteramos 
a considerável variabilidade sintagmática (LEHMANN, 1985) 
que caracteriza o par correlativo, o que, por consequência, 
aponta para seu baixo grau de cristalização e maior compo-
sicionalidade, nos termos de Traugott e Trousdale (2013). Essa 
propriedade da variabilidade sintagmática atesta a possibili-
dade de uso dos correlatores aditivos em posições diversas, sem 
grande prejuízo semântico.

O e, conectivo coordenativo por excelência, por outro lado, 
tem posição fixa entre os elementos coordenados (sejam segmentos 
oracionais sejam segmentos não-oracionais), além de ser incontes-
tavelmente leve, já que é monomorfêmico e monofonêmico.

Segundo Rosário (2012, p. 49), a multifuncionalidade 
da conjunção prototípica aditiva e continua sendo intensa ao 
longo de toda a vida dos falantes da língua portuguesa, assim 
como também na língua espanhola e na língua inglesa. Pezatti 
e Longuin-Thomazi (2008, p. 877) afirmam que as conjunções 
de adição, no Português falado, restringem-se às formas e e nem 
com a predominância da primeira. Também assim é na língua 
escrita (NOVAES, 2000). Logo, sua frequência é muito maior que 
a de qualquer par correlativo aditivo.

As correlatas aditivas estão ligadas a uma maior formali-
dade (QUIRK et al., 1985, p. 1001), apresentam grande diversidade 
type e oferecem um menor paralelismo, se comparadas às 
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coordenadas aditivas que, por sua vez, são mais informais, 
restritas a um inventário mínimo e admitem maior paralelismo.

(6)  É possível, com a dragagem do Canal do Cunha – que 
está sendo feita com recursos da Petrobras, do Fecam, 
da Secretaria de Ambiente do Estado –, não apenas revi-
talizar aquela área do ponto de vista ambiental. Isso é 
fundamental porque recupera uma área degradada do 
Estado do Rio de Janeiro, da Cidade do Rio de Janeiro; 
recupera o patrimônio que é a Baía de Guanabara. Nós 
sabemos, sem dúvida alguma, que a ação em favor do 
meio ambiente é daqueles que pensam o século XXI. 
Mas nós também entendemos, deputados e deputadas, 
que essa dragagem tem o papel estratégico de permitir 
a revitalização industrial desse bairro tão importante 
da Cidade do Rio de Janeiro. – 18/02/2009.

No exemplo (06), temos uma grande porção de texto na 
prótase e outra porção também consideravelmente extensa 
na apódose. O assunto focalizado é a questão da dragagem do 
Canal do Cunha, no Rio de Janeiro. Segundo o orador, essa obra 
revitalizará toda a área do ponto de vista ambiental. A essa 
informação, o deputado acrescentou outras questões que dizem 
respeito a esse processo de revitalização, utilizando-se, para 
isso, de três sentenças complexas:

a)  Isso é fundamental [porque recupera uma área degradada do 
Estado do Rio de Janeiro, da Cidade do Rio de Janeiro];

b)  recupera o patrimônio [que é a Baía de Guanabara].
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c)  Nós sabemos, sem dúvida alguma, [que a ação em favor do meio 
ambiente é daqueles [que pensam o século XXI]].

Após todos esses comentários, a correlação em (06) é 
concluída por meio da apódose, que conta com, pelo menos, dois 
elementos que não só intentam atrair a atenção dos ouvintes 
como também cumprem o papel de convidá-los à reflexão. 
Trata-se da inclusão do pronome reto nós no segundo correlator 
(mas nós também) e do uso do vocativo (deputados e deputadas). Por 
fim, o orador conclui que a revitalização do Canal do Cunha não 
será apenas do ponto de vista ambiental (como está explícito na 
prótase), mas também do ponto de vista industrial (como está 
explícito na apódose).

Esse excerto ajuda a comprovar o alto grau de comple-
xidade das construções correlatas, eivadas por forte 
argumentatividade e formalidade. O uso da correlação, portanto, 
especializa-se nesses contextos. Além disso, com relação à 
grande produtividade type, Rosário (2012, p. 128) atestou, por 
meio de pesquisa empírica, em uma amostra de discursos polí-
ticos, a existência de 28 diferentes pares correlativos. Os dados 
utilizados neste capítulo também ilustram essa constatação. No 
campo da coordenação aditiva, temos apenas o conetivo e e, em 
adições de polaridade negativa, o conectivo nem. O inventário 
da coordenação aditiva, portanto, é bastante restrito.

Com relação à questão do paralelismo, os dados indicam 
que a própria constituição morfossintática da correlação aponta 
para um “desnível”, tendo em vista o crescendum argumenta-
tivo atestado na prótase em relação à apódose. A presença de 
conector adverbial na prótase reforça essa questão, afastando 
a correlação aditiva de uma estrutura de coigualdade.
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Devemos destacar também que, na correlação aditiva, há 
sempre um maior efeito de argumentatividade, marcado por 
intensidade, vigor e ênfase, ao contrário da coordenação aditiva 
que tende a ser menos argumentativa, com uso muito frequente 
em sequências narrativas, apontando para uma maior neutra-
lidade, simplesmente copulando elementos.

Por fim, acrescentamos mais três traços da construção 
correlata aditiva: apresenta-se em estruturas de díade 
(prótase x apódose), veicula uma verifuncionalidade fraca 
ou ausente e tem alto poder hierarquizador. A coordenação 
aditiva, por sua vez, tende à possibilidade de ligar vários itens 
(e não somente dois), possui forte verifuncionalidade e tem 
baixo poder hierarquizador.

Vejamos o exemplo a seguir:

(7)  Quantas brigas nós já vimos na saída de ensaios, não só da 
Beija-Flor, mas de várias escolas! – 1º/09/2009

Em (07), o discurso girava em torno das brigas que ocor-
riam nas escolas de samba nas apresentações e nos ensaios. No 
plenário, havia uma grande representação da escola de samba 
Beija-Flor. O deputado orador, certamente com a intenção de 
não atribuir a essa única escola de samba a responsabilidade ou 
culpa por toda violência detectada na época, utilizou uma cons-
trução correlativa para atribuir o problema também a outras 
agremiações. Essa construção serviu, portanto, ao objetivo de 
desfocar o problema, proteger a face do locutor e conduzir o 
discurso para um maior grau de genericidade, visto que não 
são apontados os nomes de outras agremiações.

Em termos cognitivistas, segundo Goldberg e Jackendoff 
(2004, p. 564), a estrutura semântica dos eventos determina 
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a estrutura sintática das sentenças por meio de princípios 
gerais de ligação. Em outras palavras, Goldberg e Jackendoff 
(2004) corroboram o princípio da iconicidade, tal como descrito 
pelos funcionalistas, inclusive Givón (1994). Assim, aproprian-
do-nos das asserções desses autores, podemos afirmar que, 
de fato, a estrutura semântica complexa da correlação aditiva 
fica espelhada ou bem retratada em sua própria constituição 
morfossintática em forma de díade: prótase e apódose (BOSQUE; 
DEMONTE, 2004, p. 2638; PETERSON, 1999, p. 137).

Com relação à verifuncionalidade, Rosário (2012, p. 
211-212) asserta:

Por muito tempo se defendeu a tese da verifuncionalidade, 
hoje adotada por alguns estudiosos em sua versão fraca. 
Segundo essa tese, o conectivo aditivo excluiria qualquer 
outro valor semântico que não fosse a prototípica ideia de 
adição. Por outro lado, verificamos que essa tese não se aplica 
ao conectivo e, que pode assumir diversos sentidos adjacentes 
[...]. Segundo palavras de Alárcon (2003, p. 1), com relação 
ao e, haveria, na verdade, uma categoria central (adição) e 
extensões não-centrais (adversidade, concessão etc.), todas 
ligadas ao sentido mais prototípico, em relações radiais.

Com os padrões construcionais correlativos aditivos, veri-
ficamos uma tendência muito mais forte à verifuncionalidade, 
justamente pelo fato de veicularem prototipicamente, de forma 
muito frequente, apenas a ideia de adição enfática. Aliás, no 
corpus, não encontramos nenhum dado que tivesse outra ideia 
adjacente, a não ser que consideremos a comparação em alguns 
pares perfilados por como. Isso, contudo, é muito pouco frequente.

Segundo Bybee (2003, p. 604), o aumento na frequência 
propicia um maior enfraquecimento semântico. Sendo a corre-
lação pouco frequente, os deslizamentos semânticos são mais 
raros, e os conectivos mais verifuncionais. Por outro lado, 
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com o e, conectivo aditivo por excelência, esses deslizamentos 
são mais comuns e propiciariam a adjunção do valor aditivo a 
outros matizes semânticos.

Neste momento, analisemos a questão da hierarquia das 
informações, com base em mais um dado do corpus, seguido de 
uma esquematização:

(8)  São essas as notícias que eu fiz questão de trazer nesta 
tarde, com muita alegria, não só porque é uma região 
onde eu resido, onde constituí minha vida política e 
onde minha família vive até hoje, mas também porque são 
programas que vão atender, em especial, às camadas mais 
pobres. – 09/09/2009.
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Esquema 7 – Hierarquização das informações da prótase e da apódose. 

Fonte: Rosário (2012, p. 148).

Como podemos observar, ao segmento inicial, prende-se 
a prótase correlativa oracional, que é composta por quatro 
orações, sendo três delas coordenadas entre si (onde eu resido, 
/ onde constituí minha vida política / e onde minha família vive até 
hoje), ou seja, perfazem uma relação de lista (DECAT et al., 2001; 
LEHMANN, 1985), em um grau hierárquico menor que a oração 
superordenada não só porque é uma região. Dessa forma, podemos 
verificar que a correlação, muitas vezes, atua em níveis acima 
da oração, onde normalmente a parataxe e a hipotaxe atuam, 
criando um mosaico de diversas relações hierárquicas entre as 
sentenças da língua portuguesa.

No exemplo (08), tanto a prótase quanto a apódose 
expressam a noção de explicação/motivo, que é o matiz semân-
tico veiculado com a ajuda da partícula conjuncional porque 
(indicada entre colchetes). Contudo, a correlação refina essa 
relação no interior do texto ao associar à prótase uma lista de 

São essas 
as notícias 
que eu fiz 
questão de 

trazer 
nesta 

tarde, com 
muita 

alegria, onde eu 
resido,

onde 
constituí 

minha vida 
política

e onde 
minha 

família vive 
até hoje

não só [porque] é uma região

mas também [porque] 
são programas que vão 
atender, em especial, 

às camadas mais 
pobres. 

Segmento
inicial Prótase Apódose
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três orações coordenadas entre si, em nível inferior, como já 
dissemos. Aliás, a presença do e entre as duas últimas orações 
coordenadas depõe a favor de nossa análise, uma vez que estaria 
em um nível hierárquico inferior a não só, responsável por intro-
duzir a prótase correlativa.

É certo que a coordenação de itens subordinados e até 
coordenados não acontece somente no interior da correlação, 
mas também da própria coordenação. Entretanto, a correlação 
pareia as orações em um arranjo sintático com maior poder de 
coesão e ênfase, com margem de ambiguidade bem menor, já que 
marca com maior precisão os níveis entre os elementos ligados.

Caso os correlatores em (08) fossem substituídos pelo 
coordenador prototípico e, a relação hierárquica antes esta-
belecida entre as orações não ficaria tão clara. Além disso, a 
própria força de gradação enfática crescente expressa pela 
correlação aditiva ficaria bastante comprometida. Teríamos 
algo semelhante a:

(08’)  São essas as notícias que eu fiz questão de trazer nesta 
tarde, com muita alegria, porque é uma região onde eu 
resido, onde constituí minha vida política, e onde minha 
família vive até hoje e porque são programas que vão 
atender, em especial, às camadas mais pobres.

Segundo os gramáticos e outros teóricos, tanto a coor-
denação aditiva quanto a correlação aditiva compartilham 
características em comum, o que pode levar alguns estudiosos 
a verem entre elas uma relação de camadas (HOPPER, 1991). 
Afinal, tanto uma quanto a outra veiculam a noção básica 
de adição e ligam elementos oracionais e não oracionais. 
Entretanto, a explanação dos traços do Quadro 1 demonstra 
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e comprova que a coordenação aditiva e a correlação aditiva 
são construções distintas.

Há ainda outros traços que distinguem uma construção 
da outra. Nas correlatas, por exemplo, há a possibilidade de 
coocorrência com conjunções coordenativas (GILI Y GAYA, 1955, 
p. 246; PETERSON, 1999, p. 137), há a tendência ao aparecimento 
de um elemento velho na prótase, e um novo na apódose (QUIRK 
et al., 1985), entre outros pontos. Contudo, julgamos que a expo-
sição realizada já foi suficiente para atestar que a coordenação 
aditiva é uma construção e a correlação aditiva é outra, visto 
que se materializam de formas distintas, carreiam significados 
diferentes e são usadas em contextos pragmáticos diversos.

5 Considerações finais

De acordo com Givón (1990), quanto maior a quantidade de infor-
mação, maior é a quantidade de forma. As correlatas aditivas 
agregam diversas propriedades, logo, é natural que elas sejam 
perfiladas por conectivos mais “pesados”. O subprincípio icônico 
da quantidade, aliado a todos os argumentos apresentados e à 
investigação realizada, reforça nossa defesa quanto à distinção 
entre correlatas aditivas e coordenadas aditivas.

Vemos que as construções correlatas apresentam uma 
maior especificidade semântico-pragmático-discursiva. 
Associando-nos ao paradigma da não-sinonímia da forma grama-
tical (GOLDBERG, 1995), podemos afirmar que coordenadas 
aditivas e correlatas aditivas apenas assemelham-se quanto à 
carga semântica da ideia de adição, mas há muitas diferenças 
entre elas. Afinal, diferenças no frame sintático comumente 
carreiam diferenças em termos de significado. Entretanto, 
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como ficou demonstrado nas seções 2 e 3, esses traços são 
desconsiderados pela maioria dos gramáticos brasileiros.

Verificamos que a grande preocupação dos autores no 
tocante à correlação diz respeito ao seu estatuto de processo 
autônomo ou não de ligação de orações. Segundo nosso ponto 
de vista, calcado na LFCU, é possível estabelecer que as constru-
ções correlatas aditivas ocupariam um lugar intermediário entre 
parataxe e hipotaxe, em uma posição mais próxima a este último 
processo. Isso se justifica pela força pragmático-discursiva que 
emerge dessas estruturas, que agregam um conector adverbial 
(primeiro correlator) a uma conjunção coordenativa (segundo 
correlator), dentre as outras questões discutidas anteriormente.

A cooperação é a raiz de todas as habilidades cognitivas 
(CROFT, 2009, p. 399-400). A própria constituição da sociedade é 
fruto da cooperação progressivamente construída por homens e 
mulheres. Na construção correlativa aditiva, é fundamental que 
a cooperação seja exercitada, sob pena de esse arranjo sintático 
não ser compreendido ou não produzir os efeitos que se espera. 
No discurso político, isso é potencializado ainda mais, tendo em 
vista a necessidade de cooperação do ouvinte/interlocutor para 
o seu convencimento. Nesse jogo argumentativo, a correlação 
desponta como um instrumento útil de persuasão.

É provável que, no contexto da tradição, a correlação 
não tenha sido considerada como um terceiro processo de 
estruturação sintática por grande parte dos gramáticos pelo 
fato de estarem quase todos sob a égide do estruturalismo que 
tendia a uma visão dicotômica, como fruto da influência saus-
sureana nos estudos linguísticos. Dentro desse espírito, seria 
mais conveniente falar apenas em subordinação e coordenação. 
Entretanto, a análise empreendida depõe a favor de um trata-
mento especializado para esse tipo de construção.
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Assim, após percorrermos todo esse trajeto, baseando-nos 
nos autores invocados e na análise de dados empreendida, 
é possível recolher os argumentos necessários e suficientes 
para respondermos à questão que dá título a esse capítulo: 
Construções correlatas aditivas são estruturas de coordenação? 
Com base em nossa investigação, cremos que não.
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CONSTRUÇÕES DE ALÇAMENTO 
NO PB E RESTRIÇÕES 
MORFOSSINTÁTICAS

Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP)

1 Introdução

Sob perspectiva funcional-tipológica, certos complexos oracio-
nais apresentam condições estruturais para ocorrência de 
construções de alçamento ou de tópico marcado, fenômeno que 
se define pela ocorrência de constituinte argumental (sujeito ou 
objeto) de predicado encaixado nos limites de uma construção 
matriz, na qual pode assumir comportamento típico de sujeito 
ou de objeto (GARCIA VELASCO, 2013; GIVON, 1995; HENGEVELD, 
MACKENZIE, 2008; LANGACKER, 1995; NOONAN, 1985; POSTAL, 
1974; SERDOBOLSKAYA, 2009)1.

São duas as principais motivações que nos levaram a 
investigar esse tipo de construção: a primeira decorre de um 
projeto maior sobre complementação oracional, em que vimos 

1 Embora reconheçamos que o termo alçamento provém de um quadro 
teórico formalista (POSTAL, 1974), e o termo tópico seria o mais adequado 
a uma abordagem funcionalista (GIVÓN, 1995), mantemos, neste capítulo, 
o uso do primeiro, em razão de nem toda construção de tópico marcado 
equiparar-se a construções de alçamento. Em acordo com a abordagem 
teórica que assumimos, a funcionalista, construções de alçamento não 
devem ser concebidas como resultantes de qualquer relação de derivação 
entre estrutura profunda e superficial da sentença.
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descrevendo o comportamento sintático, semântico e prag-
mático de orações subjetivas na história do Português; por se 
tratar de construções impessoais, orações matrizes de orações 
subjetivas é o tipo oracional que mais propicia a ocorrência 
de alçamento/topicalização de constituintes a sujeito, como 
mostraremos mais adiante; a segunda motivação deve-se ao 
fato de, no âmbito da Linguística brasileira, construções de 
alçamento sempre terem constituído temática de investigação 
privilegiada mais de formalistas (DUARTE, 2007; FERREIRA, 
2000; HENRIQUES, 2008; KATO; MIOTO, 2000; MARTINS; 
NUNES, 2005) do que de funcionalistas (GÖRSKI, 2008; 
MITTMANN, 2006). Diante disso, no tocante a essa temática, 
nosso objetivo mais amplo tem sido o de oferecer uma expli-
cação para construções de alçamento no português brasileiro 
(PB), sob perspectiva funcionalista.

Em (1) e (2), exemplificamos dois tipos de construções 
com alçamento de interesse neste capítulo, propiciados por 
predicados matrizes de natureza epistêmica ((1a-b)) e avaliati-
va ((1c-d) e (2a-c)): alçamento de sujeito a sujeito (ASS) e alçamento 
de sujeito a objeto (AOS). Nas ocorrências exemplificativas, aqui 
e ao longo do capítulo, destacamos o predicado de alçamento 
em negrito, o constituinte alçado ou alvo do alçamento, em 
sublinhado, e a oração encaixada, em itálico2.

2  Todas as ocorrências foram extraídas do Banco de dados Iboruna (www.
iboruna.ibilce.unesp.br). Nas análises, identificamos abaixo de cada 
uma delas, respectivamente: o tipo de amostra (AC – Amostra Censo ou 
AI – Amostra de Interação), o número do inquérito e a linha de onde a 
ocorrência foi extraída. Somente na contextualização maior de certas 
ocorrências, a construção em foco aparece entre colchetes.
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(1)  ASS

a.  o cara num parece tê(r) setenta anos de idade (= o cara ter 
setenta anos) [AI-005; L.178]

b.  as torres parece que elas vão alcançá(r) o céu de tão grande... 
(= as torres alcançar o céu) [AC-084; L. 66]

c.  essa receita é muito fácil ... eu aprendi c’a avó do meu mari-
do... e::[eu sô(u) assim muito difícil pa aprendê(r) a fazê(r) 
as coisas] ... eu preciso tá c’a receita grudada nos olhos pra 
fazê(r) (= eu aprender a fazer as coisas) [AC-036; L.268]

d.  por mais dificuldade que você tenha na sua vida se você 
tivé(r) Deus na sua vida... não que [eles vão sê(r) fácil de 
sê(r) superado] mas você vai conseguí(r) superá(r) com mais 
facilidade (= eles ser superados) [AC-092; L. 228]

(2)  AOS

a.  eu dobro toalha tam(b)ém ... [toalha é compliCAdo pa 
caramba pa dobrá(r)] (= eu dobrar toalha) [AC-016; L. 360]

b.  Doc.: J. a sua mãe me falô(u) que cê sabe fazê(r) um bolo de 
chocolate muito bom:: eu gostaria que você me explicasse 
como que é esse bolo de chocolate. 
Inf.: ah ele é assim [ele é fácil de fazê(r)] né? ( = Ø fazer ele 
(= o bolo) [AC-048; L.306]
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c.  Inf.: saiu da prisão ele::... graças a Deus... [o serviço é difícil 
arranjá(r)] mas conseguiu um servicinho ( = Ø arranjar o 
serviço) [AC-071; L. 136]

Devemos observar, entretanto, que construções com 
alçamento, como as mostradas em (1) e (2), encontram certa 
correspondência com uma contraparte sem alçamento, 
envolvendo os mesmos tipos de predicados matrizes, como 
mostramos em (3).

(3)  Contraparte sem alçamento

a.  eu lembro dessa história assim mais marcante foi essa que:: 
meu pai... de tão ruim que era... [parece que a coisa ruim 
tava sempre assim assobian(d)o...] e... assim... comichan(d)o 
na nos ouvido dele pa ele fazê(r) uma... peraltice piOR uma 
arte piOR... sabe? [AC-110; L. 154]

b.  porque eu num tinha pretensão nenhuma no começo... 
tava com ela por tá... hoje não... já   se/ já se passaram 
três anos... tamos né? hoje tá::... tá super bem tranquilo 
... passô(u) por vários momentos difíceis né?... chega todo 
mundo fala que é crise d’um ano um ano e meio... que [é:: 
muito difícil você chegá(r) nessa parte] (que você) onde tá 
conhecen(d)o realmente a pessoa. [AC-047; L. 124]

No contraste das construções com e sem alçamento, 
podemos observar que, no PB, a principal condição estrutural 
para a instanciação de construções de alçamento a sujeito recai 
sobre complexos oracionais formados por construções matrizes 
impessoais nas quais se encaixam construções oracionais no 
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formato finito ou infinitivo, casos típicos das chamadas orações 
subordinadas subjetivas.

A figura em (4) procura dar conta da representação do 
complexo oracional de construções com e sem alçamento a 
sujeito, como as exemplificadas em (1) e (2).

(4) Representação esquemática de construções com e 
sem alçamento a sujeito

[(SN)SUJ.TOP.ALÇ  (SER) PREDEP/AV]MAT.IMPES + [(SN 1)SUJ  PREDFIN/INF (SN 2)OBJ]ENCX

(  ): ocorrência opcional
/   : exclusividade mútua
.    : propriedades cumulativas

Figura 1 – Esquema de construções com e sem alçamento a sujeito. 

Fonte: Autoria própria.

Sob abordagem funcional-cognitiva, propomos esse 
esquema na figura 1, considerando que, nos termos de Croft 
(2001), ele é capaz de representar o pareamento simbólico de 
forma e sentido instanciado nos diferentes tipos de constru-
ções com e sem alçamento. Explicitando as propriedades de 
forma e sentido de tais construções, a imagem em (4) mostra 
que tanto o argumento Sujeito ((SN 1)SUJ) quanto o argumen-
to Objeto ((SN 2)OBJ) de uma construção encaixada (ENCX), em 
razão de suas propriedades tópicas (TOP), podem ocorrer na 
periferia à esquerda de uma construção matriz impessoal (MAT.
IMPES) formada por predicados que, semanticamente, expres-
sam julgamento epistêmico ou avaliativo (PREDEP/AV) do falante 
acerca do conteúdo da construção encaixada. No domínio 
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da construção matriz, o argumento tópico alçado pode desen-
volver relações gramaticais na predicação que forma, típicas 
de constituinte sujeito ((SN)SUJ.TOP.ALÇ), como desencadeamento 
de concordância, marcada morfologicamente na cópula (SER), 
se o predicado é adjetival, ou no próprio predicado, se ele é de 
natureza verbal. O constituinte alçado, por sua vez, preserva a 
relação argumental com o predicado da construção encaixada, 
que se mantém na forma finita ou infinitiva (PREDFIN/INF). Não 
ignorando o pareamento de forma e sentido representado na 
figura 1, daremos ênfase, neste capítulo, aos aspectos morfos-
sintáticos de construções com alçamento pelas razões a seguir 
explicitadas.

Frente às propriedades tipológicas clássicas que definem 
construções com e sem alçamento, as quais tomam por base 
critérios de natureza morfossintática, nosso objetivo é, então, 
avaliar o estatuto teórico-metodológico desses critérios para 
identificação de construções de alçamento no PB e mesmo em 
outras línguas. Nosso foco de análise se volta para dois desses 
critérios: a restrição do formato infinitivo da construção encaixada e 
o desencadeamento de relação de concordância na construção matriz, 
critérios apresentados como decorrência necessária do alça-
mento de constituinte argumental. Com base em dados reais 
do PB falado no interior paulista e em dados de outras línguas, 
procuraremos argumentar que essa decorrência não tem apelo 
tipológico para os dois tipos específicos de construções de alça-
mento aqui considerados.

Além desta seção de introdução, desenvolvemos o restan-
te deste capítulo, organizado em três partes principais: na seção 
(2.), apresentamos brevemente a fundamentação teórica de 
base funcional-tipológica para o tratamento de construções 
de alçamento; na seção (3.), discutimos algumas implicações 
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metodológicas sobre a escolha de critérios para identificação 
de construções com alçamento; na seção (4.), apresentamos 
os resultados da nossa investigação empírica. Na sequência, e 
à guisa de conclusão, tecemos nossas considerações finais, e, 
fechando o capítulo, apresentamos a bibliografia pertinente.

2 Alçamento sob perspectiva 
funcional-tipológica

Interessa-nos destacar, de início, que o fenômeno de alçamento, 
de uma perspectiva funcionalista, não deve ser compreendi-
do como envolvendo qualquer relação de transformação da 
configuração básica de uma sentença em outra derivada 
(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 368), mas da posição que 
o constituinte assume em uma construção, por motivações 
sintáticas, semânticas e pragmáticas.

Em decorrência da opção teórica de dispensar a constru-
ções com alçamento um tratamento funcionalista, partimos, 
em nossa revisão de literatura, de dois importantes trabalhos 
de natureza tipológica, identificados com uma orientação 
funcionalista: o trabalho de Noonan (1985) sobre comple-
mentação oracional, envolvendo 47 línguas, e o trabalho de 
Serdobolskaya (2009), específico sobre alçamento em 27 línguas 
não aparentadas geneticamente. Ao partir desses dois traba-
lhos, pretendemos verificar em que medida critérios de base 
tipológica para a caracterização do fenômeno são necessários 
e suficientes para a identificação e a descrição dos dois tipos 
específicos de construções de alçamento no PB, envolvendo 
orações subjetivas somente: o ASS (como mostrado em (1)) e 
AOS (como mostrado em (2)).
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Em seu trabalho sobre complementação oracional, 
Noonan (1985) trata dos predicados que tomam orações por 
complemento e apresenta um quadro tipológico da comple-
mentação oracional, a partir do qual descreve construções com 
alçamento, e oferece uma definição de caráter restrito para a 
identificação do fenômeno, mostrada em (5).

(5)  Definição de alçamento (NOONAN, 1985, p. 79, grifos nossos)  
[O alçamento é um] processo por meio do qual argumen-
tos podem ser removidos de suas predicações, resultando 
uma estrutura de complementação de tipo não senten-
cial [non-s-like]. Esse processo envolve a colocação de um 
argumento, que é nocionalmente parte da proposição 
complemento (tipicamente o sujeito), em uma posição 
na qual passa a ter relação gramatical (por exemplo, de 
sujeito ou de objeto direto) com o PTC [predicado que 
requer complemento]. Esse movimento de argumento de 
uma sentença de nível mais baixo para uma de nível mais 
alto é chamado Alçamento3.

Dada a necessidade de adequação a um conjunto amplo 
de línguas, essa definição em (5), restrita a aspectos morfossin-
táticos, fornece critérios relevantes, porém não sem problemas, 

3 “[The raising is a] method whereby arguments may be removed from 
their predications resulting in a non-s-like complement type. This 
method involves the placement of an argument notionally part of 
the complement proposition (typically the subject) in a slot having a 
grammatical relation (eg subject or direct object) to the CTP [complement 
taking predicates]. This movement of an argument from a lower to a 
higher sentence is called raising.” (Tradução livre).
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para a identificação do fenômeno. Esses critérios e suas impli-
cações são explicitados em (6).

(6)  Critérios e propriedades para uma abordagem restrita do 
alçamento (NOONAN, 1985)

a.  ocorre em relação de complementação sentencial;

 b.  o argumento alçado é nocionalmente (i.e., semanticamen-
te) parte de uma oração encaixada;

c.   o alçamento afeta tipicamente (mas não necessariamente) 
o sujeito da oração encaixada, que, ao ser alçado, desen-
volve relações gramaticais com o predicado matriz, i.e., 
torna-se seu sujeito ou seu objeto;

 d.  após o alçamento, a oração encaixada perde sua finitude, 
tornando-se uma “não sentença”, i.e., se dessentencializa.

As implicações que derivam dessa caracterização estrita 
de alçamento são as mostradas em (7).

(7)  Implicações decorrentes da definição de alçamento de 
Noonan (2007)

a. o alçamento é uma discrepância entre semântica e sintaxe;

b.  o alçamento envolve reconhecer uma construção variante 
sem alçamento;

c. o alçamento leva às seguintes adaptações morfossintáticas:
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i.   na construção matriz, desencadeamento de Caso e 
Concordância entre o predicado e o argumento alçado;

ii.   na construção encaixada, sua dessentencialização (p.ex., 
perda de finitude).

Da relação entre a função de Sujeito e a de Objeto do cons-
tituinte no interior da construção encaixada e a posição que ele 
passa a assumir na construção matriz, Noonan (1985) identifica, 
nas línguas em geral, a tipologia mostrada e exemplificada em 
(8), em cujas glosas aparecem em destaque os ajustes morfos-
sintáticos mostrados em (7c), decorrentes do alçamento.

(8)  Tipologia de construções com alçamento (NOONAN, 1985, 
p. 81-82)4

a. ASS
Inglês:
i. contraparte sem alçamento
It         seem-s        // that     Boris(∅)            dislike-s                        vodka 
EXPL parecer-3SG // COMP   Boris (3SG.SUJ) não gostar-FIN.3SG    vodca  
‘Parece que Boris não gosta de vodca’

ii. contraparte com alçamento
Boris(∅)    seem-s        // to-dislike         vodka  
Boris (3SG.SUJ)    parecer-3SG // INF-não gostar vodka  

‘Boris parece não gostar de vodca’

b. AOS

4 Todos  os  exemplos  são  de  Noonan  (2007).  As  glosas,  a  seguir  explici-
tadas,  são nossas:  EXPL: expletivo; 3SG: 3a pessoa singular; 3PL: 3a pessoa 
plural; SUJ: sujeito; INF: infinitivo; OBJ: objeto; COMP: complementizador; 
FEM: feminino; COP: cópula; PRO: pronome; PAS: passado; NMZ: nomina-
lização; // subordinação.
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Inglês:
contraparte sem alçamento
It is(∅) tough   // for Norm to-beat Herb(∅)
EXPL  COP(3SG)   difícil // para Norm INF-vencer  Herb(3SG.OBJ) 
‘É difícil (para/de) Norm vencer Herb’

contraparte com alçamento
Herb(∅)            is(∅)             tough    // for   Norm      to-beat 
Herb(3SG.SUJ)   COP(3SG)   difícil   // para   Norm        INF-vencer
‘Herb é difícil (para/de) Norm vencer’

c. Alçamento de Sujeito a Objeto (ASO)
Inglês:
contraparte sem alçamento
Irv believes // (∅)      she(∅)                           is(∅)                       a secret agent 
Irv acredita // (COMP)  PRO(3SG.FEM.SUJ)   COP(FIN.3SG)   a secret agent 
‘Irv acredita que ela é um agente secreto’
 

contraparte com alçamento
Irv believes       her(∅)               // to-be         a secret agent 
Irv acredita       PRO(3SG.FEM.OBJ) // INF-COP    a secret agent 
‘Lit.:Irv a acredita ser um agente secreto’
‘Irv acredita ser ela um agente secreto’

d. Alçamento de Objeto a Objeto (AOO)
Irlandês (VSO):
construção simples
Thug                          sé(∅)          leis                     iad(∅)
trazer.FIN.PASS    PRO(3SG.SUJ)  com.(PRO.3SG)  PRO(3PL.OBJ)
Lit. Ele trouxe consigo elas ‘Ele as trouxe consigo’

construção com alçamento
D`éirigh                     leis                iad(∅)              // a                thabhairt        leis
conseguir-3SG.PAS com.(PRO.3SG) PRO(3PLOBJ) // COMP trazer-NMZ com. 
(PRO.3SG)
Lit: Ele as conseguiu consigo trazer ‘Ele conseguiu trazê-las consigo’

Sobre os exemplos oferecidos por Noonan (1985) para os 
dois tipos de construção de alçamento de interesse neste capí-
tulo (ASS e AOS), é possível tecer as seguintes considerações, que 
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fragilizam a necessidade dos ajustes morfossintáticos apresen-
tados em (7c) para o reconhecimento do fenômeno:

i.  em (8a-i), a contraparte sem alçamento apresenta, na 
construção matriz it seems, predicado epistêmico impes-
soal morfologicamente marcado em 3a. pessoa do singular 
(seem-s, .3GS), e, na construção encaixada, constituinte 
sujeito também em 3a. pessoa do singular (Boris; (∅)-3SG) 
e predicado encaixado finito com marca de concordância 
com o sujeito (dislike-s, .FIN.3SG). Em (8a-ii), contraparte com 
ASS, o predicado da construção encaixada ocorre na forma 
infinitiva (to-dislike, .INF), mas a relação de concordância 
entre o constituinte alçado (Boris; (∅)-3SG.SUJ) e o predi-
cado matriz (seem-s, .3GS) não decorre do alçamento, mas 
da preservação de marcas morfológicas de impessoalidade 
da construção matriz sem alçamento (3SG), fato que torna 
questionável o ajuste de concordância.

ii.  em (8b-i), a contraparte sem alçamento apresenta, na 
construção matriz it is tough, uma predicação avaliativa 
impessoal cuja cópula é morfologicamente marcada em 
3a. pessoa do singular (is, -3GS), e, na construção encaixa-
da, constituinte objeto também em 3a. pessoa do singular 
(Herb, (∅)-3SG.OBJ) e predicado encaixado infinitivo (to-be-
at, .INF). Em (8b-ii), contraparte com AOS, a construção 
encaixada permanece na forma infinitiva (to-dislike, .INF), 
e a relação de concordância entre o constituinte alçado 
(Herb, .∅.3SG.SUJ) e a cópula da construção matriz (is(∅), 
3SG) também não decorre do alçamento, pelas mesmas 
razões já apontadas (preservação de marcas morfológicas 
de impessoalidade da construção matriz sem alçamento 
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(3SG)). Nesse cotejo, seguramente a dessentencialização 
da oração encaixada também não decorre do alçamento, 
pois a construção encaixada da contraparte sem alçamen-
to é não-finita e na contraparte com alçamento continua 
nesse mesmo formato, fato que reforça o questionamen-
to da também necessidade de ajuste de concordância na 
construção matriz.

iii.  nos outros dois tipos de construção com alçamento, ASO 
e AOO, as construções encaixadas ocorrem na forma 
não-finita: na primeira uma infinitiva e na segunda uma 
nominalização, respectivamente, casos em que ajustes de 
concordância na matriz não se aplicam, apenas de mani-
festação de caso, como em (8c), cujo constituinte, alvo de 
alçamento de caso inerente nominativo (she.3SG.FEM.SUJ), 
passa a acusativo na construção com alçamento (her.3SG.
FEM.OBJ), ajuste que não se verifica em (8d), caso de AOO.

iv.  intralinguisticamente, nem todos os tipos de alçamento 
são produtivos, como é o caso de AOO no inglês, como 
aponta Noonan (1985).

Apesar de o trabalho tipológico de Noonam (1985) ter forte 
apelo funcionalista na descrição geral da subordinação, ele não 
destaca propriedades relevantes de ordem pragmática e/ou 
semântica no tocante ao fenômeno de alçamento, aspecto que, 
num outro extremo, é enfatizado por Serdobolskaya (2009), cuja 
principal crítica às análises mais difundidas de alçamento reside 
no fato de que, sob perspectiva tipológica, o alçamento não pode 
ser concebido como um fenômeno puramente morfossintático. 
Em seu trabalho tipológico, Serdobolskaya advoga que somente 
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propriedades morfossintáticas não são critérios metodológicos 
fortes o suficiente para a identificação de construções com alça-
mento, como mostram seus argumentos sintetizados em (9).

(9)  Por uma visão mais ampla de alçamento (SERDOBOLSKAYA, 
2009)

a.   tipologicamente, o alçamento não pode ser concebido 
como fenômeno puramente morfossintático:

i.  ajuste de Caso e Concordância não ocorre em todas 
as línguas; em algumas línguas o constituinte alçado 
preserva a marca de caso (e de concordância) do predi-
cado encaixado; mesmo que receba marcação de Caso 
do predicado matriz, o constituinte não necessaria-
mente assume a função sintática específica do caso; 
a marca de Caso é mais pragmática do que sintática e 
tem por função, por exemplo de sinalizar definitude, 
animacidade e topicalidade; especialmente no caso 
de alçamento a objeto, o constituinte não é parte da 
matriz, mas está na periferia esquerda da encaixada.

ii.  dessentencialização da encaixada é sensível ao tipo 
de predicado encaixado (monoargumental ou com 
significado específico (aspectual, modal, de percep-
ção e de volição));

iii.  relação de complementação entre oração matriz e 
encaixada não é requisito essencial; outros tipos 
de complexos oracionais, como, por exemplo, o 
das orações adverbais, são sensíveis às mesmas 
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motivações semânticas e pragmáticas do alçamento 
em orações substantivas.

b.  reconhecimento das motivações semântico-pragmáticos 
do fenômeno requer que se considerem, dentre outros 
fatores: tipo semântico de predicado matriz, definitude, 
topicalidade e animacidade do constituinte alçado.

Como bem observa Serdobolskaya (2009, p. 273), línguas 
com todas as propriedades morfossintáticas de alçamento, como 
as listadas em (9a), “são muito mais raras do que aquelas que 
não as exibem”. Especificamente no tocante à dessentencializa-
ção da oração encaixada, a autora mostra que essa propriedade, 
como decorrência de alçamento, só se verifica em seis línguas 
das 27 que ela analisa. Além disso, como apontado em (9a-iii), 
quando a redução da encaixada se verifica, ela está restrita a 
tipos específicos de predicados matrizes ou encaixados (fasais, 
de modalidade, aspectuais, e algumas vezes com predicados de 
percepção e de volição).

Embora não se preocupe em oferecer uma definição 
precisa para o fenômeno, Serdobolskaya defende que o conceito 
de alçamento deve ser estendido para abarcar qualquer fenô-
meno envolvendo constituintes argumentais e não argumentais 
que ocorrem fora de sua posição canônica por alguma razão 
semântica e/ou pragmática (por exemplo, à direita ou à esquer-
da do predicado matriz de construções encaixadas ou mesmo 
envolvendo qualquer outra relação adverbial).

Dessa avaliação inicial, é possível concluir que os ajustes 
morfossintáticos propostos por Noonam para identificação 
de construções com alçamento são critérios metodologica-
mente frágeis, porque não se aplicam com consistência nem 
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mesmo para línguas particulares, como é o caso do inglês. 
Especificamente à dessentencialização da construção encai-
xada, esse é um critério que não pode ser investigado sem 
considerar a semântica do predicado da construção matriz, 
como esperamos ter ficado claro nos casos de ASS e AOS, que 
nos interessam mais de perto para análise de dados do PB.

3 Metodologia

Frente a essas duas posições funcionais-tipológicas expostas 
na seção anterior, metodologicamente, o problema que se 
coloca é o de que critério adotar para circunscrever melhor  
o fenômeno do alçamento.

Afirmações como a de Noonan (1985, p. 182), de que cons-
trução com alçamento “pode ser opcional (e sem efeito aparente 
sobre o valor de verdade da proposição)5” , a de Langacker (1995), 
de que o alçamento tem motivação apenas pragmática, mas não 
sintática, e, ainda, a de Gaecia-Velasco (2013), de que é requisito 
para o alçamento o reconhecimento de sua contraparte sem alça-
mento, nos impelem a contrastar, neste estudo, construções com 
e sem alçamento, como as mostradas em (1) e (2) e em (3), respec-
tivamente, para testar, contra dados do PB, os dois principais 
critérios de ajuste morfossintático decorrentes do alçamento:  
a dessentencialização de construções encaixadas e o desencadea-
mento de concordância nos limites da oração matriz.

Como forma de circunscrever melhor nosso objeto frente 
às duas posições extremadas no reconhecimento de construções 

5 [...] Raising may be optional (without apparent effect on the truth value).
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com alçamento, a de Noonam (1985) e a de Serdobolskya (2009), 
nos parece clara a importância de parâmetros morfossintáticos 
como recurso metodológico para a identificação do fenôme-
no, sem que se ignore, no entanto, a relevância da atuação de 
aspectos semântico-pragmáticos que o motivam. Assim, para 
a identificação de ocorrências de alçamento em dados de fala, 
adotamos os critérios expostos em (10).

(10)  Critérios adotados (posição intermediária)6

a.  casos de subordinação sentencial, onde esteja clara a 
relação de complementação entre uma construção com 
predicado matriz impessoal, epistêmico ou avaliativo, e 
uma construção encaixada, o que inclui somente casos de 
orações subjetivas; 

b.  a sinalização clara de relação temática entre constituintes 
argumentais e o predicado encaixado, quer esses cons-
tituintes ocorram no domínio da construção encaixada 
quer no domínio da construção matriz, permitindo, assim, 
identificar, respectivamente, construções com e sem 
alçamento;

6 Esses critérios assumem parcialmente a noção mais geral de hiperal-
çamento, reconhecida no quadro da Gramática Gerativa, em que tanto 
o predicado matriz quanto o predicado encaixado apresentam flexão 
(DUARTE, 2007; FERREIRA, 2000), e também consideram casos reconhe-
cidos na literatura como copy raising (alçamento com cópia pronominal), 
casos em que a oração encaixada retém traços de tempo, modo e concor-
dância no predicado encaixado e/ou expressão de sujeito ou de objeto 
por meio de pronome cópia (DEPREZ, 1992, p. 192; DUBINSKY; DAVIES; 
KEITH, 2006, p. 136).
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c.  como fenômeno gradual, envolvendo casos prototípicos e 
marginais, ao Alçamento não necessariamente se aplicam 
todas as propriedades de ajuste morfossintático.

Desse modo, esses três critérios procuram abrandar a 
urdidura de ajustes morfossintáticos postulados como neces-
sários e suficientes para o reconhecimento de construções com 
alçamento. Tais ajustes, quer no âmbito da construção matriz 
(caso e concordância) quer no da construção encaixada (redu-
ção a infinitiva), passam a ser questão secundária, e, quando 
conjugados a outras propriedades de natureza semântica e 
discursivo-pragmática, colocam o alçamento como fenômeno 
gradual, envolvendo casos tanto prototípicos quanto marginais.

Vimos investigando vários parâmetros na análise de 
construções com e sem alçamento no PB, os quais encontram-se 
descritos no Quadro 1. No entanto, dados os objetivos delimitados 
na introdução deste capítulo, serão apresentados e discutidos 
aqui resultados apenas para os parâmetros que estão destaca-
dos no quadro. Quando imprescindíveis às análises, parâmetros 
semânticos e discursivo-pragmáticos serão apenas evocados.
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Nível de análise Parâmetro de análise

a. Morfossintático

(1) Tipo de constituinte alçado: Sujeito / Objeto

(2) Expressão de argumentos na construção 
encaixada: sujeito e objeto nulos e/ou plenos

(3) Tipo de concordância na oração matriz: 
[+/- marcada]; [+/-não-marcada]

(4) Tipo de conector entre oração matriz 
e encaixada: de, para, que, zero

(5) Correlação modo-temporal entre 
oração matriz e encaixada

(6) Cópia pronominal do constituinte alçado 
na oração encaixada: presença, ausência.

(7) Classe morfológica do predicado 
matriz: verbo, adjetivo, nome

(8) Formato da oração encaixada: 
finita, infinitiva

(9) Transitividade do predicado 
encaixado: monoargumental, 
biargumental, cópula, inacusativo

(10) Tipo estrutural do constituinte alvo do 
alçamento: SN (pleno, nu, composto, complexo, 
nome próprio), pronome (pessoal, indefinido, 
demonstrativo fórico), quantificador

(11) Número-pessoa do constituinte alvo 
do alçamento: 1P, 2P, 3P + singular/plural

(12) tamanho do constituinte alvo do 
alçamento: em número de sílabas
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b. Semântico

(13) Tipo semântico do predicado 
matriz: epistêmico, avaliativo etc

(14) Referencialidade do constituinte alvo 
do alçamento: [+/- específico]; [+/- definido]

(15) Animacidade do constituinte alvo do 
alçamento: [+/- animado; [+/- humano]

c. Pragmático

(16) Relevância do alvo do alçamento na 
constituição do tópico discursivo: [+/- relevante]

(17) Status informacional do alvo do 
alçamento: novo, dado, inferível.

Quadro 1 – Parâmetros de análise de Construções com e sem alçamento.

Fonte: Autoria própria.

Nossa investigação empírica toma por base amostras de 
fala do Banco de Dados Iboruna, um banco de dados de médio 
porte (disponível em: <http://www.iboruna.ibilce.unesp.br>), 
com pouco mais de um milhão de palavras e que registra a 
variedade do Português falado no interior paulista, por meio 
de uma amostra sociolinguística da Região Noroeste do estado 
de SP e de uma amostra de interação dialógica, gravada secre-
tamente (GONÇALVES, 2007) em contextos de interação social 
livres, sem qualquer controle de variáveis sociais.
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4 Resultados e discussão

Levantamos no corpus de análise 145 ocorrências 
envolvendo construções com e sem alçamento, restritas, por 
enquanto, a casos de construções matrizes impessoais formadas 
por predicados epistêmico e avaliativo. Na Tabela 1, a seguir, 
apresentamos esse resultado mais geral.

Tabela 1 – Resultado geral para construções com e sem alçamento. 

Variantes 
Const. matrizes

Variante com alçamento Variante sem 
alçamento Total

AOS ASS

N % N % N % N %

Com pred. 
avaliativos 9 16,0 7 12,5 40 71,5 56 39

Com pred. 
epistêmicos - - 31 34,9 58 65,1 89 61

Total
9 6,2 38 26,2

98/145 (67,6%) 145
47/145 (32,4%)

 

Fonte: Autoria própria.

Do total de construções levantadas, construções com 
predicados matrizes epistêmicos ocorrem com frequência mais 
acentuada (61%) do que as com predicados avaliativos (39%), 
distribuição que se encontra refletida na frequência dos dois 
tipos de alçamento. Em cerca de 1/3 das construções, ocorre a 
variante com alçamento (47/145 = 32,5%), sendo mais frequente 
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o ASS (26,2 %), propiciado mais por construções matrizes com 
predicados epistêmicos do que com predicados avaliativos.

A forte correlação entre construções matrizes com 
predicados epistêmicos e ASS deve-se ao fato de esse tipo de 
predicado, o predicado parecer, não propiciar AOS, ao passo que 
construções matrizes com predicados avaliativos dividem-se 
entre os dois tipos de alçamento. Esse resultado geral é indica-
tivo da relevância do significado do predicado da construção 
matriz para o reconhecimento de diferentes tipos de alçamento, 
conforme apontam também as análises de Serdobolskaya (2009).

Passando, agora, aos pontos que mais nos interessam, 
investiguemos, primeiramente, a verificação do desencadea-
mento de concordância nos limites da construção matriz, a 
partir dos resultados expostos na Tabela 2.

Tabela 2 – Relação de concordância na construção matriz (variante com 

alçamento).

Tipos de alçamento 
Concordância na 
const. matriz

AOS ASS Total

N % N % N %

[+ Conc 
não-marcada] 
(em 3PS)

9 22 32 78 41 87,2

[+ Conc marcada] 0 0 3 100 3 6,4

[- Conc marcada] 0 0 3 100 3 6,4

Total 9 19 38 81 47

Fonte: Autoria própria.
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Os dados na Tabela 2 sugerem alto índice de concordância 
entre o predicado da construção matriz e o constituinte alça-
do, chegando a ultrapassar 90% dos casos. Entretanto, casos de 
[+ conc não-marcada] na construção matriz referem-se todos a 
constituinte cuja forma de terceira pessoa do singular (3PS) não 
exige qualquer ajuste morfossintático no domínio da constru-
ção matriz, que, por si, é uma construção impessoal. Incluem-se, 
entre esses casos de constituintes alçados SN pleno singular 
(como em (1a, 2a)), pronomes de 3PS (como em (2b)), pronomes de 
segunda pessoa singular (2PS, (você)) e de primeira pessoal plural 
(1PP, (a gente)) e pronomes de primeira pessoa singular (1PS) com 
forma verbal indistinta de 3PS (eu parecia). Desse modo, no PB, 
o ajuste de concordância parece mesmo não ser critério forte 
o suficiente para a definição de alçamento, porque a constru-
ção matriz, independentemente de ocorrer ou não alçamento, 
apresenta como regra categórica a marca de 3PS, o que justifica, 
assim, o alto índice de concordância de 87,2%. Mesmo diante de 
casos em que o constituinte alçado apresenta traço forte o sufi-
ciente para desencadear concordância marcada na construção 
matriz, essa propriedade do alçamento nem sempre se verifica, 
uma vez que a concordância verbal no PB é regra variável. É o 
que se verifica entre os seis casos de concordância marcada, que 
se dividem igualmente entre [+ conc marcada] e [- conc marcada] 
(6,4%). Interessante destacar que, dentre os três casos de [+ conc 
marcada], dois se referem a pronome de 1PS (como em (11a,b)) 
e um se refere à 3PP (como em (11c)). Casos de [- conc marcada] 
referem-se todos a SN plural (como em (12a,b)) ou pronome de 
3PP (como em (12c)).
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(11) Casos de [+ conc marcada] na construção matriz

a.  e:: eu sô(u) assim muito difícil pa aprendê(r) a fazê(r) as coisas 
[AC-036; L. 268]

b.  tenho só vinte e sete anos mas tem hora que:: [eu pareço 
que tenho cinquenta…] [AC-026, L. 58]

c.  por mais dificuldade que você tenha na sua vida ... se você 
tivé(r) Deus na sua vida... não que [eles vão sê(r) fácil de 
sê(r) superado] mas você vai conseguí(r) superá(r) com mais 
facilidade... [AC-092; L 228]

(12) Casos de [- conc marcada] na construção matriz

a.  as torres parece que elas vão alcançá(r) o céu de tão grande... 
[AC-084; L. 66]

b.  de manhã... [os professor pô éh: parece que prePAra tudo] 
né? acho que eles dá/ acho que eles se dedica mais no:: 
período de maNHÃ... de TARde do que nos período da 
noite... [AC-015, L. 825]

c.  os pais::… [eles parece que tem... uma barre(i)ra  
com a gente que é incrível]... sabe [AC-086; L. 524]
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Explorando, agora, o formato da construção encaixada 
em contextos com e sem alçamento, observemos os resultados 
da Tabela 3.

Tabela 3 – Formato da construção encaixada (variantes com e sem  

alçamento).

Variantes
Predicado encaixado/ 
predicado matriz

Variante com alçamento Variante sem 
alçamento Total

AOS ASS

N % N % N % N %

Infinitivo
Avaliativo 9 16,0 7 12,5 40 71,5 56 38,6

Epistêmico - - 1 100 - - 1 0,7

Finito
Avaliativo - - - - - - - -

Epistêmico - - 30 34,0 58 66 88 60,7

Total
9 6,2 38 26,2 98 67,6

145
47/145 (32,4%) 98/145 (67,6%)

Fonte: Autoria própria.

Do total de construções, embora construções encaixa-
das finitas sejam mais frequentes do que as infinitivas (60,7% 
e 39,3% respectivamente), a frequência de 38,6% de infinitivas 
deve-se, sobretudo, ao fato de construções matrizes com predi-
cados avaliativos ocorrerem categoricamente com construções 
encaixadas também infinitivas, independentemente se ocorre 
ou não alçamento, o que significa dizer que não se registram 
casos de construções matrizes com predicados avaliativos combi-
nadas com construção encaixada finita. Dentre os 31 casos de 
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alçamento com construções matrizes epistêmicas, somente um 
ocorre com construção encaixada infinitiva, como mostra a ocor-
rência em (1a), repetida, por conveniência, em (13).

(13)  Construção de ASS com construção 
encaixada infinitiva

a.  o cara num parece tê(r) setenta anos de idade (= o cara ter 
setenta anos de idade) [AI-005; L.178]

Relativamente aos casos de construção de alçamento, 
observa-se uma distribuição complementar entre constru-
ções matrizes avaliativas e epistêmicas quanto ao formato da 
construção encaixada: enquanto construções matrizes com 
predicados avaliativos só ocorrem com orações infinitivas 
(16/16), tanto no ASS (7/16) quanto no AOS (9/16), as formadas 
por predicados epistêmicos associam-se fortemente com encai-
xadas finitas no ASS (30/31). Esse resultado é mais um indício de 
que a semântica do predicado da construção matriz restringe 
o formato da construção encaixada e, portanto, esta é também 
uma evidencia de que, no PB falado, a redução da construção 
encaixada não é propriedade que restringe o alçamento, uma 
vez que: (i) matrizes com predicado avaliativo só ocorrem com 
encaixadas infinitivas; (ii) matrizes com predicado epistêmico 
associam-se fortemente com encaixadas finitas.
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5 Conclusão

Tentamos argumentar, neste trabalho, que os critérios 
morfossintáticos de redução da construção encaixada e de 
desencadeamento de relação de concordância na construção 
matriz não são decorrências de construções que apresen-
tam constituintes argumentais alçados à posição de sujeito. 
Mostramos que tanto em dados do Inglês como nos dados do 
PB esses parâmetros morfossintáticos devem ser considerados 
apenas indícios, mas não recurso teórico-metodológico inequí-
voco para a identificação do fenômeno.

Resumimos em (14), nossos argumentos que, a partir 
das análises empreendidas, advogam por um abrandamento 
de qualquer restrição morfossintática sobre o alçamento.

(14)  abrandamento de restritores morfossintáticos para iden-
tificação de alçamento

i.  no tocante ao formato da construção encaixada: (a) casos de 
AOS apresentam como contraparte sem alçamento predica-
do da construção encaixada na forma infinitiva; em dados 
do PB, é categórica essa correlação e, portanto, a variante 
com alçamento não requer esse ajuste morfossintático, já 
que esse tipo de alçamento é específico de casos de predi-
cados matrizes avaliativos de estado-de-coisas; (b) casos de 
ASS podem apresentar variação no formato da construção 
encaixada, interlinguisticamente; nos dados analisados do 
PB, é quase categórica a associação entre ASS, construção 
encaixada finita e construção matriz formada por predicado 
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epistêmico; portanto, a redução da oração encaixada não é 
requisito necessário para esse tipo de alçamento.

ii.  no que respeita ao desencadeamento de concordância na 
construção matriz: (a) argumentos alçados que, morfologi-
camente, apresentem traços compatíveis com morfologia 
verbal de 3PS restringem a verificação do desencadea-
mento de concordância na construção matriz, porque o 
traço de 3PS é condição categórica de construções matri-
zes impessoais; (b) em PB, o fato de ser variável a regra 
de concordância verbal, mesmo argumentos alçados que, 
morfologicamente, apresentem traços fortes o suficiente 
para desencadeamento de concordância verbal podem 
deixar de fazê-lo; (c) somente argumentos alçados com 
traço morfológico de 1PS ou 1PP, cuja morfologia verbal seja 
totalmente distinta da de 3PS, poderão desencadear concor-
dância. Portanto, ajuste de concordância não é propriedade 
que se aplica indistintamente aos casos de alçamento.

Sob esses argumentos em (14), defendemos que, se 
alguma restrição morfossintática se impuser ao fenômeno de 
alçamento, ela deve considerar padrões específicos de cons-
truções com alçamento, sob o risco de generalizações sobre o 
fenômeno fragilizarem seu reconhecimento interlinguistica-
mente. Ao mesmo tempo, esses mesmos argumentos apontam a 
necessidade de incorporar na descrição e no reconhecimento do 
fenômeno parâmetros de natureza semântica e discursivo-prag-
mática. Com base em dados do PB, mostramos que a semântica 
do predicado da construção matriz é fator de extrema relevân-
cia em duas direções: na determinação de tipo específico de 
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alçamento e na variação do formato da construção encaixada 
em construções com alçamento, de modo geral.

Apesar desses resultados, se julgados muito amplos os 
critérios aqui adotados para a identificação do fenômeno, ao 
menos duas soluções podem ser apontadas para contornar 
esse “problema”:

i.  ou os casos aqui investigados são incompatíveis com fenô-
meno de alçamento, tratando-se todos de simples casos de 
topicalização, o que implica dizer que, na variedade inves-
tigada, não ocorre alçamento ou ele é pouco relevante em 
termos de produtividade e frequência;

ii.  a  def in ição clássica de a lça mento,  de base 
funcional-tipológica, não tem apelo tipológico e precisaria 
mesmo ser revista e ampliada, de modo a contemplar os 
casos aqui considerados.

De qualquer modo, nossos resultados, de modo mais 
amplo, confirmam a premissa funcionalista que embasa a noção 
de construção: a necessidade de não dissociar aspectos de forma 
de aspectos de sentido na análise de uma construção, sob o 
risco de tornar frágil qualquer descrição que se pretenda de 
base tipológica.
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