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RESUMO 

 

Esta dissertação consiste em um estudo, baseado no funcionalismo linguístico norte-

americano (GIVÓN, 1981, 1995, 2001; HOPPER, 1991), que investiga os usos do item 

linguístico TIPO em funções morfossintáticas e discursivas na fala de jovens natalenses. Para 

tanto, o corpus utilizado é composto de quatro entrevistas sociolinguísticas, integrantes do 

Banco de Dados FALA-Natal (TAVARES; MARTINS, 2014), realizadas com falantes de 

idades entre 15 a 21 anos, das quais coletamos 194 dados de ocorrência do nosso objeto de 

estudo. O principal objetivo desta pesquisa é mapear e descrever funções morfossintáticas e 

discursivas que o item sob enfoque tem desempenhado no português brasileiro (PB) falado em 

Natal/RN, sobretudo quanto às propriedades semântico-pragmáticas e estruturais 

caracterizadoras de cada uma dessas funções, tomando como fonte de dados a fala do grupo 

etário jovem, em que o TIPO ocorre com maior frequência. Este trabalho, somando-se a outros 

como Lima-Hernandes (2005), Rodrigues (2009), Castelano e Ladeira (2010), Thompson 

(2013) e Dória e Alves (2014), contribui para a descrição do PB, bem como fornece 

conhecimentos que sirvam de base para um ensino reflexivo, abrangente e profícuo de língua 

no nível básico, já que tratamos de fenômenos linguísticos presentes em situações 

comunicativas reais, mostrando que o TIPO desempenha papéis importantes na gramática. 

Além dos trabalhos supracitados, servem-nos como fundamento, ainda, as propostas de D’Arcy 

(2005) e de Levey (2006), que investigaram, no inglês, os usos do LIKE, elemento que se 

comporta pragmática e estruturalmente de forma bastante similar ao elemento aqui estudado, 

pois intentamos contribuir também com estudos funcionalistas de natureza tipológica, traçando 

uma breve comparação entre funções desempenhadas pelo TIPO no PB e pelo LIKE no inglês, 

e trazendo fundamentação, assim, para futuros estudos comparativos mais sistematizados entre 

amostras de fala do PB e do inglês, em suas diferentes variedades. Do cotejamento feito entre 

usos do TIPO e usos do LIKE também derivam conhecimentos úteis para o ensino de português 

e de inglês como línguas estrangeiras. Nossos resultados apontam doze funções desempenhadas 

pelo TIPO, sendo quatro funções classificadas como morfossintáticas, em que o item exerce 

papéis mais textuais, quais sejam: exemplificação, comparação, explicação e conclusão; e, oito 

funções classificadas como discursivas, em que exerce papéis mais interacionais, a saber: 

introdução fática, introdução de diálogo interno, marcação de imprecisão informacional, 

marcação de elaboração, marcação de reelaboração, marcação de ênfase, marcação de 

sequenciação e delimitação aproximativa. A função morfossintática que apresentou maior 

número de ocorrências do item foi a de exemplificação, provavelmente pelo fato de ser aquela 



em que o elemento está atuando por mais tempo.  Em contrapartida, a que apresentou menor 

número foi a de conclusão, talvez por ser a mais inovadora. Em relação às funções discursivas, 

a que apresentou maior taxa de uso, inclusive no quadro geral das funções controladas, foi a de 

marcação de elaboração. Nesse caso, a grande quantidade pode estar relacionada à situação 

comunicativa da entrevista sociolinguística e à faixa etária dos usuários, tendo em vista que os 

empregos mais interacionais são os mais inovadores, conforme já diagnosticado em pesquisas 

anteriores de natureza sincrônica e diacrônica (cf. LIMA-HERNANDES, 2005; THOMPSON, 

2013), o que nos leva a crer que TIPO tem seguido um percurso de gramaticalização no qual se 

estende funcionalmente do campo ideacional em direção ao campo interpessoal/interacional 

(cf. TRAUGOTT, 1982; ROMAINE; LANGE, 1991). Em termos estruturais, TIPO mostrou 

bastante mobilidade quanto à posição ocupada na oração, seja em papéis mais textuais, seja em 

papéis mais interacionais, corroborando a ideia de gramaticalização por expansão sintática, 

proposta por Traugott (2010; 2014). Quanto à comparação entre TIPO e LIKE do inglês, 

observamos que eles desempenham funções em comum (exemplificação, comparação, 

delimitação aproximativa e marcação de elaboração) e ocupam posições similares nas orações, 

possivelmente devido a pressões cognitivas e pragmáticas similares no que diz respeito aos 

percursos de gramaticalização seguidos pelos dois elementos.  

 

Palavras-chave: TIPO; funções morfossintáticas; funções discursivas; abordagem 

funcionalista. 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation, based on the American linguistic functionalism (GIVÓN, 1981, 1995, 

2001; HOPPER, 1991), investigates the usages of the linguistic item TIPO in morphosyntactic 

and discursive functions in the speech of the youth from Natal. For that, the analyzed corpus is 

compounded by four sociolinguistic interviews which come from the database named Banco de 

Dados FALA-Natal (TAVARES; MARTINS, 2014). In these interviews, which were 

conducted with speakers between 15 and 21 years old, I collected 194 occurrences of the subject 

of study. The main goal of the research is mapping and describing the morphosyntactic and 

discursive functions that the item in focus has been playing in the Brazilian Portuguese (BP) 

spoken in Natal/RN, mostly considering the structural and semantic-pragmatic properties 

categorized from each of those functions, having as data source the speech of the younger age 

group, in which TIPO occurs more frequently. This work, adding to others like Lima-Hernandes 

(2005), Rodrigues (2009), Castelano and Ladeira (2010), Thompson (2013) and Dória and 

Alves (2014), contributes to the description of the BP as well as it provides knowledge which 

may base a reflexive, embracing and useful language teaching in the basic level, since I deal 

with a linguistic phenomenon which is very common in real communicative situations and 

which plays important roles within grammar. Besides the abovementioned works, I also base 

this one on D’Arcy (2005) and Levey (2006), who investigated, in English, the usage of LIKE 

– element quite similar in behavior to the one here studied, pragmatically and structurally 

speaking – because I intend to contribute to the functionalist studies of typological nature, 

briefly comparing the functions performed by the element TIPO in the BP and by the element 

LIKE in English. This comparison may also bring theoretical foundation to more systematized 

comparative studies between speech samples from BP and English and their different varieties. 

The comparison between the usages of TIPO and the usages of LIKE leads to useful knowledge 

for the Portuguese and English teaching as foreign languages. The results obtained indicate 

twelve functions performed by TIPO. Four of these functions were classified as 

morphosyntactic – in which TIPO plays more textual roles like: exemplification, comparison, 

explanation and conclusion; and eight functions were classified as discursive ones, in which 

TIPO plays more interactional roles, namely: factual introduction, introduction of internal 

dialogue, informational inaccuracy marking, elaboration marking, reworking marking, 

emphasis marking, sequencing marking and approximate delimitation. The morphosyntactic 

function that has presented a major number of occurrences of the item was the 



exemplification one, probably because for being that one in which the element has been longer 

working. In contrast, conclusion has been the one with the lesser number of occurrences, 

perhaps for being the most innovative function. Regarding the discursive functions, the one 

with a bigger average of usage was the elaborating marking, including within the general 

framework of the controlled functions. In this case, the greater quantity may be related to the 

communicative situation given by the sociolinguistic interview and to the age group of the 

language users, bearing in mind that the most interactional usages are the most innovative ones, 

as it has already been diagnosed in previous diachronic and synchronic researches (cf. LIMA-

HERNANDES, 2005; THOMPSON, 2013). This fact makes me believe that TIPO has been 

following a trajectory of grammaticalization in which it functionally goes from ideational field 

towards the interactional/interpersonal field (cf. TRAUGOTT, 1982; ROMAINE; LANGE, 

1991). In structural terms, TIPO has showed highly mobility concerning its position in the 

sentence, whether in more textual or interactional roles, corroborating the idea of 

grammaticalization by syntactic expansion proposed by Traugott (2010; 2014). Regarding the 

comparison between TIPO and LIKE, we observed that they perform functions in common 

(exemplification, comparison, approximative delimitation and marking of elaboration) and 

have similar clause positions, possibly because of similar cognitive and pragmatic pressures 

regarding the trajectories of grammaticalization followed by the two elements. 

 

Palavras-chave: TIPO; morphosyntactic functions; discursive functions; functionalist 

approach  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Investigamos os usos do item linguístico TIPO em diferentes domínios funcionais1 na 

fala de jovens da cidade de Natal/RN, tomando como fundamentação teórica os estudos do 

funcionalismo linguístico norte-americano (cf. GIVÓN, 1981, 1995, 2001; HOPPER, 1991) e 

como corpus quatro entrevistas sociolinguísticas, integrantes do Banco de Dados FALA-Natal 

(cf. TAVARES; MARTINS; 2014), realizadas com falantes de idade entre 15 a 21 anos, das 

quais coletamos 194 dados de ocorrência do nosso objeto de análise. Esta dissertação de 

mestrado é pioneira no sentido de ser a primeira dissertação a fazer uso de dados provenientes 

do Banco de Dados FALA-Natal. 

A língua muda e varia. Esse é um fato inegável. O elemento TIPO, no português 

brasileiro (PB), originalmente exerce função lexical comum à categoria substantiva, ora 

referenciando “um indivíduo esquisito”, ora “a letra impressa da máquina de tipografia”, ora 

“um modelo, espécie, ou exemplar” de alguma coisa, ou seja, denotando conceitos mais 

concretos. Abaixo, exemplificamos, a partir de dados recolhidos da internet, esses usos 

substantivos do item em questão, com os significados já apontados, respectivamente:  

 

a) “[...] Ele também tinha medo. Ainda tem. ‘Tenho medo que se concretize o que ela teme. Eu 

sou um tipo todo torto que insiste em ter uma vida normal, o mais normal possível, num país que não 

está feito para isso [...]’”. (Disponível em <http://www.publico.pt/sociedade/noticia/um-tipo-todo-torto-

que-insiste-em-ter-uma-vida-normal-1673713> Acesso: 05/07/2015) 

 

b) “Para uma aparência mais suave, os caracteres do alfabeto devem ter a largura semelhante, para 

uma leitura com um ritmo natural; tipos como Futura Light que tem variação considerável da largura 

dos caracteres deixam seu texto visualmente desconfortável.” (disponível em 

<http://logobr.org/tipografia/qual-tipografia-certa-texto-longo/>. Acesso: 05/07/2015) 

 

                                                             
1 Domínio funcional é entendido como o contexto gramatical no qual as formas da língua atuam/funcionam e se 

categorizam. Dentro de um mesmo domínio podem coexistir mais de uma forma, assim como uma mesma forma 

pode atuar em mais de um domínio.  Esse conceito será trabalhado em maior detalhe no capítulo sobre o referencial 

teórico. 
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c) “Este robô simula todo tipo de arranhão que pode deformar ou danificar a traseira do LG G 

Flex.” (disponível em < www.tecmundo.com.br/celular/82710-conheca-maquinas-tipo-testes-

smartphone.htm>. Acesso: 05/07/2015) 

 

No dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2009), temos as seguintes acepções para 

o vocábulo TIPO: 

 

Ti.po s. m. 1 objeto ou coisa us. para produzir outro igual; modelo 

 2 categoria de seres ou objetos agrupados segundo algumas características; espécie <carros 

desse t. são caros>  

3 conjunto de características de uma família, povo ou região etc. <t. eslavo>  

4 GRÁF bloco de metal fundido ou de madeira, que traz em uma das faces, gravação em relevo 

de um sinal de escrita  

5 GRÁF caráter (‘sinal’), letra 6 inform. Qualquer indivíduo; sujeito <era um t. gozador> 

 

No entanto, ao longo do tempo, TIPO passou por mudanças semânticas e pragmáticas, 

através das quais perdeu traços lexicais e ganhou traços mais gramaticais 2, deixando de atuar, 

em muitos contextos, como uma palavra plena de significado e tornando-se um elemento 

funcional.  

Nos contextos gramaticais, consideramos que o elemento em questão pode exercer 

funções típicas de preposição, de conjunção ou de marcador discursivo. Sendo assim, quando 

ele aparece nos dois primeiros tipos de função, classificamos a função desempenhada como 

morfossintática. Já quando ele aparece no último tipo de função, a classificação é de função 

discursiva. Embora enxerguemos o discurso como objeto indissociável de todas as realizações 

da língua, o termo “discursivo” aqui especifica os casos em que o item sob análise exerce função 

mais subjetiva/interacional. 

Essa classificação se baseia na proposta de Romaine e Lange (1991)3, que sugerem um 

percurso de gramaticalização ordenado na seguinte sequência de extensão funcional: função 

preposicional (preposição) > função textual (conjunção) > função interpessoal (marcador 

discursivo). Portanto, nossa ideia é a de que, em funções morfossintáticas, TIPO atua em 

                                                             
2 Os conceitos de lexical e gramatical também são trabalhados com mais detalhes no capítulo sobre o referencial 

teórico. 

3 A proposta de Romaine e Lange (1991) está exposta com mais detalhes na seção do referencial teórico. 
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contextos preposicionais e de organização textual, enquanto em funções discursivas, atua em 

contextos que marcam aspectos interpessoais. 

A seguir, exemplificamos, em 1, 2, 3 e 4, funções morfossintáticas desse elemento, em 

que ele atua respectivamente na exemplificação, comparação, explicação e conclusão; e, em 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, funções discursivas, em que ele atua respectivamente na introdução 

fática, introdução de diálogo interno, marcação de imprecisão informacional, marcação de 

elaboração, marcação de reelaboração, marcação de ênfase, marcação de sequenciação e 

delimitação aproximativa.  

No domínio funcional morfossintático da exemplificação, TIPO introduz exemplo(s) e 

pode substituir a construção prepositiva por exemplo: 

 

(1) Em relação a mim, são legais comigo. Eles faz de tudo que eu peço, assim, faz algumas 

coisas. Tipo, se eu pedir alguma coisa, mesmo se eles não tiver dinheiro naquele dia, mas tentam 

comprar alguma coisa. (Natal/RN)  

 

No domínio funcional morfossintático da comparação, TIPO estabelece relação de 

similaridade entre dois elementos e pode substituir formas a exemplo de como, feito e igual (cf. 

LIMA-HERNANDES, 2005): 

 

(2) E.: Conta pra mim, assim esse filme, né, que você disse que achou legal... Assim, a história, 

né, porque eu não conheço.  

        I.: É, tipo... tipo a guerra no Iraque. Alguns cara vão pra lá, são dois exércitos americanos, 

eles têm que ajudar esse povo, e nesse lugar onde eles estão está tendo muitas guerras civis tal... 

E bombas... Alguns do grupo morre também. Poucos sobrevivem. (Natal/RN) 

 

No domínio funcional morfossintático da explicação, TIPO serve para introduzir uma 

justificativa, explanação ou esclarecimento em relação ao que foi dito antes e parece ser, em 

muitos casos, substituível pelo conector porque explicativo: 

 

(3) E.: E como é que ela é assim? Personalidade...  

       I.: Legal, tipo conta todos os segredo pra mim, eu conto tudo pra ela... desde pequeno nós 

é amigo, desde que nós estudamos aqui de manhã tal. (Natal/RN) 
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No domínio funcional morfossintático da conclusão, TIPO serve para concluir uma 

ideia, podendo indicar traços semânticos de consequência e de resumo (exerce, neste caso, 

função similar ao conector enfim): 

 

(4) Do respeito entre os professores, os amigos, respeito em casa, na rua, assim, tipo foi bem 

legal essa oficina. (Natal/RN) 

 

No domínio funcional discursivo da introdução fática, TIPO opera como uma espécie 

de gatilho que aciona um novo turno de fala na conversação e pode substituir expressões como 

É,..., Bem..., Bom..., etc.: 

 

(5) E.: Cê sabe fazer pipa... alguma coisa...? I.: Sei, sei. E.: Como é que faz? Me- me diz como 

é que é?  

       I.: Tipo, você pega cinco ou seis palitos de coqueiro, linha... aí, papel de seda e algumas 

sacolas, aí depois que cobre ela toda, faz o- bota as cordas e... só ir pra algum lugar que não 

tenha muito fio e... e soltar lá. (Natal/RN) 

 

Na função de Introdução de diálogo interno, TIPO introduz um discurso direto de 

diálogo interno, ou seja, um pensamento não verbalizado, que pode ser hipotético, como no 

exemplo abaixo: 

 

(6) E.: E quando você arrumar um namorado como você acha que vai ser a relação do seu pai? 

      I.: Acho que, quando eu tiver um namorado, meu pai vai primeiro dizer: “Tudo bem, vamos 

ter senso... é uma relação normal”. Mas, depois, acho que vai ficar se roendo, TIPO: “Meu 

Deus, por quê? Isso tá acontecendo mesmo?”. 

 

No domínio funcional discursivo da marcação de imprecisão informacional, TIPO 

indica traços de incerteza ou falta de convicção e imprecisão em relação ao que está sendo dito, 

ocorrendo em contextos em que aparecem expressões como eu acho: 

 

(7) As salas eram grandes, mas eram- tinha muita gente numa sala só assim, tipo, uma sala do 

tamanho de agora, tipo... acho que era umas quarenta e poucas pessoas numa sala. Acho que 

hoje é umas trinta, umas quaren-... Não tem nenhuma sala hoje que ti- quarenta alunos. 

(Natal/RN) 
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No domínio funcional discursivo da marcação de elaboração, TIPO é usado como um 

recurso para a manutenção do discurso à medida que o falante planeja e elabora seu texto: 

 

(8) Tem que planejar tudo... até agora, novo prefeito... vai ter que fazer alguma coisa, porque a 

antiga prefeita assim não fez nada pra, tipo...  melhoras pra Natal mesmo. (Natal/RN) 

 

No domínio funcional discursivo da marcação de reelaboração, TIPO tem o papel de 

retificar a ideia anterior: 

 

(9) Tentaria... mudar o Brasil, tipo corrupção que tá muito... Tipo, não tentar mudar tudo, que 

eu sei que num vai tentar mudar tudo. Mas, tipo, tirar... deixar pelo menos alguns políticos 

Ficha Limpa. (Natal/RN) 

 

No domínio funcional discursivo da marcação de ênfase, TIPO sinaliza e dá realce ao 

que se diz em seguida; nesse caso, o material que se segue ao TIPO geralmente apresenta uma 

entoação enfática: 

 

(10) Só se fosse tipo crime cruéis mesmo, assim. (Natal/RN) 

 

No domínio funcional discursivo da sequenciação, TIPO indica a continuidade do 

discurso, sequenciando partes do texto e mantendo um elo entre elas, e pode substituir 

conectores como e e aí. 

 

(11) Mas nós teve que levar ele pro canil. Tipo, se ele morreu, nós num sabe. (Natal/RN) 

 

No domínio funcional da delimitação aproximativa, TIPO aponta para inexatidão 

daquilo que se diz, geralmente diante de expressões numerais, podendo ser substituído por 

termos como “aproximadamente” e “cerca de”: 

 

(12) E.: Conte algum momento que marcou a sua vida, em que você tenha sentido medo ou 

tenha se sentido feliz.  

         I.: ... E quando eu me perdi da minha tia no Via Direta! ...Aí, eu encontrei minha vizinha, 

me agarrei nas pernas dela e eu fiz: “Me salva!”. E ela fez: “Calma.”. Aí, minha tia apareceu 
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logo em seguida. Eu acho que na minha cabeça passou horas, mas passou TIPO cinco minutos. 

Mas foi um desespero. 

Usos como os acima ilustrados são típicos da fala jovem, em situação de comunicação 

informal, embora também apareçam, com menos frequência, na fala de pessoas mais velhas (cf. 

LIMA-HERNANDES, 2005). Ocorrências do TIPO em papéis morfossintáticos e discursivos 

podem ser encontradas até mesmo na escrita, especialmente em textos que buscam retratar a 

fala diária ou que tenham algum traço de maior informalidade. Não sendo previstos pela norma-

padrão da língua, muitas vezes essas ocorrências são consideradas “assistemáticas”, “vícios de 

linguagem” ou “modinha” passageira. A seguir, apresentamos uma tirinha, que traz o rótulo de 

“muleta linguística” aplicado ao TIPO: 

 

 

 

Apesar das avaliações negativas das quais não raro são vítimas, cotidianamente nos 

deparamos com usos de TIPO em funções gramaticais morfossintáticas e discursivas. Vejamos 

as ocorrências a seguir, encontradas em postagens na rede social Facebook, uma das mais 

acessadas atualmente, nas quais esse elemento funciona, com função morfossintática, 

introduzindo exemplificação, como em 1, 2, 3 e 4; comparação, em 5 e 6; e explicação, como 

em 7, e, em funções discursivas, nem sempre fáceis de delimitar, tendo em vista seu caráter 

fluido – parece que, em 8 e 9, ocorre marcação de ênfase:  

                                      

 

 

    

 

 

Ocorrência 1                 Ocorrência 2 



7 
 

 

 

Ocorrência 3    Ocorrência 4 

 

 

Ocorrência 5               Ocorrência 6 
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Ocorrência 7 

 

                

        Ocorrência 8                                             Ocorrência 9                  

 

 

Inúmeros são os dados que podemos encontrar na internet, que, diga-se de passagem, 

não traz textos destinados especificamente ao público jovem, embora, provavelmente, seja esse 

grupo etário o mais conectado com o mundo virtual.  

Temos a impressão de que, quando TIPO exerce funções morfossintáticas, seus usos 

passam, muitas vezes, despercebidos em ocasiões de comunicação mais formal e não sofrem o 

mesmo estigma de quando acontecem em funções discursivas. Todavia, apenas um teste de 

atitude linguística pode esclarecer essa questão, e não é objetivo deste estudo realizar um, 

ficando como sugestão para pesquisas futuras. 

Diante da realidade dos usos de TIPO em diferentes domínios morfossintáticos e 

discursivos no PB, em especial na fala dos jovens, esta pesquisa pretende auxiliar na 
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desconstrução de mitos acerca de tais usos e mostrar que o item em questão desempenha papéis 

importantes na gramática da língua. Este trabalho soma-se a outros como Lima-Hernandes 

(2005), Rodrigues (2009), Castelano e Ladeira (2010) e Dória e Alves (2014), que também 

estudaram o objeto sob enfoque e contribuíram para a descrição do PB, e fundamenta-se, além 

dos trabalhos supracitados, também nas propostas de D’Arcy (2005), que investigou os usos do 

LIKE, no inglês de Toronto, Canadá, que se comporta pragmaticamente e estruturalmente de 

forma bastante similar ao elemento aqui estudado.  

A seguir, vejamos um quadro com a tradução de dois verbetes do LIKE, retirados do 

dicionário Longman (LONGMAN, 1997), no qual se consideram as funções gramaticais 

desempenhadas por esse item.  

 

Like¹/laik/ prep. 1 Similar de algum modo a outra coisa: “The lamp was round – like a ball”. 2 

Típico de uma pessoa ou coisa particular: “It’s not like dad to be late.” 3 Fora do padrão: 

“Foods like spinach and broccoli are high in iron”.  4 Usado quando se pede a alguém para 

descrever algo ou dar sua opinião: “What’s the new house like?” 5 Construções coloquiais: 

Like this é usada quando se está mostrando a alguém como algo é ou foi feito: “She had her 

arms around his neck, like this.”; More like é usada quando se diz a alguém um número ou 

quantidade que é mais correto do que os que ele mencionou: “He’s been in there for 15 

minutes!” “More like half an hour.”. 

Like² adv. Coloquial. 1  a) Usado para transmitir a alguém as palavras exatas que outra pessoa 

usou: “I asked him if he thought Liz was cute, and he’s like, yeah, definitely.”. b) Usado quando 

se descreve um evento, sentimento, ou pessoa, quando é difícil de fazê-lo com exatidão ou 

quando se usa uma interjeição em vez de uma palavra: “Their music has like, weird lyrics”, 

“I’m like, ooh!”. 2 Usado quando se dá uma pausa porque não se sabe o que dizer ou porque 

se está envergonhado etc.: “Do you thing you could, like, just lend me $25?”. 3 Usado para dar 

um exemplo: “The problem is that sushi is so expensive. Like last week I paid $40 for a meal.”  

4 Usado quando o que se está dizendo não é exato: “It was like 9 o’clock and she still wasn’t 

home”.  5 Usado para enfatizar alguma coisa: “That’s like so stupid”. 

Quadro 1: Tradução de dois verbetes do LIKE – LONGMANN (1997) (adaptado) 

 

Com este estudo, pretendemos contribuir com a descrição e a caracterização do PB, e 

com pesquisas futuras que, sincronicamente, comparem as diversas realidades linguísticas do 

país ou, diacronicamente, diferentes recortes de língua no tempo, bem como fornecer 

conhecimentos que sirvam de base para um ensino reflexivo, abrangente e profícuo de língua 

no nível básico, que atenda às propostas dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o 

ensino de Língua Portuguesa, já que tratamos de fenômenos linguísticos presentes em situações 

comunicativas reais.  
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Intentamos contribuir também com estudos funcionalistas de natureza tipológica, 

traçando uma breve comparação entre funções desempenhadas pelo TIPO no PB e pelo LIKE 

no inglês canadense, e trazendo fundamentação, assim, para futuros estudos comparativos mais 

sistematizados entre amostras de fala do PB e do inglês, em suas diferentes variedades. Do 

cotejamento feito entre usos do TIPO e usos do LIKE também podem derivar conhecimentos 

úteis para o ensino de português e de inglês como línguas estrangeiras.  

Contudo, nosso principal objetivo é mapear e descrever funções morfossintáticas e 

discursivas que o TIPO tem desempenhado no português brasileiro (PB) falado em Natal/RN, 

sobretudo quanto às propriedades semântico-pragmáticas e estruturais caracterizadoras de cada 

uma dessas funções, tomando como fonte de dados a fala de jovens natalenses, grupo etário em 

que o TIPO ocorre com maior frequência.  

Para tanto, procuramos responder as seguintes questões:  

 

(I) Quais funções morfossintáticas e discursivas o TIPO tem desempenhado na fala 

dos jovens natalenses? Essas funções são pertinentes a quais domínios funcionais?  

(II) Há usos híbridos/ambíguos no que se refere às funções desempenhadas pelo 

TIPO? O que usos híbridos/ambíguos podem significar no que diz respeito à distribuição da 

forma sob apreço em diferentes domínios funcionais?  

(III) Em qual(ais) função(ões) morfossintáticas e discursivas o TIPO é mais 

frequente? O que pode explicar sua maior frequência no desempenho de certas funções, mas 

não em outras?  

(IV) As diferentes funções desempenhadas pelo TIPO na fala dos jovens natalenses 

podem ser diferenciadas quanto a propriedades estruturais, em especial pelo escopo exercido 

pela forma em questão na estrutura oracional? Diferentes escopos correlacionam-se com 

funções de natureza distinta, por exemplo, opondo funções morfossintáticas a funções 

discursivas? 

(V) Funções desempenhadas pelo TIPO na fala dos jovens natalenses podem ser 

comparadas a funções desempenhadas pelo item linguístico LIKE no inglês? Como podem ser 

explicadas possíveis similaridades funcionais entre essas duas formas?  

(VI) Os resultados obtidos quanto à distribuição funcional e estrutural do TIPO na 

fala dos jovens natalenses podem ser interpretados como indícios sincrônicos da ação do 

processo de gramaticalização, contribuindo para ratificar propostas de percursos de 

gramaticalização de base diacrônica encontradas na literatura da área? 
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Diante dessas questões, nossa pesquisa tem por objetivos específicos, na fala dos jovens 

natalenses: 

 

(I) Identificar as funções morfossintáticas e discursivas que o item TIPO tem 

desempenhado; 

(II) Verificar se há usos híbridos/ ambíguos do TIPO; 

(III) Identificar as funções morfossintáticas e discursivas em que o TIPO é mais 

frequente; 

(IV) Verificar a correlação das funções morfossintáticas e discursivas que TIPO tem 

exercido, com propriedades estruturais, em especial com o escopo exercido pela forma em 

questão na estrutura oracional; 

(V) Averiguar se as funções desempenhadas pelo TIPO podem ser comparadas a 

funções desempenhadas pelo item linguístico LIKE no inglês e propor explicações para a 

existência de possíveis similaridades funcionais entre essas duas formas; 

(VI) Avaliar se os resultados referentes à distribuição funcional e estrutural do TIPO 

podem ser interpretados como indícios sincrônicos da ação do processo de gramaticalização, 

contribuindo para ratificar propostas de percursos de gramaticalização de base diacrônica 

encontradas na literatura da área. 

 

Levando em conta resultados de pesquisas anteriores, expostas posteriormente no 

capítulo referente ao estado da arte, bem como em nosso aporte teórico, e a partir de uma 

observação prévia do nosso corpus, nossas hipóteses são as de que: 

 

(I) TIPO tem desempenhado funções morfossintáticas, a exemplo de comparação, 

exemplificação, explicação, finalidade e oposição, e discursivas, como delimitação 

aproximativa,  foco metalinguístico, introdução de diálogo interno, marcação de elaboração, 

marcação reelaboração, marcação de hesitação e sinalização de prosseguimento ou ruptura 

tópica do discurso; 

(II) Há usos do TIPO em contextos híbridos/ambíguos, em que o elemento pode 

indicar mais de uma função simultaneamente, principalmente no caso das funções discursivas. 

Por exemplo, o item pode marcar ao mesmo tempo hesitação e elaboração. Esses usos podem 

significar que os domínios funcionais dos quais o TIPO é uma das camadas têm fronteiras 

fluidas, possivelmente em decorrência do processo de gramaticalização; 
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(III) Talvez a maior frequência do TIPO no desempenho de certas funções 

(possivelmente as de natureza morfossintática) seja explicada pelo fato de ele ser mais antigo 

na codificação dessas funções. No entanto, para mapearmos o “tempo de serviço” possível do 

elemento em cada função, buscamos apoio na literatura da área, nos estudos que trouxeram 

descobertas com bases em dados diacrônicos. 

(IV) Quando o TIPO ocorre em funções morfossintáticas como comparação e 

exemplificação, por exemplo, tende a lançar escopo sobre unidades menores: sintagmas 

nominais ou nomes; e, quando ocorre em funções discursivas, como introdução fática e 

marcação de elaboração, tende a lançar escopo sobre unidades maiores: orações principais ou 

encadeadas. 

(V) A existência de percursos universais de gramaticalização (cf. HEINE; 

KUTEVA, 2002), pode explicar similaridades funcionais entre as formas TIPO, no português, 

e LIKE, no inglês.  

(VI) Os resultados relacionados à distribuição funcional e estrutural do TIPO na fala 

dos jovens natalenses podem ser interpretados como indícios sincrônicos da ação do processo 

de gramaticalização. 

 

É digno de nota que, do que seja de nosso conhecimento, não há estudos, até o momento, 

que abordem (e classifiquem) as posições sintáticas ocupadas pelo TIPO em diferentes funções 

morfossintáticos e discursivo-pragmáticas no PB, mais um aspecto em que esta dissertação se 

apresenta como inédita. 

Esta dissertação é composta de cinco capítulos, sendo o primeiro destinado ao Estado 

da Arte, em que fazemos uma síntese de trabalhos que já tomaram como objeto usos do TIPO 

no âmbito gramatical; o segundo, destinado ao Referencial Teórico, em que expomos os 

preceitos teóricos que fundamentam este estudo; o terceiro, destinado à Metodologia, em que 

descrevemos os procedimentos que adotamos no tratamento analítico dos dados; o quarto, 

destinado à Análise dos Dados, em que discutimos e prestamos conta dos objetivos que 

traçamos para alcançarmos nesta pesquisa, transformados em resultados; e, finalmente, 

apresentamos as Considerações Finais, seguidas das Referências mencionadas ao longo da 

dissertação.  
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1. ESTADO DA ARTE 

 

 

Não são muito numerosos os estudos sobre o elemento linguístico TIPO no português 

brasileiro (PB). No entanto, a mudança envolvendo os usos dessa forma tem despertado o 

interesse de alguns pesquisadores nos últimos anos. Entre eles estão: Morais de Castilho (1991), 

Bittencourt (2000), Lima-Hernandes (2005), Rodrigues (2009), Castelano e Ladeira (2010), 

Thompson (2013) e Dória e Alves (2014). Dentre esses estudos, destinaremos maior espaço às 

análises de Lima Lima-Hernandes (2005) e de Thompson (2013), tendo em vista que são 

trabalhos mais extensos e aprofundados e trazem mais contribuições à esta dissertação.  

Cabe mencionarmos também D’Arcy (2005) e Levey (2006), os quais estudaram, no 

inglês, um fenômeno bastante semelhante ao que envolve TIPO, no PB, que é o caso do LIKE. 

Contudo, D’Arcy investigou o inglês falado em Toronto, Canadá, e Levey, o inglês falado no 

sudeste da Inglaterra. O fato de essas pesquisas se tratarem de investigações a respeito de um 

item linguístico distinto e em uma língua distinta poderia ser uma barreira na relação com o 

nosso trabalho. Todavia, admitimos que os mecanismos de mudança e as forças pragmáticas 

que atuam sobre esse objeto de análise, na língua inglesa, são similares aos que atuam sobre o 

TIPO, na língua portuguesa, tanto que várias das funções desempenhadas por TIPO e por LIKE 

relacionam-se aos mesmos domínios funcionais, o que nos permite traçar paralelos entre usos 

de ambas as formas.   

 

1.1 Estudos sobre o TIPO no português brasileiro  

 

Morais de Castilho (1991), a partir de dados de fala culta, coletados da Amostra NURC,4 

estudou TIPO na categoria dos delimitadores, mais especificamente, Delimitadores 

Aproximadores (DA), definidos como categorizadores e predicadores do sujeito da oração, 

indicando que o ser referido por ele não é um membro representativo de sua categoria. Em sua 

pesquisa, a autora adota uma descrição de sintagma que abrange um núcleo e elementos que 

preenchem a margem esquerda (ME) ou a margem direita (MD). No caso do Sintagma Nominal 

                                                             
4 O Projeto NURC (Norma Linguística Urbana Culta no Brasil), iniciado em 1969, é responsável por gravar a fala 

de indivíduos com nível superior de escolaridade em cinco cidades brasileiras (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Porto Alegre), com o intuito de descrever os padrões reais de uso linguístico desse estrato da população 

brasileira. 
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(SN), ficam à esquerda os especificadores (determinantes e quantificadores) e, à direita, os 

complementos (sintagmas preposicionados, sintagmas adjetivos e orações relativas).  

Morais de Castilho notou duas formas diferentes de ocorrência do TIPO na função de 

delimitação aproximativa, uma em que ele é seguido de um Sprep ([O Manga-larga é um tipo 

de cavalo... não muito grande... (DID SP 18:657)]) e outra em que ele é seguido imediatamente 

por um SN ([Às vezes como biscoito geralmente biscoito assim... esses biscoitos tipo integral... 

(DID RJ 328:284)]). Na primeira forma de ocorrência, o TIPO é considerado núcleo do SN; na 

segunda forma de ocorrência, o núcleo passa a ser outro elemento lexical existente no SN (no 

caso do exemplo acima, “biscoitos”). Em relação à primeira análise, a construção inteira, SN + 

TIPO + Sprep, em que TIPO é o núcleo, desempenha a função da delimitação aproximativa, 

que diz respeito à indicação da não excelência de determinado “objeto do mundo” relativa à 

categoria a que pertence. No que se refere à ocorrência de TIPO fora da construção 

preposicionada, a autora afirma que a forma “pode penetrar na MD do SN, situando-se entre o 

Núcleo e o Complemento, mas nesses casos não há certeza de que se trate de um DA” 

(MORAIS DE CASTILHO, 1991, p. 111). 

Bittencourt (2000), assim como Morais de Castilho (1991), estuda TIPO dentro do 

contexto da delimitação de informações, mas revela que o elemento passou por mudança 

funcional e aponta que esse item pode atuar nos níveis linguísticos intraoracional ou 

interoracional, com a ocorrência facultativa de ASSIM. Seu estudo mostra que TIPO, quando 

ocorre no nível intraoracional, se comporta sintaticamente como constituinte periférico do SN, 

funcionando como delimitador de tempo, espaço, qualidade, sequência, faixa etária, dentre 

outros, como se pode notar nos exemplos abaixo: 

 

(1) Esse cara é tipo barra pesada, viu?5 

 

(2) A gente podia combinar e chegar lá tipo assim ... mais tarde. 

 

(3) Capaz de ser melhor levar tipo refrigerante, carne, salgado ... 

 

Já quando ocorre no nível interoracional, o elemento pode estabelecer relação de 

finalidade, oposição e explicação entre orações, combinado ou não a outros elementos 

conectivos. Vejamos os exemplos para esse contexto: 

 

                                                             
5 A autora não apresenta a fonte dos exemplos em seu trabalho. 
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(4)  Eu não quero morrer de trabalhar tipo ficar rica e não gozar nada vida. 

 

(5) Coitado! Morreu de estudar... tipo assim... não conseguiu passar nem na primeira etapa. 

 

(6) Obrigada! Pra mim não precisa pedir mais nada... tipo assim... estou que não me 

aguento. 

 

A autora também constata dados de TIPO no nível da organização discursiva, 

funcionando como introdutor de discurso direto e como sinalizador de prosseguimento ou 

ruptura tópica do discurso, conforme os exemplos a seguir: 

 

(7)  Foi ela que me falou tipo assim: “tapa o olho pra não ver esse besteirol sexual”. 

 

(8) Falante l: Não vejo por que não falar em AIDS. 

Falante 2: Tipo assim... a AIDS tem aumentado o índice de tuberculose entre nós. 

 

(9) Falante l: Esse diretor só sabe viajar. Na hora do pega pra capar, ele nunca está no 

colégio. 

Falante 2: Tipo... pra que tocar nisso? Não vai resolver nada! 

 

Lima-Hernandes (2005) toma TIPO como objeto de estudo ao lado dos itens FEITO, 

IGUAL e COMO, que são variantes na função de introduzir orações comparativas, tendo como 

corpus entrevistas sociolinguísticas com indivíduos da comunidade de fala do Rio de Janeiro, 

produzidas para os projetos NURC e PEUL.6 A autora analisa, sincrônica e diacronicamente, 

os usos desses itens, a fim de averiguar os deslizamentos funcionais pelos quais passaram, o 

que, segundo ela, ajuda a apreender rotas de gramaticalização. Nessa perspectiva, são 

delineados os percursos de gramaticalização provavelmente seguidos pelas formas, os quais 

evidenciam que TIPO tem origem substantiva, IGUAL tem origem adjetiva, FEITO tem origem 

verbal e COMO tem origem adverbial. Embora cada forma tenha seguido percurso próprio, 

todas elas convergiram em determinado ponto, resultando em sua concorrência na função 

gramatical de comparação. 

No que se refere ao TIPO, Lima-Hernandes (2005) trata das mudanças sofridas no 

estatuto categorial dessa palavra, mudanças essas que a levam a poder concorrer com outras 

                                                             
6 O Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL) congrega vários pesquisadores que se voltam à análise 

dos fenômenos de variação e mudança linguística na fala e na escrita do Rio de Janeiro. 
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formas disponíveis para determinadas funções em um mesmo contexto. No que se refere aos 

usos inovadores do TIPO, a autora admite que:   

 

esse item tem empreendido uma rota de mudança categorial bastante 

interessante do ponto de vista da gramaticalização. O fato de ser 

correlacionada, no senso comum, à faixa etária e classe social mais baixa, não 
é garantia de que esses usos estejam de fato restringidos a esses grupos. 

Refiro-me a casos, como, por exemplo, o da palavra tipo na função discursiva 

de marcador. Embora a alta recorrência de usos seja associada a falantes 
adolescentes, indivíduos de outras faixas etárias também a empregam. Em 

contrapartida, há empregos inovadores de tipo que aparecem, de modo 

insuspeito, em textos mais formais, como artigos científicos e teses. (LIMA-

HERNANDES, 2005, p. 14) 

 

Lima-Hernandes (2005) apresenta dados do TIPO encontrados na mídia televisiva e na 

imprensa, que, de acordo com ela, provam que os usos do elemento em apreço não sofrem 

apenas motivação da idade dos falantes, mas também de fatores contextuais e co-textuais.7 

Seguem esses dados: 

 

(10) ...eles perguntam tipo o que nesses lugares? (personagem adolescente de Um Maluco 

no pedaço - 2001) 

 

(11) ...eu ganhei quatro quilos e tipo assim eu comia direto (personagem de 17 anos, 

Meninas veneno – 2001). 

 

(12) ...e resolveu arrumar um encontro entre os dois. A idéia era juntar a família dele a dela 

numa festinha tipo relembrar os velhos tempos. (Reportagem de capa, Revista Época, 

06/2004). 

 

(13) Caras que vivem de música, gravando e fazendo shows, parecem passar pela vida sem 

os dramas comuns, tipo vestibular. Mas nem diga isso a Dinho Ouro Preto, vocalista 

do Capital Inicial. (Caderno Vestibular, O Estado de S.Paulo, outubro/2004) 

 

Na análise sincrônica, Lima-Hernandes (2005) identifica os usos de TIPO e, a partir dos 

dados coletados, apresenta uma distribuição hierárquica dos padrões funcionais desse item, que, 

segundo a autora, provavelmente reflete a ordem em que TIPO adquiriu cada função em um 

percurso de gramaticalização longitudinal. A escala é a seguinte: substantivo referenciador > 

                                                             
7 A autora não esclarece que fatores contextuais e co-textuais são esses. 
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substantivo classificador > preposição exemplificativa > conjunção comparativa > delimitador 

aproximativo (discursivo) > marcador (discursivo). Essa escala nos permite visualizar um 

percurso de usos do TIPO que parte de significados mais concretos para significados mais 

abstratos. Adiante, vejamos os dados exemplificadores para cada função, em conformidade com 

a autora: 

 

Substantivo referenciador, em que o elemento faz referência a um ser no mundo: 

 

(14) Eles equilibravam aquele, pau nas costas com os dois cestos, vendiam frutas na porta, 

peixe na porta. Tinha também o amolador de facas, que era um tipo humano muito 

interessante, e tinha o tripeiro que isso, me disseram que ainda existe até hoje lá na 

Tijuca, ou no subúrbio. (E002-NURC-Recontato) 

 

Substantivo classificador, em que o elemento indica classificação: 

 

(15) Ela tem certa gamação por mim que é fora do comum. O que ela puder fazer por mim, 

ela faz. O tipo de pessoa que, assim, qualquer coisa que eu depender dela – e eu 

também faço por ela que eu gosto dela demais, né? (E42-PEUL-Amostra 00) 

 

(16) Eram pequenos sobrados que alguns ainda existem hoje, e um comércio, que eu não 

ia muito pr'aquele trecho assim, mas haveria, possivelmente, uma tinturaria, uma 

padaria, uma farmácia, uma coisa desse tipo né. (E133-NURC-Recontato) 

 

Preposição exemplificativa, quando o elemento introduz exemplificação: 

 

(17) Então [é] ... é fazê a fatura, é ligá pros clientes, cobrá, porque [o]... [o]... o seguro de 

vida você precisa [da]... [da]... dos dados da empresa. No caso o cliente manda... um 

exemplo: uma empresa tipo [a]... a... sei lá, Texaco, né? aí ela manda a folha de 

pagamento dela pra gente, manda uma relação de funcionário, com o salário deles, a 

gente calcula o valor...ah...[que a gente]...que a gente chama de prêmio. (E63-PEUL-

Amostra 00) 

 

(18) Num sei se é lei ou alguma coisa assim que eles têm que tê [uma]...um seguro pro... 

oferecê um seguro [pro]...para os funcionários, né? por causa do perigo [da]...da 

profissão, né? tem empresas assim...indústrias normalmente ó, tipo a Colgate, que 

agora é Colgate com...e a Kollynos, né? se uniram, também porque são empresas que 
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lidam [com]...com muitos funcionários, né? tem empresas assim que têm...ah 

empresas [de]...[de]...[de]...de transporte rodoviário, a empresa de ônibus, né? (E63-

PEULRecontato) 

 

(19) A mesma coisa é um técnico de alguma coisa, ele vem normalmente na tua casa, não... 

qué dizê, na verdade, não, na verdade é você que tá com um defeito, né? você é que 

procura. Não, mas é, sei lá, tipo uma pessoa que tem serviços tipo colocá (inint) tava 

lendo no jornal (hes) ... coloca cortina, tipo assim, né? aí você: “ah, troca num sei que”, 

a pessoa vem, tenta te oferecê o serviço dela, tipo assim. (E63- PEUL-Amostra 00) 

 

Conjunção comparativa, quando o elemento estabelece relação de comparação: 

 

(20) Vai morar para lá, ("então") carrega sua família. Tem muitos capixabas, tem muitos 

cariocas, gaúchos, mineiros. Mineiro dá muito! Então, aí é tipo uma colônia, não é? 

(E23-PEUL-Amostra 80) 

 

(21) Eu não sei se é porque eles fazem as varandas assim, sabe como é que é, é varanda 

tipo sacada mesmo. (11-NURC-Recontato) 

 

Delimitador aproximativo, quando o elemento indica imprecisão da informação expressa: 

 

(22) Cada dia era uma coisa diferente, enquanto isso a casa ia ficando o caos, mas aquele 

momento que eu chegava, assim, tipo oito horas da noite, microondas é uma coisa, 

assim, muito rápida, então você oito horas tinha alguma coisa pronta pro jantar, uma 

coisa diferente (inint), agora não que num vira mais novidade, né? (E-23-PEUL-

Amostra 00) 

 

(23) Na bacia de plástico, (ruído) pega três tablete de mantega, amassa naquela (hes) 

naquele açúcar, depois pega – bem amassadinho, você pega quatro ovos, joga ali 

dentro, quebra ele, (explicando) não precisa bater a clara não que isso é frescura, você 

bota ele dentro, mexe até ficar aquele tipo um mingau. Aí, bota uma colher de sopa de 

fermento, (est) bota quatro de Nescau, você pode fazer com Nescau quatro colher de 

Nescau ou cinco, aí o Nescau é a gosto, né? (E42-PEUL-Amostra 80) 

 

(24) A minha filha quando era pequena, ela sempre desceu sempre brincou lá, o salão de 

festa não é, eu também [ ? ] dava as festinhas dela lá, entendeu. Então aproveitou isso, 
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né, agora, ela já tá entrando em outra fase, não faz mais festinha de aniversário. Eu 

acho que vai ter agora festa tipo de adolescente, né. (E11-NURC-Recontato) 

 

Marcador discursivo, quando o elemento vem acompanhado do advérbio ASSIM: 

 

(25) [Não!] Olha só, não que eu queria tê ... no momento eu não penso em ter filhos. Eu to 

dizendo assim, não tiro a (est) [a possibilidade]... a possibilidade de. Nem de casá, nem 

de ter filho, nem de segui uma carreira, nem de ganhá na loteria (risos E) nem de viajá 

(est) Mas ... tipo assim, entendeu? (E63 – PEUL – Amostra 00) 

 

 

A tabela a seguir, retirada de Lima-Hernandes (2005), traz as ocorrências do objeto 

investigado, distribuídas por função e por corpus: 

                                                                                     

                                          

Distribuição funcional de tipo - PEUL/NURC 

Usos PEUL NURC Total 

Tipo 1 - substantivo referenciador 01 05 06 

Tipo 2 - substantivo classificador 57 41 98 
 

Tipo 3 - preposição exemplificativa 23 

 

01 24 

Tipo 4 - conjunção comparativa 10 
 

01 11 

Tipo 5 - discursivo – delimitador aproximativo 14 

 

04 18 

Tipo 6 - discursivo – marcador discursivo 28 
 

01 29 

Total 133 (71,5%) 53 (28,5%) 186 (100%) 

 

 

Conforme mostra a tabela, os usos mais inovadores de TIPO têm recorrência maior entre 

os falantes do PEUL, resultado que a autora ressalva, dentre outros fatores, pela diferença de 

tamanho dos corpora.  

Já na análise diacrônica, Lima-Hernandes (2005) trabalha com a metodologia do estudo 

painel, que diz respeito à comparação de diferentes estados de língua de um mesmo grupo de 

falantes, ou seja, os mesmos indivíduos são contatados em diferentes épocas para novas 

gravações de entrevistas. Em seu estudo, utilizando os bancos de dados PEUL e NURC, que 

permitem esse tipo de análise, o tempo transcorrido de um estado de língua para outro é de 

aproximadamente 17 anos. Os fatores idade e grau de escolaridade dos falantes têm bastante 

relevância na investigação, tendo em vista seu papel na adesão ou não de inovações linguísticas 

e na incorporação ou abandono de usos por parte dos sujeitos.  
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A amostra proveniente do corpus PEUL é composta de 16 entrevistas, sendo 11 com 

mulheres e 5 com homens. Das 11 mulheres, 6 mantiveram, até o segundo contato, o mesmo 

grau de escolaridade que possuíam no primeiro, e, dos 5 homens, apenas 1 evoluiu nos estudos. 

Já a amostra proveniente do corpus NURC é constituída de 11 entrevistas, sendo 6 com 

mulheres e 5 com homens, na qual todos eram, no primeiro contato, graduados em  nível 

superior,  mas alguns ainda progrediram para nível de pós-graduação ao longo do tempo 

transcorrido até o segundo contato.  

O tipo de estudo realizado, bem como a diferença dos corpora, em termos de tamanho, 

são um problema para a generalização dos resultados, de acordo com a autora. Contudo, na 

análise diacrônica, em relação ao elemento TIPO, ela constatou que houve, no segundo contato, 

extensão dos contextos funcionais de uso tanto por parte dos falantes do PEUL, que teve 

exceção de uma única informante, quanto por parte dos falantes do NURC, embora em taxa 

menor. E, para poder entender melhor os fatores condicionantes dos usos dados ao TIPO, a 

pesquisadora particularizou a análise, fazendo levantamento de dados sobre a vida social dos 

informantes nos dois momentos das entrevistas, procedimento comum em estudos painel. Ao 

final, os fatores idade e sexo não se mostraram muito relevantes como influenciadores dos usos 

inovadores do elemento em questão. Por outro lado, foi importante levar em conta o fator 

mobilidade geográfica para explicar a não aderência de alguns falantes aos novos usos. Outro 

fator apontado pela autora que pode ter influenciado a maior presença de inovação no corpus 

PEUL, em detrimento do NURC, é a liberdade temática daquele em relação a este. 

Ainda em uma perspectiva diacrônica, a partir de dados coletados em textos escritos, 

Lima-Hernandes (2005) desenvolve uma análise baseada na quantificação de types/tokens8. 

Nessa análise, ela encontrou: 2 tokens do type tipo 1 - substantivo referenciador, relativos ao 

século XVII; 2 tokens do type tipo 1 - substantivo referenciador e 2 tokens do type tipo 2 - 

substantivo classificador,  relativos ao século XIX; e 7 tokens do type tipo 2 - substantivo 

classificador e 2 tokens do type tipo 3 - preposição exemplificativa, relativos ao século XX. 

Não foram identificados os demais tokens considerados pela pesquisadora na análise sincrônica, 

o que, segundo ela, justifica-se pelo fato de serem funções típicas da conversação (em que o 

elemento TIPO funciona como marcador discursivo). Como conclusão, a autora observa que a 

hierarquia diacrônica corrobora a hierarquia sincrônica de usos do item. 

                                                             
8 Os types dizem respeito aos diversos domínios funcionais em que uma forma pode ocorrer e os tokens se referem 

à frequência de uso da forma em cada um desses domínios. 
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Lima-Hernandes (2005) também considerou os usos de TIPO na modalidade escrita da 

língua e apontou que não apenas em redações escolares ou de vestibulares produzidas por 

adolescentes, mas até mesmo em textos acadêmicos, de alto grau de formalidade, é possível 

encontrar usos gramaticais desse item. Vejamos os exemplos apresentados por ela: 

 

(26) Em vez de uma resposta objetiva, tipo “inflação”, tem início um longo trecho 

argumentativo em que o locutor (...) resolve desenvolver uma análise... (Artigo 

Científico, Callou, 1996). 

 

(27) ...com verbos de movimento, precedido ou não de preposição (tipo “viemos ver”)... 

(Artigo Científico, Ilari, 1992). 

 

(28) ... pode-se dizer que o sujeito dos verbos inacusativos, tipo nascer, morrer, chegar, 

exprime um papel semântico típico do objeto direto... (Artigo Científico, Ribeiro, 

1996). 

 

(29) Com os verbos não-ergativos, tipo trabalhar, chorar, sorrir, o sujeito é o agente da 

ação verbal. (Artigo Científico, Ribeiro, 1996). 

 

(30) A variedade de emprego de uma conjunção tipo – como – que, além de comparativa, 

ocorre na causal e na conformativa, não é passível de explicação pelo critério sintático. 

(Dissertação de Mestrado, Salles, 1979). 

 

A autora, em relação à época da pesquisa, cogitou que o estigma de gíria está mais 

associado à construção TIPO ASSIM do que ao TIPO, individualmente. No entanto, as 

ocorrências desta forma nos exemplos apresentados acima podem ter se dado pelo fato de que 

nos contextos funcionais em que aparecem, provavelmente seu uso não seja interpretado como 

muito inovador. 

Rodrigues (2009) aborda TIPO, ao lado das variantes IGUAL e FEITO, como uma das 

formas disponíveis na língua para introduzir orações comparativas. A autora constatou que esse 

elemento linguístico, quando introduz comparação, pode ser substituído pela conjunção 

prototípica COMO. Além disso, seu status de conector é testificado, por exemplo, pela posição 

em que aparece nas orações: na maioria das vezes, TIPO vem posposto à oração principal. 

Rodrigues afirma ainda que,  

tomando-se por base a perspectiva funcionalista, pode-se entender melhor o(s) 

uso(s) de FEITO, IGUAL e TIPO como conectores comparativos, pois, 
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segundo essa perspectiva, tal(is) uso(s) é(são) visto(s) como um meio de 

‘suprir’ determinadas necessidades dentro da estrutura da língua, como, por 

exemplo, uma maior variedade de conectores para expressar relação entre 
itens ou cláusulas em diferentes contextos comunicativos (RODRIGUES, 

2009, p. 7). 

 

Castelano e Ladera (2010), com maior foco nas funções do que nas formas, tratam as 

formas ASSIM, TIPO e TIPO ASSIM como marcadores conversacionais e observam seus 

empregos em narrativas orais, a partir da análise de conversas espontâneas, mostrando as 

funções discursivo-pragmáticas que exercem em determinados contextos. A amostra de dados 

foi constituída da fala de jovens entre 19 a 27 anos, naturais de Viçosa/MG, estudantes de 

graduação e pós-graduação, que possuíam relação de amizade ou familiar. As funções 

identificadas foram: marca sequencial, inserção de sequência explicativa, inserção e 

finalização de discurso relatado, enquadre de elementos discursivos e marca de hesitação.  A 

seguir, vejamos como as autoras exemplificam cada função. 

 

Marca sequencial, quando o elemento promove encadeamento e progressão do texto: 

 

(31) a gente estava.. indo pra lá assim... aí.. meu pai, recebeu um telefonema no carnaval 

assim.. aí.. o: cara falando com ele = é porque assim.. meu pai conhece.. é: um monte 

de gente lá em-em Matipó.. e a maioria das pessoas lá que ele conhece é por causa.. 

/a: por causa das vacas lá/... aí.. é:: ligou um cara lá que era dono de uma casa de 

ração.. [...] ele sofreu o acidente perto do sítio lá onde a gente mora.. aí >tipo assim<.. 

aí ele ligou pro meu pai.. achando que meu pai ia estar lá perto, né?... 

 

Inserção de sequência explicativa, quando o elemento estabelece uma explicação: 

 

(32) fui lá.. pra lavar vasilha... /rapidinho/ fui.. fui lá lavar vasilha.. aí de repente chega uma 

pessoa gritando... “(eu tenho hora pra acordar)... vê se isso é hora de lavar vasilha!” 

aí.. tipo assim.. se eu estivesse ficado.. sem lavar nada.. teria sido melhor, né?.. se eu 

tivesse ficado na minha lá.. porque a gente vai lavar leva xingo.. se eu não tivesse 

lavado não tinha levado xingo..  

 

Inserção e finalização de discurso relatado, quando o elemento, catafórica ou anaforicamente, 

aponta para um discurso relatado: 

 

Inserção de discurso relatado: 
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(33) nossa.. foi péssimo minha mãe contando hoje.. aí.. já tinha morrido um.. aí morreu 

essa no dia que meu pai chegou lá.. aí meu pai >falou assim< “oh:: vamos fazer então.. 

o que puder pela outra que sobreviveu..” 

 

Finalização de discurso relatado: 

(34) aí hoje eu fui perguntar notícia a minha mãe  “oh: Patrícia, já vou avisar de uma vez.. 

morreu todo mundo.. só sobrou o homem”... minha mãe falou assim, porque quando 

ela fala assim eu-eu seguro mais. 

 

Enquadre de elementos discursivos, quando o elemento enquadra uma imprecisão em relação 

ao que foi dito anteriormente: 

 

(35)  tipo assim.. eu caí.. aí.. olhei pra ela, ela estava atrás de mim... mas só que... não tive 

cer-.. e:u não tive certeza.. se ela:... me viu caindo... sabe?((risos))... alguma coisa do 

tipo.. (risos) 

 

Marca de hesitação, quando o elemento marca uma dúvida e um adiamento do que vai dizer: 

 

(36) aí uma de-delas morreu... aí a gente foi começou a olhar os papéis, pra poder... a:: pra-

pra tipo:... despachar o corpo, né? liberar o corpo... aí... é:: 

 

Thompson (2013), assim como Lima-Hernandes (2005), estudou a gramaticalização de 

TIPO no PB, levando em conta usos sincrônicos desse elemento tanto no nível lexical quanto 

no nível gramatical. A autora coletou dados em quatro diferentes fontes, a saber: corpus 

Discurso & Gramática, corpus Varport, roteiros de cinema brasileiro e postagens na rede social 

Facebook, e identificou nove diferentes usos do item em questão, quais sejam: substantivo [-

genérico], substantivo [+genérico], substantivo delimitador, articulador delimitador, 

articulador modificador, articulador de aproximação, articulador de comparação, articulador 

de adendo e marcador, que exemplificamos a seguir: 

 

Substantivo [-genérico], quando faz referência a um ente específico, portador do traço 

[+humano], caso em que pode ser parafraseado por “indivíduo, pessoa”:  

 

(36) BOLÍVAR: Sabe tenente, eu sempre quis trabalhar com tipos calados como você. 

Esses três patetas falam demais. (Roteiro de “A dama do C ine Shangai”, 1987) 
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Substantivo [+genérico], quando o item indica “modelo” e remete a um representante de uma 

classe particular:  

 

(37) As mulheres lá do Rio Grande do Sul são muito bonitas ... Marcos ... mesmo que ... o 

cara que ... mesmo que num goste de mulher ... ((riso)) mesmo que ele num tenha 

tendência nenhuma ... encontrando-se com uma mulher daquela ele ... faz a cabeça ... 

((riso)) rapaz olhe ... aquele tipo de Xuxa polaca ... com cabelo loirinho ... olho verde 

ou azul é o tipo mais comum Marcos ... nesse percurso que eu fiz... (Corpus D&G – 

Informante 4, masculino, 30 anos, Ensino Superior, Natal, Oral, Narrativa de 

Experiência Pessoal) 

 

Substantivo delimitador, quando, em uma construção com a preposição de, modifica o SN a 

que se liga, delimitando-o:  

 

(38) Daí que eu fui abordado pela equipe do Mais Você. Queriam que eu falasse de algum 

tipo de arrependimento que eu já tive. Não soube muito bem o que dizer, acabei 

falando merda, e agora estou arrependido de ter dado a entrevista. Vejam só como são 

as coisas! (Postagem do Facebook – 14 de abril de 2012) 

 

Articulador delimitador, quando introduz um sintagma que funciona como complemento 

verbal, destacando o caráter impreciso da ação referida:  

 

(39) Eram aulas diferentes ... num era aquela aula metódica ... né ... eles ... expunham ... 

certas vezes os alunos a debater ... né ... fazer tipo um debate ... né ... e isso fugia à 

regra do internato que era um colégio onde todos ... todos ... é ... tinham que ficar 

calados ... né ... ouvindo o professor... (Corpus D&G - Informante 2, masculino, 16 

anos, Ensino Médio, Oral, Natal, Narrativa Recontada) 

 

Articulador modificador, quando relaciona dois nomes, explicitando uma relação de 

similaridade entre eles:  

 

(40) Meu Sugar/ meu::... Master... Walita Master... meu liqüidificador... minha batedeira... 

fica tudo em cima dos armários... tudo tapado com::... aqueles guardanapinhos tipo 

conjunto de cozinha... que eu tenho um armário embaixo... que é um armário de 

canto... fundo... que é horrível pra guardar as coisas... onde tem todas as minhas 
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panelas... tem um armário pequeno também... (Corpus D&G - Informante 2, feminino, 

23 anos, Rio Grande, Oral, Ensino Superior, Descrição de Local) 

 

Articulador de aproximação, quando pode ser parafraseado por locuções prepositivas, como 

“por volta de”, ou advérbios, como “aproximadamente”, empregados antes de expressões 

numéricas: 

 

(41) A: Além das subs previstas, a Maria me ligou às 6h da manhã dizendo que tava 

passando mal e se dava pra conseguir alguém. Acabei dividindo os alunos entre as 

salas. 

B: GENTE! 

A: E o João também pediu substituição tipo umas 11h pra turma dele pq ele tava 

fazendo o TOEFL e nao sabia q a prova ia durar 4h RS29. (Comentário de postagem 

no Facebook – 15 de abril de2012) 

 

  



26 
 

Articulador de comparação, quando liga orações que denotam uma relação comparativa:  

 

(42) #D - como é que se cha/ chama aquilo que que fica grudado na pedra? #I - ela se ela 

ela ela se se alimenta duma duma semente que tem no mar é tipo um: é tipo uma 

planta. (Corpus Varport - Op-B-90-2m-006 (1991) - Oral Popular Informal) 

 

Articulador de adendo, quando detalha ou especifica algo anteriormente mencionado no 

discurso:  

 

(43) a casa é toda pintada de branco ... a sala também ... o assoalho da casa todinho ... de 

vermelho ... tipo uma cerâmica ... na sala ... nós vamos encontrar uma enorme janela... 

da porta pra sala existe uma divisão... onde tem uma grande porta ... pintada de marron. 

(Corpus D&G – Informante 1, 15 anos, Natal, Oral, Oitava Série, Descrição de Local) 

 

Marcador, quando atua na articulação discursiva:  

 

(44) As coisas não andam... você está sempre/ tudo meio parado... meio/ e esse negócio 

agora... essa votação que vai ter agora... eu... pra mim eu acho que é uma grande 

enganação e num momento s/ inoportuno... sabe? tipo... espera aí... vamos consertar 

de um jeito... agora vamos mudar... vai... confunde... eu... tá? que::... acho que tenho 

um nível... de informação maior assim... você já... se confunde... você vê aqueles 

programas... você não sabe quem está dizendo o quê... (Corpus D&G - Informante 5, 

Feminino, 23 anos, Rio de Janeiro, Oral, Ensino Superior, Relato de Opinião) 

 

O gráfico abaixo revela os resultados quantitativos obtidos por Thompson (2013). A 

autora pontua que a alta taxa de ocorrências do uso substantivo delimitador, que corresponde a 

44% dos dados, sugere que esse contexto tenha sido o gatilho para o desencadeamento do 

processo de gramaticalização. Além disso, a legitimidade do uso marcador discursivo é 

atestada, contando com 13% dos dados. Em relação aos articuladores, o articulador de adendo 

foi o que apresentou maior recorrência, representando 11% dos dados obtidos.  
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Figura 1: Gráfico referente aos resultados quantitativos obtidos por Thompson (2013) (retirada da dissertação da 

autora). 

 
 

Conforme pudemos observar, Thompson (2013) faz distinção e divide os usos do item 

sob enfoque entre articuladores e marcadores. Para Thompson, os marcadores se restringem a 

fins conversacionais e interacionais, à organização de tópicos, e, por isso, não apresentam 

funções similares às desempenhadas pelas conjunções, que são consideradas pela autora 

unidades articuladoras; os marcadores são, de um ponto de vista sintático, elementos 

soltos/independentes, que não apresentam autossuficiência comunicativa e apontam para um 

conteúdo proposicional externo. Os articuladores são, por sua vez, formas invariáveis que 

funcionam, sintaticamente, como ligaduras que amarram sintagmas, orações e porções maiores 

do texto, estabelecendo entre eles diferentes relações de sentido. 

De acordo com Thompson (2013), com base em evidências sincrônicas, a forma TIPO, 

em seu processo de gramaticalização, ou seja, em sua trajetória de mudança partindo do léxico 

para a gramática e atingindo o discurso, atravessa o seguinte percurso/continuum, que também 

pode ser compreendido como um avanço de usos mais concretos para usos cada vez mais 

abstratos: substantivo [-genérico] > substantivo [+genérico] > substantivo delimitador> 

articulador modificador > articulador delimitador > articulador de aproximação > articulador 

de comparação > articulador de adendo > marcador discursivo. 

Com base na proposta de unidirecionalidade na mudança de categorias cognitivas 

apresentada por Heine (1991), em que as alterações acontecem de categorias cognitivas mais 

próximas do indivíduo, [+concretas], para categorias cognitivas mais distantes do indivíduo, [-

concretas], segundo o esquema pessoa > objeto > processo > espaço > tempo > qualidade, 

Thompson (2013) propõe para o processo de mudança de TIPO o esquema pessoa > objeto > 
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qualidade. A autora afirma que, “se pensarmos nos usos de tipo, percebemos que sua trajetória 

de mudança sai de uma categoria [+concreta], passando a se referir também a objetos e 

elementos [-concretos] e, mais adiante, passa a servir como modificador dentro de estruturas 

qualitativas” (THOMPSON, 2013, p. 62-63).  

Dória e Alves (2014) investigaram a gramaticalização de TIPO e TIPO ASSIM, no PB, 

com base em dados de língua escrita coletados no livro “O diário de Tati”, obra representativa 

da oralidade informal dos adolescentes brasileiros. Segundo as autoras, o elemento TIPO, 

originalmente substantivo, tem ganhado traços gramaticais e discursivo-pragmáticos, 

ocorrendo, às vezes, agregado ao elemento ASSIM, de forma a ser possível identificar seus 

usos tanto como palavra plena quanto como palavra funcional/gramatical, ou mesmo, segundo 

elas, “sem função gramatical demarcada no interior da sentença, atuando como marcador 

discursivo” (DÓRIA; ALVES, 2014, p. 276). As pesquisadoras consideram as funções de TIPO 

e TIPO ASSIM indicadas por Bittencourt (1999) e Castelano e Ladera (2010) e as exemplificam 

com os dados de seu corpus.  

 

1.2 Estudos sobre o LIKE no inglês  

 

No que se refere ao inglês, D’Arcy (2005, 2008) analisou os usos de LIKE discursivo, 

em tempo aparente, a partir de dados de fala produzidos em entrevistas sociolinguísticas, por 

falantes de Toronto, Canadá, de diferentes faixas etárias, que vão de 10 a mais de 80 anos. A 

autora buscou desvelar o caráter sistemático do emprego do elemento em questão, levando em 

conta a posição sintática em que esse item linguístico ocorre. E, com base no lugar que o 

elemento ocupa no eixo sintagmático, ela distingue marcador discursivo de partícula 

discursiva.  

Na proposta de D’Arcy, o marcador discursivo conecta estruturas maiores, lançando 

escopo sobre orações ao ocorrer em sua posição inicial, e tem função textual, enquanto a 

partícula discursiva lança escopo sobre estruturas menores, ocorre em posição interna de 

orações e tem função interpessoal (pragmática, de construção de identidade...). Porém, seja qual 

for a posição ocupada pelo LIKE, os resultados de Darcy apontam que seu escopo sempre recai 

sobre a unidade à frente, isto é, da esquerda para direita. 

O LIKE discursivo, assim como o TIPO, no PB, está associado à juventude e, seja como 

marcador ou partícula, é, muitas vezes, apontado, de um ponto de vista sintático, como um 

elemento inovador onipresente, usado a esmo, solto, sendo, assim, difícil de sistematizar. Além 

disso, pode parecer estar sendo empregado sem nenhum sentido, como se fosse apenas para 
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preencher um espaço vazio na fala. Segundo Darcy (2008, p. 2), “na literatura linguística, LIKE 

discursivo tem sido discutido em termos de ‘ênfase sintática e mobilidade posicional’ (cf. 

Romaine e Lange 1991, 261) e é capaz de ‘ocorrer gramaticalmente em qualquer lugar da 

sentença’ (cf. Siegel 2002, 64)”.  

A hipótese subjacente à grande parte das pesquisas é a de que o fenômeno em foco se 

trata de um simples caso de gradação etária, “gíria” que desaparecerá mais tarde da fala dos 

usuários (pré-adolescentes e adolescentes). Entretanto, a pesquisadora defende que o uso do 

LIKE discursivo não apenas sofre condicionamentos pragmáticos como também é 

condicionado sintaticamente e não consiste em uma inovação recente, mas data desde a primeira 

metade do século XIX, colocando por terra a ideia de que se trata de uma “moda linguística” 

criada pelos jovens. 

D’Arcy (2005) identificou funções do elemento estudado em que ele pode estabelecer 

relação de similaridade, exemplificação ou comparação, podendo ser substituído pelo advérbio 

“approximately” (aproximadamente), “for example” (por exemplo), “as if” (como se...). Os 

dados a seguir, fornecidos pela própria autora, exemplificam essas funções: 

 

(1) It could have taken you all day to go like thirty miles. (N/f/76)9 

(2) They like hung out with like their brother’s friend or something. (3/Q/f/16)10 

(3)  I literally was like this side of the fence. (N/m/m/26)11 

(4) We stayed at like a motel. (N/f/76)12 

 

Quanto às posições do item sob enfoque na sentença, foram ordenadas e codificadas por 

D’Arcy (2005, 2008) da seguinte forma: 

 

Como marcador discursivo, LIKE ocorre em posição inicial de orações: 

 

 CP - encabeçando orações matrizes (a primeira oração do par coordenado). 

(1) Like it’s not that bad, but like I’m in a professional school. (N/f/26)13 

 

                                                             
9Você poderia ter levado o dia todo para percorrer tipo trinta milhas. 

10 Eles gostam de sair com tipo os amigos dos seus irmãos, coisa assim. 

11 Eu literalmente estava tipo deste lado da cerca. 

12 Nós ficamos em tipo um motel. 

13Tipo não é que seja tão ruim, mas tipo eu estou numa escola profissional. 
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 CP - encabeçando orações subordinadas/encaixadas, ocupando o lugar que as conjunções 

ocupam. 

(2) So I get it all done [like when I get home]. (3/f/17)14 

 

 TP - encabeçando orações subordinadas/encaixadas, imediatamente após uma 

conjunção.  

(3) He couldn’t believe [that like he’s held all this animosity]... (I/m/22)15  

 

Como partícula discursiva, LIKE ocorre em posição interna de orações: 

 

 DP - encabeçando um sintagma nominal. 

(4) Then there’s like a guy with like a bell and like a hood. (2/m/18)16 

 NP - encabeçando um nome. 

(5) Like there’s a lot of like house-boaters. (I/f/21)17 

 VP - encabeçando um verbo. 

(6) And they had like scraped her. (I/m/35)18 

 DegP - encabeçando uma construção adjetiva. 

(7) They’re like really quiet. (2/f/16)19 

 AP - encabeçando um adjetivo. 

(8) He’s in rehab now and he’s all like humble. (2/f/16)20 

 

A metodologia adotada nesse trabalho possibilitou que D’Arcy identificasse os usos 

discursivos mais antigos do LIKE, presentes na fala dos indivíduos de todos os grupos etários, 

e os usos mais inovadores, presentes apenas na fala dos grupos mais jovens. A pesquisadora 

notou que, em todos os grupos etários, de 9 a mais de 80 anos, o item aparece como marcador 

discursivo, encabeçando orações principais, mas ocorrências em que ele encabeça orações 

subordinadas foram encontradas apenas entre os falantes de até 60 anos, e somente nas faixas 

etárias até 50 anos ele aparece em posição imediatamente após uma conjunção. Daí a autora 

                                                             
14Então eu faço isso tudo tipo quando eu chego em casa. 

15Ele não podia acreditar que tipo ele estava tomado de toda aquela hostilidade. 

16  Então tem tipo um cara com tipo um sino e tipo um capuz. 

17  Tipo tem muitas tipo casas de festas. 

18  E eles tinham tipo arranhado ela. 

19  Eles estavam tipo realmente quietos. 

20  Ele está em reabilitação agora e ele está todo tipo humilde. 
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concluiu que os usos discursivos mais antigos da forma são aqueles nos quais ela encabeça 

orações matrizes. Por sua vez, os usos discursivos mais recentes do LIKE são, em conformidade 

com D’Arcy (2005), aqueles em que a forma assume o papel de partícula discursiva, isto é, em 

posição interna de orações, os quais só aparecem entre os falantes de 50 anos ou menos. 

A figura abaixo, retirada de D’Arcy (2008), revela que os diversos usos de LIKE 

discursivo não surgiram de uma só vez. Os falantes de uma geração foram transmitindo usos 

inovadores para a geração seguinte, que, por sua vez, também criou novos usos, formando um 

encadeamento em que ocorre conservação de alguns usos e de inovação em outros. Vejamos a 

progressão do elemento na gramática/discurso ao longo das gerações: 

 

 

Figura 2: Generalização dos usos do LIKE em tempo aparente (em preto: marcador; em rosa: 
partícula). (retirada de D’Arcy, 2005) 

 

 

Nas palavras da autora: 

o estado sincrônico de LIKE, em que ele vem à tona em uma ampla gama de 
posições sintáticas, não surgiu de uma única vez, como um sistema de pleno 

direito. Muito pelo contrário: ele se desenvolveu de forma sistemática, 

projeção por projeção. Em suma, LIKE atingiu o seu atual padrão de uso no 
inglês canadense via desenvolvimento regular passo a passo; ele não é um 

dispositivo do discurso aleatório e inarticulado. 

 

 

Outro uso do LIKE no inglês canadense foi investigado por Tagliamonte e D’Arcy 

(2007), seguindo também a metodologia do estudo em tempo aparente. Nesse uso, o item 

integra uma construção junto ao verbo TO BE, formando a estrutura BE LIKE, e funciona como 

citativo, ou seja, introduz discurso direto, incluindo diálogo interno e interjeições. Esse uso 

também é bastante acentuado entre os falantes mais jovens, até 30 anos de idade. Vejamos 

alguns exemplos: 
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(1) They’re like, “Who is that person?”21 

(2) I’m like, “Oh my God! Did you make pee-pee?”22 

(3) He’s like, “Yeah.”23 

 

Levey (2006) estudou os usos discursivos do LIKE no inglês falado no sudeste da 

Inglaterra, com foco na fala dos pré-adolescentes, considerando o sexo e a idade, que foi 

dividida em dois grupos, a saber, de 7 a 8 e de 10 a 11 anos. Em termos de posições 

sintagmáticas, esse autor encontrou usos do item em questão em posições inicial, interna e final. 

Vejamos: 

 

  Precedendo um sintagma adjetival 

(1)  He was like nice to all the rest [2M10/11]24 

 

 Precedendo um sintagma adverbial 

(2) He wasn’t shouting like a lot [9F10/11]25 

 

 Precedendo um sintagma preposicional  

(3) They was like on this boat [15M7/8]26 

 

 Com sintagmas (locuções) verbais  

(4) All her skin was like peeling off [26F7/8]27 

(5) She accidentally like pushed him [26F7/8]28 

(6) Cos then you have to like move on with your life [15F10/11]29 

 

 Início da oração 

(7) Like you’ve got some of your friends at that school [9F10/11]30 

                                                             
21 Eles estão tipo, “Quem é essa pessoa?” 

22 Eu estou tipo, “Oh meu Deus! Você fez xixi? 

23 Ele está tipo, “Yeah”. 

24 Ele foi tipo legal para todos os outros. 

25 Ele não estava gritando tipo muito alto. 

26 Eles estavam tipo neste barco. 

27 Toda a sua pele foi tipo descascando. 

28 Ela acidentalmente tipo empurrou ele. 

29 Porque então você tem de tipo seguir em frente com sua vida. 

30 Tipo você tem alguns dos seus amigos nessa escola. 
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 Final da oração 

(8) When they’re children like, their children act as if they’re the parents [7F10/11]31 

 

 Precedendo uma ideia abandonada 

(9) And that night she was meant to be coming round my house and she was like…32 

 

Em relação às funções em que o elemento ocorre, o autor aponta três, quais sejam: 

exemplificação, foco metalinguístico e conectividade discursiva. Na primeira, o elemento 

funciona como introdutor de ilustração(ões) e aparece muitas vezes em construções com 

extensores gerais (“e outras coisas”, “dentre outros(as)”, “e tudo o mais”...), conforme ilustram 

os exemplos:  

 

(1) There was like all rats and things running around [13M10/11]33 

(2) … my bestest subject at school is like art and stuff [9F10/11]34 

 

Na segunda, o elemento tem caráter epistêmico e funciona como uma espécie de 

modalizador indicativo do grau de compromisso do falante com a expressão em seu escopo, 

marcando uma relação de similaridade da expressão escolhida com aquilo a que se refere, 

conforme o exemplo a seguir:  

 

(3) … we was like James Bond cos we had like glasses on [14M7/8]35 

(4) They crashed into a plank like a tree [15M7/8]36 

(5) he’s an ogre like a monster [16M7/8]37 

 

Na terceira, o elemento ocorre em contexto de autocorreção ou de elaboração, marcando 

transitividade de uma unidade do discurso a outra ou continuidade de um “elo perdido”, ou seja, 

reorientação da atenção do interlocutor para determinado tópico. Segue um  exemplo: 

 

                                                             
31 Quando eles são crianças tipo, suas crianças agem como se eles fossem os pais. 

32 E aquela noite ela deveria estar voltando para a minha casa e ela foi tipo… 

33 Houve tipo todos os ratos e coisas correndo ao redor. 

34 Minha disciplina preferida na escola é tipo artes e coisas assim. 

35 Nós parecíamos tipo James Bond porque nós estávamos usando tipo óculos. 

36 Eles bateram em uma tábua grossa tipo uma árvore. 

37 Ele é um ogro tipo um monstro. 
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(6) so then like … my mum like he called my mum and then they called an ambulance 

[19F10/11] 

 

O autor ainda alerta para a possibilidade de hibridismo funcional e ressalta que sua 

proposta não envolve a imposição de categorias funcionais infalíveis, mas sim trata-se de uma 

abordagem heurística, que busca explorar uma ampla gama de possibilidades de utilização do 

elemento LIKE. 

Consideramos todas as pesquisas acima apresentadas importantes para o nosso trabalho, 

visto que descrevem e caracterizam os itens estudados em seus usos reais, na fala e na escrita, 

e nos permitem aproveitar as válidas propostas e descobertas realizadas, buscando confirmá-

las, bem como avançando para pontos não explorados, a fim de trazermos nossos próprios 

achados.  

Todas as propostas aqui apresentadas em relação a funções desempenhadas pelo TIPO, 

tanto nos trabalhos em português, quanto no inglês (sobre o LIKE), nos servirão como base 

para o mapeamento de funções em nosso corpus. As posições sintáticas apontadas pelas 

pesquisas de D’Arcy (2005) e de Levey (2006) a respeito do LIKE, por sua vez, nos 

fundamentarão no estudo das posições do TIPO, no português, tendo em vista não ser de nosso 

conhecimento nenhum trabalho no Brasil que aborde essa questão. Quanto aos resultados 

diacrônicos encontrados por Lima-Hernandes (2005), eles podem, por exemplo, auxiliar na 

interpretação de resultados encontrados por nós, nesta pesquisa sincrônica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O funcionalismo linguístico 

 

Esta pesquisa se apoia nos estudos do funcionalismo linguístico, que começaram a se 

desenvolver na segunda metade do século XX, com a proposta de estudar a língua dentro do 

contexto interacional, levando em consideração fatores externos influenciadores da sua 

estrutura. A língua, nessa perspectiva teórica, é entendida como uma realidade social, 

extremamente flexível, portanto mutável e heterogênea, modelada e remodelada pelos falantes, 

à medida que se utilizam dela para alcançarem seus propósitos comunicativos. Essa proposta 

se contrapunha aos modelos teóricos, estruturalistas, da primeira metade do mesmo século, que 

desconsideravam as interferências extralinguísticas na gramática da língua, entendida como um 

sistema fechado, estático e homogêneo.  

Em 1916, com a publicação da obra póstuma, de Ferdinand Saussure, Cours de 

linguistique générale, a linguística ganha o seu status de ciência e inaugura o estruturalismo 

linguístico. Além de Saussure, nomes como Noam Chomsky, com sua proposta da Gramática 

Gerativa, Leonard Bloomfield, com sua abordagem behaviorista, Sapir Whorf, com a hipótese 

Sapir-Whorf, entre outros, também merecem ser citados como expoentes estruturalistas.  

Já as primeiras análises de cunho funcionalista surgem na Escola de Praga, quando 

alguns linguistas começaram a confrontar a noção de homogeneidade do sistema linguístico e 

propor a existência de uma relação forma-função, ou seja, a estruturação da língua se presta 

sempre a um objetivo do usuário; discurso e gramática não são coisas estanques; ao contrário, 

se retroalimentam. O funcionalismo, assim como o estruturalismo, não se trata de uma teoria 

unificada e acabada, mas engloba um conjunto de vertentes, que variam suas perspectivas de 

análise de acordo com os aspectos linguísticos sobre os quais lançam seu foco, e conta com a 

representação de estudiosos como David Halliday, Simon Dik, Kees Hengeveld, J. Lachlan 

Mackenzie, na Europa, e Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, Elizabeth C. Traugott 

e Joan Bybee, na América do Norte. É principalmente em propostas feitas pelos estudos 

funcionalistas do grupo de estudiosos norte-americanos que nos fundamentamos neste trabalho.  
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2.2 O funcionalismo norte-americano 

 

Para o funcionalismo linguístico norte-americano, a gramática possui uma realidade 

“emergente”, no sentido de que ela se renova constantemente, a partir da criatividade do usuário 

da língua, na interação, ao se esforçar para produzir significados e se adaptar aos diversos 

contextos de comunicação, a fim de alcançar seus objetivos comunicativos. A gramática é 

composta por formas que, antes inovadoras, rotinizaram-se, ou seja, passaram a ser “bem 

sucedidas” no desempenho de determinada função/significação, e tornaram-se aí usuais. 

Portanto, a gramática é dinâmica e suscetível a contínuas modificações na interação. Não se 

trata de um sistema fechado, acabado, mas em constante emergência e, nesse sentido, sempre 

em constituição (cf. HOPPER, 1987, 1998). Nessa ótica, Bybee (2010) sugere uma outra 

possível denominação para esse campo de estudo, que é usage-based grammar (gramática 

baseada no uso), justamente pelo fato de que é no uso que a estrutura da língua se faz e se refaz.  

Essa vertente teórica admite que as experiências de cada falante com a língua são 

diferentes, posto que suas experiências de vida também diferem. Desse modo, a gramática é 

adquirida pelo indivíduo por meio do contato frequente, em diversos contextos de uso, com 

determinadas estruturas linguísticas. E “como as experiências do falante e do ouvinte com a 

língua são particulares, individuais, e podem ser distintas em diversos graus, eles têm de se 

esforçar para se fazer entender e para tentar entender, negociando e adaptando formas 

linguísticas para diferentes funções” (cf. TAVARES, 2013, p. 6). Dessa forma, constantemente 

vão surgindo novas formas na língua para desempenharem funções/significações existentes e 

outras formas desaparecem, ou passam a exercer funções/significações que antes não exerciam. 

Nas palavras de Givón (2002, p. 5),  

 
as pressões adaptativas que dão forma à estrutura sincrônica (‘idealizada’) da 

língua são exercidas durante a  performance on-line. É aí que a língua emerge 

e muda. É aí que as formas se ajustam constantemente a novas funções e 

significados estendidos. É aí que a variação e a indeterminação são 
componentes indispensáveis dos mecanismos que modelam e remodelam a 

‘competência’. 

 

 

Nessa perspectiva, surge o conceito de gramaticalização: processo de mudança 

linguística entendido tradicionalmente como um continnum unidirecional em que, lenta e 

gradualmente, itens lexicais ganham função gramatical e itens já gramaticais ganham novas 

funções gramaticais (cf. HOPPER; TRAUGOTT, 1993).  Nesse processo, formas que antes 

pertenciam ao léxico e, assim, possuíam significado pleno, abstraem-se em sua significação e 
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entram para o nível gramatical da língua, ou seja, passam a desenvolver função(ões) no campo 

da organização do discurso. Nesse processo, elementos linguísticos de significados mais 

concretos passam a ter significados cada vez mais abstratos.  

 

2.3 Léxico e gramática 

 

De acordo com Carvalho (2009, p. 32), pertencem ao léxico “as palavras que 

representam o universo extralinguístico, nomeando as coisas, as qualidades e os processos”, 

podendo ser chamadas de “lexemas” ou “palavras de significação externa”. O autor enquadra 

nesse grupo os verbos, adjetivos, substantivos e advérbios nominais. Já à gramática, pertencem 

as palavras que funcionam apenas dentro do sistema linguístico, sendo elas de significação 

interna ou morfemas gramaticais (preposições, conjunções, verbos auxiliares, dêiticos etc.), 

haja vista serem responsáveis pela organização e estruturação interna da língua, podendo ser 

chamadas de “palavras ferramentas” ou “palavras instrumentais”.  

Contudo, nem sempre há uma distinção rígida entre elementos lexicais e gramaticais, 

tanto é que Hopper e Traugott (1993, p. 104) propõem a seguinte divisão: categoria maior 

[nome, verbo, pronome] > categoria mediana [adjetivo, advérbio] > categoria menor 

[preposição, conjunção]. Nessa divisão, a categoria mediana representa um grau intermediário 

entre léxico e gramática, sendo suas formas (adjetivos e advérbios) geralmente derivadas de 

nomes e verbos. Esses autores, portanto, consideram léxico e gramática como entidades 

gradientes, ao invés de polarizadas. 

Já Givón (2001a, p. 44) distingue vocábulos lexicais de gramaticais, chamando de 

palavras os que são lexicais e de morfemas os que são gramaticais, sendo estes divididos entre 

gramaticais e derivacionais. As palavras lexicais, segundo ele, codificam conceitos estáveis 

culturalmente partilhados e representam, em conjunto, nosso universo físico, interno e cultural. 

Os morfemas gramaticais, por sua vez, fazem parte da estruturação das orações, codificando 

tanto informações proposicionais quanto de coerência discursiva. Já os morfemas derivacionais 

são elementos que podem ser usados para criar novas palavras lexicais, a partir das que já 

existem. A seguir, apresentamos um quadro com os critérios utilizados pelo próprio autor para 

distinguir palavras lexicais e morfemas: 

 

Critérios palavras lexicais morfemas 
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Status morfêmico livre preso 

 

Extensão fonológica grande pequena 

 

Acentuação acentuado não acentuado 

 

Extensão semântica complexa/específica simples/geral 

 

Extensão categorial pequena grande 

 

Filiação à categoria aberta fechada 

Função palavra plena morfema gramatical ou 
derivacional 

 

Quadro 2: Diferenças entre palavras lexicais e morfemas (traduzido de Givón (2001a, p. 45)) 

 

2.4 Mudança linguística/ gramaticalização 

 

A mudança na língua é um fato inegável, que tem inquietado pesquisadores desde os 

primórdios da ciência linguística, e os fenômenos de gramaticalização têm sido um campo fértil 

de pesquisa, dando origem a diversos vieses de interpretação.   

Um item que esteja passando pelo processo de gramaticalização pode mudar de 

categoria sintática, sofrer alterações semânticas e fonológicas, deixar de ser uma forma livre e 

até desaparecer (quando chega a um nível de abstração muito alto). Tavares (2012, p. 5) explica 

esse processo de mudança da seguinte forma: 

 

para tentar chegar a um mútuo entendimento, os indivíduos envolvidos em 
uma situação de interação precisam negociar e adaptar formas linguísticas 

para diferentes funções. Em razão dessas adaptações, é possível que surja uma 

estratégia linguística inovadora para a realização de uma dada função 
gramatical. Se tal estratégia passar a ser repetidamente utilizada por vários 

indivíduos na indicação dessa função, pode acabar se tornando parte da 

gramática da língua. 

 

Diante do exposto, que nos leva a considerar que a mudança na gramática está 

diretamente relacionada à rotinização de estratégias inovadoras, concluímos que a frequência 

de uso é bastante relevante nesse processo. Por isso, nos estudos funcionalistas, o tratamento 

quantitativo dos dados empíricos se constitui parte fundamental.  
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Em relação ao termo gramaticalização, supramencionado, o primeiro estudioso a 

empregá-lo foi Meillet (1912, p. 131), que, com sua obra “L’évolution des formes 

grammaticales”, marca o início dos estudos sobre o referido processo de mudança linguística, 

concebendo-o como o trajeto em que um item linguístico parte do léxico para a gramática 

(lexical > gramatical). Mais tarde, Lehmann (1982), também fazendo uso do termo, assume a 

ideia de continnum, fornecida por Kurilowicz, admitindo que um item linguístico, além de partir 

do léxico para a gramática, pode também partir de um nível gramatical mais fraco para um nível 

gramatical mais forte (- gramatical > + gramatical). Posteriormente, Traugott e Hopper (2003, 

p. xv) assim ampliam a definição de gramaticalização: “itens e construções lexicais passam, em 

certos contextos linguísticos, a servir a funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, 

continuam a desenvolver novas funções gramaticais”.  

Dentro do funcionalismo linguístico, há uma corrente de estudos de natureza tipológica, 

cujo foco é, considerando a relação entre forma e função e mediante trabalhos comparativos, 

identificar aspectos universais entre as línguas. Nesse contexto, e como desenvolvimento dessa 

tendência de estudos, as investigações sobre gramaticalização permitiram entender como as 

línguas mudam e traçar universais linguísticos relacionados a trajetórias de mudança. Segundo 

Bybee (2010, p. 11), os estudos sobre gramaticalização têm sido crescentes a partir da década 

de 1980 e possibilitaram, “além de identificar percursos comuns de mudança na língua, 

identificar os mecanismos de mudança dominantes que atuam sobre construções em 

gramaticalização, a saber: desbotamento ou generalização do significado, inferência 

pragmática, redução fonética e mudanças na categoria e estrutura constituinte”. 

Na visão de Givón, “a sintaxe de hoje é a pragmática de ontem”. Segundo Givón 

(2012[1979]), “as línguas constantemente condensam estruturas discursivas – via sintaticização 

– em estruturas sintáticas” e o “modo sintático é o último estágio filogenético na evolução da 

linguagem humana”. Ele defende que as estruturas discursivas pragmáticas, que são frouxas, 

paratáticas, ao longo do tempo vão se tornando estruturas gramaticalizadas, cada vez mais 

rígidas sintaticamente. Gramaticalização, em seu ponto de vista, é um processo diacrônico que 

ocorre em ondas cíclicas, podendo ser caracterizadas, grosso modo, como:  

 

Discurso > Sintaxe > Morfologia > Morfofonêmica > Zero 

 

Nesse esquema, consoante Givón (2012[1979]), os dois primeiros passos, 

frequentemente acoplados, são motivados por necessidades comunicativas, e os dois últimos 

passos são motivados por atrito fonológico. 
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Ao distinguir uma língua pidgin de uma língua crioula, o autor usa como critério o fato 

de que esta possui estrutura sintática e aquela, sendo essencialmente pragmática, não. Na 

primeira, não existe ordenação gramatical consistente (poucos ou nenhum são os elementos 

gramaticais), apresentando orações verbais pequenas, geralmente trazendo uma proporção de 

um-para-um de substantivos e verbos. Por outro lado, na segunda, já existe uma consistência 

gramatical, que progressivamente foi criada pelas gerações de falantes nativos do que 

anteriormente consistia em um pidgin. Dessa forma, Givón sugere que a criação de uma língua 

crioula a partir de uma língua pidgin segue o movimento natural de qualquer língua, em que o 

discurso (e a pragmática) alimenta a gramática. 

Givón (2012[1979]) adota a perspectiva mais tradicional de gramaticalização que, 

resumidamente, prevê, nesse processo de mudança, perda semântica lexical 

(“dessemantização” ou “desbotamento”), o que acarreta perda de autonomia da forma e 

generalização de significado, além de perda estrutural (“redução”). 

No entanto, nem todos os estudiosos de gramaticalização coadunam com o autor na ideia 

de que esse tipo de mudança consista sempre em aumento de dependência e redução das formas 

linguísticas. Traugott (2010) admite que nem todos os casos de gramaticalização envolvem 

aumento de dependência e que o fenômeno também envolve expansão, podendo ser: (i) de 

classe hospedeira: quando o elemento, ao se generalizar semanticamente e perder restrições de 

significado, passa a ocorrer com elementos junto aos quais antes era impedido; (ii) sintática: 

quando a forma passa a atuar em cada vez mais construções sintáticas diversas; e (iii) 

semântico-pragmática: quando o item passa a indicar cada vez mais significados pragmáticos.  

Segundo Traugott (2014, p. 100), “a expansão começou a ser vista como um resultado 

necessário da redução: se um item é ‘dessemantizado’ ou ‘obrigatorificado’, então é usado em 

mais e mais contextos, e também com mais frequência”. Por essa via de pensamento, a autora 

inclui os marcadores discursivos nesse processo de mudança, os quais se desenvolvem pelo 

caminho da expansão de escopo, tornando-se mais livres estruturalmente. 

Essa ideia não é aceita pelos que aderem à visão mais tradicional de gramaticalização, 

que consideram os elementos com funções discursivas derivados de um processo de mudança 

distinto, chamado por alguns de “pragmatização” e por outros de “discursivização”, pois não 

os concebem como elementos gramaticais, devido à sua frouxidão sintática e à sua natureza 

pragmática. Nessa perspectiva, os itens com papéis discursivos, isto é, mais interacionais, se 

enquadram em um nível pragmático que está fora do núcleo da gramática.  

Apesar de seguirem uma trajetória de mudança divergente à proposta de Givón e não se 

encaixarem em alguns critérios tradicionais, conforme Traugott (2010), há evidências de que 
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os marcadores discursivos passam por mudanças típicas de gramaticalização, como 

decategorização (perda de características morfológicas e sintáticas da fonte), fixação e 

rotinização, polifuncionalidade e (inter)subjetivação. Por essa razão, Traugott considera que 

derivem de processos de gramaticalização, não sendo necessário postular processos distintos 

para explicar sua origem.  

De acordo com Heine (1994), dois mecanismos, mediante motivação cognitiva e 

pragmática, atuam no processo de mudança/ gramaticalização: a metáfora e a metonímia. É pela 

atuação deles que conceitos concretos são transferidos para contextos de significação menos 

concretos. A metáfora consiste na aproximação de dois domínios cognitivos diferentes, a 

exemplo de espaço e tempo. A metonímia, por sua vez, diz respeito a uma reinterpretação de 

conceitos dentro de um mesmo domínio cognitivo. Heine (2003) propõe o seguinte padrão geral 

de transferência metafórica para a gramaticalização, em que cada ponto representa categorias 

cognitivas, em um continuum unidirecional, da mais concreta para a mais abstrata: 

 

Pessoa> objeto> processo> espaço> tempo> qualidade 

 

Hopper (1991) propõe cinco princípios que salientam o caráter gradual da 

gramaticalização. São eles: estratificação, divergência, especialização, persistência e 

descategorização. Esses princípios apontam para a possibilidade de se considerar elementos 

mais gramaticais do que outros. A seguir, explanaremos cada um desses princípios. 

De acordo com o princípio da estratificação, novas “camadas” emergem em um 

domínio funcional e passam a coexistir com “camadas” antigas. Essa coexistência se dá pelo 

fato de que, com o surgimento de novas formas para o desempenho de determinada função, a 

substituição das formas precedentes não é imediata ou pode nem vir a acontecer. Desse modo, 

essas várias camadas, que codificam funções similares ou idênticas, podem ser concorrentes 

em contextos específicos, funcionando como variantes estilísticas.  

O segundo princípio, divergência, sugere que um item no processo de gramaticalização 

pode manter suas propriedades originais, do léxico, permanecendo sujeito a quaisquer 

mudanças inerentes a sua classe gramatical, sendo, inclusive, suscetível de passar por um novo 

processo de gramaticalização. Assim, observa-se que, num mesmo recorte temporal, podem 

coexistir a forma-fonte e a forma gramaticalizada.  

O terceiro princípio, especialização, diz respeito ao estreitamento da escolha de formas, 

ou camadas, dentro de um mesmo domínio funcional, isto é, um dado item passa a ser mais 

usado devido ao seu maior grau de gramaticalização. Em relação a esse princípio, Tavares 
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(2013), em consonância com Hopper (1991), afirma que “uma das formas variantes pode sofrer 

generalização funcional, vindo a englobar as especificações de função e/ou preferências 

contextuais manifestadas por todas as variantes concorrentes, que se tornam, então, 

desnecessárias e podem ter seu uso bastante diminuído ou até mesmo vir a desaparecer”. 

Segundo a autora, esse processo pode se chamar especialização por generalização. Ela admite, 

ainda, que uma das camadas pode passar a ser usada em contextos socioculturais, linguísticos 

ou estilísticos diferentes dos contextos em que passam a ser utilizadas as demais, bem como se 

especializar para funções distintas dentro de um mesmo domínio funcional, processo que, por 

sua vez, pode ser denominado, segundo a autora, especialização por especificação. 

O quarto princípio, que é o da persistência, refere-se à manutenção de nuanças de 

significados da forma-fonte em determinado elemento linguístico durante a gramaticalização. 

Dessa maneira, traços semânticos originais se refletem nas condições morfossintáticas, 

semântico-pragmáticas e estilísticas da forma gramaticalizada. 

Por último, o princípio da descategorização nada mais é que a perda ou neutralização 

de marcas morfológicas por parte do item em processo de gramaticalização, o que faz com que 

esse item passe a ter um significado mais abstrato deixando, assim, de se comportar como uma 

forma plena (nome ou verbo), de significado mais concreto, e assumindo estatuto de categorias 

secundárias (conjunções, preposições, clíticos, afixos etc.). 

 

2.5 Domínio funcional e gramaticalização 

 

No funcionalismo de perspectiva tipológica, um conceito fundamental é o de domínio 

funcional. Por exemplo, ao estabelecer o princípio da estratificação, Hopper (1991, p. 22-23) 

remete à noção de domínio funcional, pelo autor assim conceituado: “uma área funcional geral, 

tal como tempo/aspecto/ modalidade, caso, referência etc., que frequentemente se 

gramaticaliza”. Hopper atribui essa definição de domínio funcional a Givón (1984). 

Conforme Lehmann (2011), a gramática da língua é organizada em um determinado 

número de domínios funcionais:  

 

todos os significados gramaticais veiculados pelas formas e construções 

gramaticais das línguas do mundo se organizam num conjunto não demasiado 
grande de domínios que têm certa coerência funcional, os quais são 

subordinados às duas funções mais gerais da linguagem humana, a cognição 

e comunicação.  
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De acordo com o autor, é comum que uma forma preencha várias funções 

simultaneamente ou alternativamente, atuando, dessa forma, em mais de um domínio funcional. 

O quadro a seguir é apresentado por Lehmann (2011, p. 8) e mostra um conjunto de domínios 

funcionais, que, segundo ele, parece satisfazer às línguas conhecidas até hoje. 

 

domínio funcional subdomínios importantes 

 

Apreensão e nominação sistemas de categorização, tipos de conceitos, 

individuação de objetos 

Modificação de conceito atribuição, aposição 

 

Referência determinação (incl. dêixis)  

 

Possessão possessão na referência, predicação possessiva, 
possessão e participação 

 

Construção do espaço pontos de referência, relações locais, regiões 

espaciais, propriedades espaciais e figurais de 
objetos 

 

 

Quantificação quantificação na referência / na predicação 

 

Predicação apresentação, existência/estado, caracterização 

 

Participação controle e afeto, papéis de participante centrais e 

periféricos 

 

Orientação temporal tipos de situação, aspectualidade, caracteres 
verbais e modos de ação; tempo absoluto, relação 

temporal 

 

Contraste, comparação, 
graduação 

negação, comparação, graduação, intensificação 
 

Nexo reprodução de fala, orações de conteúdo, relações 

interproposicionais 
 

Estrutura informacional dinamismo comunicativo, estrutura do discurso 

 

Ilocução e modalidade afirmação, pergunta, exclamação, pedido e 

comando, exortação, obrigação, volição, 

possibilidade, evidencialidade, modalização 
 

Quadro 3: Domínios funcionais (extraído de Lehmann (2011, p. 8)) 

 

Em consonância com Givón (2001a), a estrutura da língua organiza-se e realiza-se em 

diversos domínios funcionais. E, assim como Lehmann (2011), o autor admite a divisão de um 
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domínio funcional maior em subdomínios, ponderando que “a noção de ‘mesmo domínio 

funcional’ é relativa ao invés de absoluta” (GIVÓN, 2001a, p. 126). Além do mais, alega que, 

no caso de um domínio complexo, pode haver a sobreposição de domínios: um domínio amplo 

(macrodomínio) pode ser subdividido em domínios menores (subdomínios ou microdomínios), 

os quais podem se sobrepor parcialmente.  

  Para ilustrarmos a ideia de domínio funcional de Givón (2001a), vejamos alguns dos 

domínios funcionais que o autor menciona na obra citada, quais sejam: o domínio funcional 

complexo de voz, tradicionalmente nomeado como voz gramatical, voz passiva ou diátese, o 

qual, segundo ele, é parte integrante de um vasto domínio funcional multidimensional, que é o 

da transitividade e o da detransitividade; o domínio funcional de voz detransitiva, o qual se 

refere a dois aspectos distintos da transitividade, um principalmente semântico e outro 

principalmente pragmático, abarcando os subdomínios, relacionados ao primeiro aspecto, de 

voz reflexiva, recíproca, média e adjetiva resultativa e, ao segundo aspecto, de voz passiva, 

antipassiva e inversa, que contrastam com a voz transitiva ativa; e o domínio funcional de foco 

contrastivo, que diz respeito à relevância que é dada a uma construção de acordo com seu nível 

de previsibilidade.  

Givón (2001a) faz menção também a domínios de atos de fala, apontando os domínios 

declarativo, interrogativo (pergunta sim/não e pergunta que) e imperativo como os três maiores 

e mais gramaticalizados, isto é, persistentes, na maioria das línguas humanas. Conforme o autor, 

os atos de fala têm forte interação com modalidades proposicionais, entendidas em termos do 

contrato comunicativo que define as expectativas mútuas que vinculam o falante e ouvinte ao 

se engajarem para uma comunicação significativa.  

A sobreposição existente entre alguns domínios funcionais pode ser atribuída ao 

processo de gramaticalização, que não se desenrola de modo súbito, e sim em uma trajetória de 

mudança gradual, gerando estágios que se interconectam, como representado por Hopper 

(1998, p. 154) através do seguinte esquema: A > A~B > B. Cada uma das etapas do percurso 

de gramaticalização, representadas nesse esquema pelas letras A e B, corresponde a um domínio 

funcional em que a forma gramaticalizanda passou a atuar, e as etapas intermediárias, 

representadas, no esquema, pela sobreposição das letras (A~B), referem-se a ocorrências da 

forma gramaticalizanda que são funcionalmente híbridas, ambíguas, e que revelam a 

intersecção entre domínios funcionais.    

Heine (2002) relaciona ocorrências desse tipo a uma etapa de gramaticalização que 

denomina de contexto de transição (bridging context), caracterizado pela intersecção entre dois 

domínios funcionais: um deles abriga uma função mais antiga entre as desempenhadas pela 



45 
 

forma e o outro abriga uma função mais recente (a função B), tendo se originado, através da 

gramaticalização, da função mais antiga. 

 

 

2.6 Evidências sincrônicas de gramaticalização 

 

Na perspectiva funcionalista, a gramaticalização tem sido observada de uma ótica 

diacrônica através da análise dos empregos fontes das formas gramaticais e das trajetórias de 

alterações que afetam essas formas ao longo do tempo. Nas palavras de Heine (2003, p. 598), 

a gramaticalização é “um campo diacrônico no sentido exato: não apenas permite reconstruções 

históricas como também torna possível, dentro de limites, prever desenvolvimentos que 

acontecerão futuramente”. 

No entanto, o pesquisador pode ter de considerar, em sua investigação, apenas ocorrências 

sincrônicas da forma gramatical em que está interessado, principalmente nos casos em que 

faltam registros dessa forma em textos produzidos em épocas mais remotas, o que, aliás, é 

bastante comum no caso de formas com função discursiva, caso do TIPO. O que possibilita a 

obtenção de evidências sincrônicas da gramaticalização é um fenômeno que Hopper (1991) 

aborda através de seu princípio da persistência (acima referido), ou seja, o fato de que traços 

semântico-pragmáticos e mesmo morfossintáticos de uma forma fonte lexical poderem ser 

conservados ao longo do tempo pelos usos gramaticais dados a essa forma posteriormente. 

Segundo Tavares (2006, p. 247): 

 

essa retenção de especificidades de usos anteriores permite a recuperação da 

história do material gramatical, revelando não somente informações acerca de 

sua fonte, mas também acerca dos estágios ao longo de seu percurso de 

desenvolvimento. Assim, mesmo na ausência de evidência direta ou no caso 
de evidências esparsas acerca da fonte e das trajetórias seguidas por uma dada 

forma, estas podem ser divisadas através dos múltiplos usos atualmente dados 

à forma, entendidos como estágios de possíveis percursos de 
gramaticalização. Nas palavras de Givón (1979, p. 83): “(...) os vestígios da 

mudança lingüística estão dispersos, como relíquias de outrora, ao longo da 

paisagem sincrônica.” 

 

 

2.7 Percursos universais de gramaticalização 

 

A existência de percursos universais de gramaticalização, a exemplo dos levantados por 

Heine e Kuteva (2002), pode explicar possíveis similaridades funcionais entre as formas TIPO, 

no português, e LIKE, no inglês. Segundo Heine e Kuteva (2002, p. 5-6): 
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[...] subjacente ao comportamento humano, parece haver uma estratégia de 

processamento linguístico pela qual funções mais abstratas são expressas por 

formas usadas para conceitos concretos. Esperamos, por exemplo, que, em 
alguma língua desconhecida, haja modos de expressar conceitos temporais em 

termos de conceitos espaciais, relações espaciais em termos de formas para 

conceitos concretos (tais como partes do corpo ou marcos espaciais salientes), 

[...] ou funções referentes à organização do texto em termos de formas 
linguísticas para dêixis espacial ou temporal. As línguas diferem 

consideravelmente no modo e na extensão em que essa estratégia deu origem 

a construções gramaticalizadas; todavia, esperamos que os efeitos dessa 
estratégia sejam essencialmente os mesmos entre as línguas, incluindo línguas 

que não foram ainda documentadas.     

 

No caso do LIKE, Romaine e Lange (1991) traçam uma proposta de percurso com base 

em uma trajetória de mudança por gramaticalização mais geral apresentada por Traugott (1982), 

trajetória essa que destaca etapas de subjetivização crescente: 

 

IDEACIONAL > (TEXTUAL) > INTERPESSOAL 

  

Partindo da distinção tripartida das funções da linguagem de Halliday e Hasan 

(1976), Traugott (1982) sugere que a principal mudança causada pelo processo de 

gramaticalização é a passagem de itens linguísticos do componente proposicional/ideacional 

via o componente textual para o componente interpessoal/expressivo, podendo haver também 

casos de passagem diretamente do componente proposicional/ideacional para o expressivo.   

Com inspiração na proposta de Traugott (1982), Romaine e Lange (1991) delineiam o 

percurso de gramaticalização que, de acordo com os indícios por elas obtidos, foi seguido por 

LIKE em seu processo de expansão funcional. Esse percurso, cujo esquema pode ser conferido 

no quadro a seguir, possivelmente é válido para itens que desempenham funções similares em 

diferentes línguas, como o TIPO no português, tendo, portanto, caráter universal.   

 

 
PREPOSICIONAL TEXTUAL INTERPESSOAL 

preposição conjunção marcador discursivo 

He looks like my father 

Ele parece tipo o meu pai 

Winston tastes good like a cigarette should 

Winston tem um gosto bom tipo um 

cigarro deve ter 

They were like people blocking 

Eles eram tipo pessoas bloqueando 

Quadro 4: Percurso para o LIKE proposto por Romaine e Lange (1991) (adaptado) 

 

 

 Romaine e Lange (1991) advogam ainda que o LIKE adquiriu a função de introdução 

de discurso direto (como em “Maya’s like “Kim come over here and be with…”/Maya tipo: 

“Kim vem aqui e está com...”) a partir de seu emprego no plano textual, como conjunção. 
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Os pressupostos teóricos apresentados neste capítulo são os que consideramos 

fundamentais para o embasamento desta pesquisa, e nos nortearão em nossa análise dos dados. 

No capítulo seguinte, trataremos dos procedimentos metodológicos adotados nesta 

investigação. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste trabalho de pesquisa, nosso foco incide sobre a língua falada, porque, em 

consonância com o referencial teórico no qual nos fundamentamos, essa modalidade nos faz ter 

acesso à língua em seu comportamento mais espontâneo e real, permitindo-nos descrever e 

observar tendências da língua em uso em toda a sua diversidade.  

Nosso primeiro procedimento nesta investigação foi coletar dados de fala em entrevistas 

sociolinguísticas constituintes do Banco de Dados FALA-Natal (cf. TAVARES, MARTINS, 

2014). À sociolinguística variacionista, assim como ao funcionalismo norte-americano, 

interessa o vernáculo, que é justamente a fala diária da vida cotidiana, na qual tende a haver 

menor preocupação quanto à maneira de dizer alguma coisa, sendo a atenção mais voltada ao 

que se diz do que ao como se diz (cf. LABOV, 2008[1972]).  

Nessa perspectiva teórica, dá-se preferência ao método da entrevista sociolinguística 

para o recolhimento de dados. Os tópicos desse tipo de entrevista devem ser aqueles que deixem 

o falante à vontade para se expressar e que o levem a se envolver emocionalmente com o que 

está dizendo, de modo que sua atenção à forma de dizer seja mínima. Além disso, o 

entrevistador deve procurar criar um clima de informalidade durante a entrevista, procurando 

minimizar ao máximo o efeito negativo que pode causar a sua presença e a do gravador e 

mostrando-se interessado pela comunidade do falante, por suas opiniões e experiências, nunca 

por sua fala. Por isso, palavras como língua, fala, linguagem devem ser evitadas. 

 

3.1 O Banco de Dados FALA-Natal 

 

O Banco de Dados FALA-Natal, que já está em fase final de organização, é o começo 

da implementação de um projeto maior, que é a construção de um corpus com a fala norte-rio-

grandense, o Banco de Dados FALA-Rio Grande do Norte. Esse estado não conta com um 

banco de dados de fala que permita análise socialmente estratificada dos usos linguísticos e que 

supra estudos de variação e mudança da língua de base sociolinguística ou sociofuncionalista. 

Dessa forma, pouco se pode dizer, considerando a larga escala, sobre o português falado no 

RN, que, certamente, não possui apenas traços comuns, mas guarda muitas singularidades em 

relação aos outros estados da região Nordeste e do Brasil.  

Com o intuito de atender a essa necessidade, surge esse projeto bastante importante no 

sentido de proporcionar a caracterização da fala do Rio Grande do Norte, promovendo a 
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afirmação da identidade linguística do norte-riograndense dentro desse “mar de língua” tão 

diverso que é a região Nordeste e, mais amplamente, o Brasil, e, sobretudo, servindo ao campo 

científico da linguística, tanto em estudos sincrônicos quanto diacrônicos. Na sincronia, 

proporciona meios de descrição e generalização de padrões linguísticos, não só do português 

brasileiro falado em nível local, mas também em nível mais abrangente, mediante comparações 

com amostras de fala de outros lugares do país.  

O FALA-Natal, objetivando facilitar a realização de possíveis pesquisas comparativas 

das variedades linguísticas do PB, segue um modelo similar ao de outros bancos de dados 

existentes no país, como o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua - PEUL e o Projeto 

Variação Linguística na Região Sul do Brasil - VARSUL, estratificando os informantes por 

sexo, idade e grau de escolaridade. O banco é formado, inicialmente, por 48 entrevistas 

sociolinguísticas com aproximadamente 60 minutos de duração cada uma delas, sendo 

distribuídas socialmente da seguinte forma:  

 

 Quanto ao sexo: 24 informantes de sexo feminino e 24 informantes de sexo 

masculino; 

 Quanto à idade: 12 informantes de 8 a 12 anos, 12 informantes de 15 a 21 anos, 

12 informantes de 25 a 50 anos e 12 informantes de mais de 50 anos; 

 Quanto ao grau de escolaridade: 12 informantes com ensino fundamental I 

completo, 12 informantes com ensino fundamental II completo, 12 informantes 

com ensino médio completo e 12 informantes cursando o ensino fundamental I 

(os indivíduos de 8 a 12 anos). 

 

3.2 Descrição dos procedimentos de análise  

 

Para esta pesquisa, transcrevemos38 um total de 194 dados de TIPO em quatro 

entrevistas sociolinguísticas produzidas por informantes de 15 a 21 anos, sendo dois falantes 

do sexo feminino e dois do sexo masculino, e em cada grupo de gênero, um falante do ensino 

médio e o outro do ensino fundamental. O número de dados obtidos foi suficiente para a 

realização dos objetivos a que nos propomos.  

                                                             
38 No momento da elaboração desta dissertação, nenhuma entrevista sociolinguística pertencente ao Banco de 

Dados FALA-Natal havia sido transcrita, então realizamos a transcrição dos trechos necessários para a análise dos 

dados de TIPO. 
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Analisamos os dados quanto à função e ao escopo sintático. No que se refere à função, 

consideramos, inicialmente, um grupo de doze funções do TIPO, formado com base nas 

propostas encontradas na literatura, expostas no capítulo referente ao Estado da Arte. 

Relacionamos essas funções aos dados obtidos, e, em casos que fugiam do grupo previsto, 

apresentamos nossas próprias sugestões a respeito das funções envolvidas.  

No entanto, fazemos ressalva a uma das nomenclaturas propostas por Levey (2006), em 

seu estudo com o LIKE no inglês britânico, que decidimos não adotar em nosso trabalho, a de 

“conectividade discursiva”, que é uma denominação muito ampla, podendo ser aplicada a 

diferentes tipos de formas linguísticas.  Na proposta de Levey, esse rótulo se refere à 

macrofunção que abrange duas microfunções, uma responsável pelas indicações de elaboração 

discursiva e a outra responsável pelas indicações de reelaboração discursiva. O motivo pelo 

qual não adotamos o rótulo amplo de conectividade discursiva reside em que resolvemos 

abordar essas duas microfunções, que chamamos de marcação de elaboração e marcação de 

reelaboração, como domínios funcionais independentes; assim, distribuímos os dados 

relevantes quanto a cada um desses domínios, diferentemente de Levey (2006), que os toma em 

conjunto, agrupando os dados referentes a ambos.  

Assim, o quadro agrupando as diferentes funções propostas na literatura ficou da 

seguinte forma: 

 

No nível morfossintático, temos os seguintes domínios funcionais: 

 Comparação 

 Exemplificação 

 Explicação 

 Finalidade 

 Oposição  

 

No nível discursivo, temos os seguintes domínios funcionais: 

 Delimitação aproximativa 

 Foco metalinguístico 

 Introdutor de discurso direto/diálogo interno 

 Marcação de elaboração 

 Marcação de reelaboração 

 Marcação de hesitação 

 Sinalização de prosseguimento ou ruptura tópica do discurso 
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As funções morfossintáticas que identificamos em nossa amostra foram aquelas em que 

TIPO introduz exemplificação, comparação, explicação ou conclusão. Já quanto às funções 

discursivas, mapeamos ocorrências daquelas em que o elemento marca introdução fática, 

introdução de diálogo interno, imprecisão informacional, elaboração, reelaboração, ênfase, 

sequenciação e delimitação aproximativa.  

Algumas dessas funções não se enquadram nos domínios funcionais listados acima, 

sendo, portanto, propostas nossas.  

Todas as funções identificadas foram correlacionadas com as posições sintáticas em que 

o TIPO ocorre. Esse elemento foi distribuído de acordo com as posições em que aparece na 

oração, tomando como base o quadro de ordenação estrutural (cf. capítulo referente ao estado 

da arte) que D’Arcy (2005) observou em relação aos usos do LIKE no inglês canadense e o que 

Levey (2006) observou em relação aos usos do mesmo item no inglês britânico, visto que, do 

que seja de nosso conhecimento, não há estudos que tratem das posições sintáticas ocupadas 

pelo TIPO no PB. Para cada posição considerada, atribuímos um código, conforme veremos 

adiante. 

Assim, as posições estruturais que controlamos, previstas pelos autores mencionados, 

são as seguintes (o código colocado após cada posição é o que empregamos, na seção de análise, 

para identificá-la nas tabelas): 

 

 Inicial em orações independentes (Levey, 2006) - InOI 

 Inicial em orações matrizes (D’Arcy, 2005) - InOM 

 Inicial em orações subordinadas/encaixadas imediatamente antes de uma conjunção 

subordinativa (D’Arcy, 2005) - InOSC 

 Inicial em orações subordinadas/encaixadas, imediatamente após uma conjunção 

subordinativa (D’Arcy, 2005) - InOSAC 

 Interna anterior a um sintagma nominal (D’Arcy, 2005) - IntSN 

 Interna anterior a um nome (D’Arcy, 2005) - IntAN 

 Interna anterior a um sintagma verbal (D’Arcy, 2005) - IntASV 

 Interna anterior a um verbo (Levey, 2006) - IntAV 

 Interna anterior a um sintagma adjetival (D’Arcy, 2005; Levey, 2006) - IntASA 

 Interna anterior a um adjetivo (D’Arcy, 2005) - IntAA 

 Interna anterior a um sintagma adverbial (Levey, 2006) - IntASAd 

 Interna anterior a um sintagma preposicional (Levey, 2006) - IntASP 
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 Final de oração (Levey, 2006) - FO 

 Precedendo uma ideia abandonada (Levey, 2006) - PIA 

 

Dessas posições, três não identificamos em nosso corpus, quais sejam: 

 

 Interna anterior a um nome (D’Arcy, 2005) - IntAN 

 Interna anterior a um adjetivo (D’Arcy, 2005) -  IntAA 

 Interna anterior a um sintagma adverbial (Levey, 2006) - IntASAd 

 Final de oração (Levey, 2006) - FO 

 

Ocorreram também posições estruturais em nosso corpus que não foram previstas pelos 

autores supracitados, as quais apresentamos a seguir: 

 

 Inicial em orações coordenadas imediatamente antes de uma conjunção coordenativa - 

InOCC 

 Inicial em orações coordenadas imediatamente após uma conjunção coordenativa - 

InOCAC 

 Inicial em orações reduzidas de infinitivo - InORI 

 Inicial anterior a discurso direto de diálogo interno - InDI 

 Em estruturas interrompidas – EI39 

Na análise quantitativa, contabilizamos o número de ocorrências do TIPO para cada 

domínio funcional identificado, assim como para cada posição sintática correlacionada com os 

domínios funcionais controlados.  

Fizemos, ainda, uma rápida análise contrastiva entre o comportamento do TIPO, no PB, 

e do LIKE, no inglês. Desse modo, pudemos observar até que ponto as duas formas parecem 

assemelhar-se quanto a sua distribuição funcional e estrutural, e levantamos evidências de que 

elas passaram por uma trajetória de mudança universal do léxico para gramática em um 

processo contínuo e unidirecional em que adquiriram algumas funções similares, passando a 

                                                             
39 A posição EI não pode ser confundida com a posição PIA, pois na primeira o item ocorre em um contexto no 

qual o falante desiste de uma estrutura e, em seguida, insere outra com a mesma ou similar ideia. Já na segunda, o 

item é usado em um contexto em que se esperava uma continuidade de informações relacionadas à ideia que está 

sendo exposta, porém o falante encerra o tópico (cf. exemplos na pág. 65). 
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fazer parte de domínios funcionais morfossintáticos e discursivos comuns a ambas as línguas 

envolvidas.  

Enfim, os procedimentos de investigação que adotamos neste trabalho, por meio da 

análise qualitativa, que diz respeito à definição dos papéis que a forma TIPO tem exercido na 

língua portuguesa, e da análise quantitativa, que se refere à contagem das ocorrências dessa 

forma em cada função e posição na oração, permitem que diagnostiquemos os domínios 

funcionais nos quais TIPO tem atuado como uma das camadas, conforme a proposta de 

estratificação de Hopper (1991), criando ou favorecendo fenômenos de variação, e inferir 

níveis mais ou menos avançados de gramaticalização do item sob enfoque. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Analisamos, qualitativa e quantitativamente, 194 ocorrências do elemento TIPO em 

funções morfossintáticas e discursivas, coletadas em quatro entrevistas sociolinguísticas, 

integrantes do Banco de Dados FALA-Natal (cf. MARTINS; TAVARES, 2014). Essas 

entrevistas foram produzidas por falantes jovens, com idade entre 15 a 21 anos.  

Na análise qualitativa, identificamos, em funções morfossintáticas, usos da forma sob 

enfoque nos domínios funcionais da exemplificação, comparação, explicação e conclusão, em 

que o item TIPO desempenha papéis mais textuais, articulando unidades linguísticas. Nesse 

contexto, ele pode interligar sintagmas, orações ou períodos, estabelecendo relações de sentido 

entre eles. 

Já em funções discursivas, encontramos ocorrências do elemento em questão nos 

domínios funcionais da introdução fática, introdução de diálogo interno, marcação de 

imprecisão informacional, marcação de elaboração, marcação de reelaboração, marcação de 

ênfase, marcação de sequenciação e delimitação aproximativa, em que o elemento atua como 

marcador discursivo, desempenhando papéis pragmáticos e interacionais e sinalizando relações 

cognitivas ligadas ao processamento das informações.  

Todavia, é preciso ter em mente que as fronteiras entre os domínios funcionais são, 

muitas vezes, fluidas, imprecisas, ocasionando ambiguidade/hibridismo funcional ou 

sobreposição de funções. Isso acontece porque diferentes funções podem receber influência de 

aspectos pragmáticos comuns. Nesse sentido, o TIPO em funções como introdução fática, 

marcação de imprecisão informacional e marcação de elaboração revela uma atuação em 

limites maleáveis, o que explicamos melhor posteriormente. 

Na análise quantitativa, fizemos a quantificação do número de ocorrências do elemento 

investigado por domínio funcional e por posição sintática correlacionada com cada um dos 

domínios funcionais, o que nos permitiu levantar hipóteses sobre a gramaticalização do item, 

relacionando os resultados por nós obtidos com descobertas feitas em estudos anteriores e com 

propostas teóricas de percursos de mudança por gramaticalização. 

Dessa forma, as seções seguintes tratarão, respectivamente: (i) da descrição e 

exemplificação40 dos usos do TIPO em funções morfossintáticas; (ii) da descrição e 

                                                             
40 Na ilustração das funções não adotamos uma padronização em relação à quantidade de exemplos apresentados, 

tendo em vista que encontramos números bem diferentes de dados por função, havendo função com apenas um 

dado e função com muitos dados.  
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exemplificação dos usos do TIPO em funções discursivas; (iii) da quantificação dos dados por 

função; (iv) da descrição estrutural dos usos do TIPO; (v) da quantificação dos dados por 

posição sintática em correlação com cada domínio funcional abordado; (vi) da análise 

contrastiva entre o TIPO, no PB, e o LIKE, no inglês. 

 

4.1 Descrição dos usos do TIPO em funções morfossintáticas 

 

Na função de exemplificação, TIPO é usado para introduzir exemplo(s), acrescentando 

ou ilustrando a ideia expressa anteriormente, a fim de atestá-la ou de torná-la mais clara, 

cabendo, nesse caso, a substituição pela construção “por exemplo”. Seguem alguns dados: 

 

1) E.: Não... Mas eu digo... é... São... é... bagunceiros... ciumentos... como é que eles são assim? 

I.: O cachorro tem ciúme da cachorra. TIPO, se alguém for alisar a cachorra, se não alisar ele, 

ele vai pra cima. (Natal, m.f.)41 

 

2) E.: E como é que você acha que era antes? 

I.: Antes... Eu acho que antes ainda era pior que hoje, que TIPO não podia andar casais gays 

nas ruas que eles apanhavam, negros também eram discriminados, tudo isso. (Natal, m.f.) 

 

3) E.: É sobre o quê? Assim, como é que é a história que você está fazendo? 

I.: Sobre assassinato também, suspense. TIPO, uma pessoa andando num parque ou numa 

floresta... escura... aí chega um assassino e faz o homicídio. (Natal, m.f.) 

 

4) E.: Quem assim, um exemplo? 

I.: De... de uma amiga da gente, que tá estudando com a gente agora, disse que na outra escola 

ela sofreu bullying, TIPO, de não falar com ninguém... ficava triste por causa disso, que sofria 

muito bullying, ficava triste por causa disso, devido aos outros meninos serem... gostarem de 

fazer isso com os outros alunos. (Natal, m.f.) 

 

5) E.: Uhum... E sobre- falando de inclusão, né, assim, é... Como é que você vê Natal hoje, 

assim, a situação de Natal? 

                                                             
41 Informante do sexo masculino, do ensino fundamental (codificação provisória, usada especificamente nesta 

pesquisa). 
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I.: Tipo pra deficiente cadeirante assim tá meio complicado, TIPO os ônibus, alguns param, 

alguns lugares que eles quer ir como shopping, alguns lugares não tem rampa pra eles... tá... 

em algumas escolas também... (Natal, m.f.) 

 

6) E.: Quais são as coisas que você deseja ensinar a seu irmão? 

I.: Sabe, tem coisas que ele já sabe e eu não sei, TIPO mexer no ipad, computador... ele mexe 

melhor do que eu. (Natal, f.m.)42 

 

Na função de comparação, TIPO estabelece uma relação de similaridade ou 

proximidade entre dois elementos, assemelhando-se, em função, às seguintes formas: como, 

feito e igual (cf. LIMA-HERNANDES, 2005). Às vezes, essa relação é mais forte, como no 

dado (7), que apresenta situações em que as circunstâncias são bastante semelhantes; às vezes, 

mais fraca, como no dado (10), em que as circunstâncias das duas situações comparadas são 

menos semelhantes. Vejamos: 

 

7) E.: Conta pra mim, assim esse filme, né, que você disse que achou legal... Assim, a história, 

né, porque eu não conheço. 

I.: É, tipo... TIPO a guerra no Iraque. Alguns cara vão pra lá, são dois exércitos americanos, 

eles têm que ajudar esse povo, e nesse lugar onde eles estão está tendo muitas guerras civis 

tal... E bombas... Alguns do grupo morre também. Poucos sobrevivem. (Natal, m.f.) 

 

8) E.: Como é que era, assim, Naruto? Que eu não conheço Naruto... Eu conheço Mangás, mas  

Naruto... Animes, né, no caso, mas Naruto não. 

I.: Naruto... tipo uma história- TIPO quase mangás japoneses... como- normal... Aqueles... 

Alguns caras que lutam... aí tipo faz parte de tribos... (Natal, m.f.) 

 

 

9) E.: O que é que sua mãe usa que você se identifica e o que é que ela usa que você “Mãe, pelo 

amor de Deus!”? 

I.: ... Tinha umas roupas que eu achava “Pra que, mãe, você está usando isso?”. Mas o estilo 

da minha mãe, ela é meio TIPO uma hippie chique, e eu me identifico bastante. (Natal, f.m) 

 

10) E.: Como é sua relação com suas amigas? 

                                                             
42 Informante do sexo feminino, do ensino médio (codificação provisória, usada especificamente nesta pesquisa). 
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I.: ...Aí sempre foi a gente. Tinha que fazer um conjunto, sempre foi a gente, melhores amigas, 

sempre foi a gente, então eu tenho como uma relação de amizade elas... óbvio, eu tenho 

amigos de fora, amigos de outras escolas, mas elas são TIPO irmãs. (Natal, f.m.) 

 

11) E.: A eutanásia é quando uma pessoa... ela decide morrer. Um exemplo: quando a pessoa sabe 

que tá com uma doença terminal, que não tem mais jeito, aí pra não sofrer mais, certo?, pra 

não sofrer mais ela ganha o direito de- de- de receber uma injeção letal, por exemplo, e 

morrer, antes do tempo, num é, do que seria naturalmente, né, a morte dela. Só que no Brasil 

isso não é- não é aceito ainda, embora eles estejam discutindo. O que é que você acha sobre 

isso? Você acha que deveria liberar ou não? 

I.: Eu acho que não, tipo, mesmo se tiver perto de chegar assim a falecer, mas, tipo, num tivesse 

esse, tipo de- quase um suicídio assim... Isso... tipo de dar injeção e morrer antes do tempo, 

TIPO um suicídio mesmo, não era pra deixar mesmo acontecer isso não. (Natal, m.f) 

 

Na função de explicação, TIPO introduz uma justificativa, explanação ou 

esclarecimento acerca do que foi dito anteriormente, em contextos em que parece ser possível 

a substituição do elemento em apreço pelo porque explicativo e, às vezes, pelo ou seja 

ratificador/esclarecedor, conforme o dado (16). Vejamos os dados a seguir: 

 

12) E.:  Que é que você achou dos poemas? 

I.: Foi legal em religião, TIPO até ninguém num- num gostava muito de poema, aí começou até 

gostar algumas pessoas, tipo algum amigo começou a escrever agora tal... (Natal, m.f) 

 

13) E.: E o concurso que você ganhou de poesia? 

I.: Achei legal também.. TIPO, eu num esperava não ganhar, mas... sei lá, tinha muitos textos, 

muitos poemas que eu via assim que eu achei até melhor que o meu. (Natal, m.f) 

 

14) E.: E o que é que você acha do modo como a gente fala aqui em Natal? 

I.: Pra outras regiões assim até meio estranho assim todo mundo ia perceber, TIPO alguns- 

algumas palavras que nós fala assim não são como os cariocas, paulistas... (Natal, m.f) 
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15) E.: E como é que ela é assim? Personalidade... 

I.: Legal, TIPO conta todos os segredo pra mim, eu conto tudo pra ela... desde pequeno nós é 

amigo, desde que nós estudamos aqui de manhã tal. (Natal, m.f) 

 

16) E:. Quando minha mãe pegava uma sandália bonita, eu “Hum... Essa eu vou usar!”... 

I.: Essa eu vou me aproveitar... TIPO, dar presente para ela já como segundas intenções. (Natal, 

f.m.) 

 

Na função de conclusão, TIPO serve para concluir a ideia expressa anteriormente, 

podendo indicar também traços semânticos de consequência e de resumo, encerrando o 

tópico/assunto que vinha sendo tratado (similar ao papel do conector enfim). Notamos essas 

características nos dados seguintes: 

 

17) E.: Você prefere praia ou campo? 

I.: Praia. 

E.: Por quê? 

I.: Tipo, sei lá... eu gosto também de surf, essas coisas...  TIPO, gosto mais de praia mesmo. 

(Natal, m.f) 

 

18) E.: Assim, como é que foi.. explica pra mim? 

I.: Do respeito entre os professores, os amigos... respeito em casa, na rua, assim... TIPO, foi 

bem legal essa oficina. (Natal, m.f) 

 

19) E.: Como era sua relação com a sua irmã na infância? 

I.: E eu lembro que ela brincava- ela sempre gostou de brincar de Barbie, e eu sempre quis 

interferir nessa brincadeira. Porque ela tinha histórias... A Barbie passava Ano Novo, Natal... 

Tem barbie que tipo era mãe, aí tinha filho, aí virava avó, aí depois virava... TIPO, tinha toda a 

história, todas as barbies, todas tinham um nexo. E eu atrapalha isso. (Natal, f.m.) 

 

20) E.: Como é que a gente pode contribuir para a paz?  

I.: Diminuindo a violência... doméstica... e... só isso mesmo... violência doméstica e violência 

na rua assim... TIPO, deixar mais de violência e querer mais a paz. (Natal, m.f) 
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4.2 Descrição dos usos do TIPO em funções discursivas  

  

Nesta seção, trataremos inicialmente de três funções que nos pareceram ser de caráter 

semelhante, já que compartilham alguns traços semântico-pragmáticos, tais como: 

planejamento, incerteza ou falta de convicção a respeito do que se diz. São elas: introdução 

fática, marcação de imprecisão informacional e marcação de elaboração. Sendo assim, 

descreveremos cada uma individualmente e, em seguida, faremos considerações acerca dos 

pontos distintivos entre elas. Feito isso, daremos sequência à apresentação das demais funções 

discursivas identificadas em nosso corpus. 

Na função de introdutor fático, TIPO marca o início de um novo turno de fala na 

interação/conversação e é intercambiável com formas a exemplo de “É,...” “Bem,...”, “Bom,...” 

etc. Na situação da entrevista, ele é usado no momento em que o entrevistado inicia sua resposta 

à pergunta que lhe foi dirigida, como se fosse um gatilho que aciona seu discurso. Esse domínio 

funcional se assemelha ao considerado por Bittencourt (2000), denominado de “sinalização de 

prosseguimento ou ruptura tópica do discurso”, porém não se trata exatamente da mesma 

função, embora, neste caso, o elemento estudado também ocorra no início de um turno de fala.  

Nessa função, o TIPO pode trazer traços modais amenizadores, como estratégia de 

polidez por parte do falante, para não disparar uma resposta muito direta, e, embora de forma 

branda, pode apresentar também matizes de planejamento, incerteza ou falta de convicção a 

respeito do que se diz. Vejamos alguns exemplos: 

 

21) E.: Por quê? Explica! Conta pra mim como é que foi!  

I.: É, TIPO, fui dividir a bola, aí o menino começou a xingar de neguinho, empurrou tal... mas, 

eu num ligo não pra isso não. (Natal, m.f) 

 

22) E.: Cê sabe fazer pipa... alguma coisa...? 

I.: Sei, sei. 

E.: Como é que faz? Me- me diz como é que é? 

I.: TIPO, você pega cinco ou seis palitos de coqueiro, linha... aí, papel de seda e algumas 

sacolas, aí depois que cobre ela toda, faz o- bota as cordas e... só ir pra algum lugar que não 

tenha muito fio e... e soltar lá. (Natal, m.f) 

 

23) E.: Uhum... E sobre... é... no caso na- na educação, assim, como é que você acha que... O que é 

que o prefeito poderia fazer, assim, pra melhorar a educação? O próximo, né, que vai assumir. 
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I.: TIPO, conseguir primeiro salário melhor pros professores, conseguir materiais novos pras 

escolas... (Natal, m.f) 

 

24) E.: Uhum... E sobre- falando de inclusão, né, assim, é... Como é que você vê Natal hoje, assim, 

a situação de Natal? 

I.: TIPO, pra deficiente cadeirante assim tá meio complicado, tipo os ônibus, alguns param, 

alguns lugares que eles quer ir como shopping, alguns lugares não tem rampa pra eles... tá... em 

algumas escolas também... (Natal, m.f) 

 

25) E.: Por quê? 

I.: TIPO, sei lá... eu gosto também de surf, essas coisas... Tipo, gosto mais de praia mesmo. 

(Natal, m.f) 

 

26) E.: E- e quando você... é... assim, tem muita gente- tem muita gente que tem preconceito, né, 

em relação à religião? O que é que você acha disso? 

I.: TIPO que não era pra existir isso não, que era pra todo mundo aceitar a diversidade religiosa 

de cada um. (Natal, m.f) 

 

Na função de marcador de imprecisão informacional, TIPO indica imprecisão em 

relação ao que está sendo dito e, de maneira mais saliente do que na função de introdução fática, 

apresenta traços de incerteza ou falta de convicção em relação ao que se diz, bem como deixa 

emergir nuanças de planejamento. Conforme podemos notar nos exemplos 27, 28 e 29, adiante, 

como reforço desses traços, o informante ainda utilizou a expressão “(eu) acho” ou “não sei ao 

certo”, no contexto, respectivamente, que aparecem sublinhadas. Quanto ao exemplo 30, 

percebemos a marca de imprecisão no que se refere ao emprego da expressão “se batendo”: 

parece-nos que o falante não considera que o termo seja o mais adequado para definir o 

movimento que o indivíduo sobre o qual se fala realizou, e hesita no uso dessa construção, que 

é, a princípio, interrompida.  Cabe destacar ainda que a função de marcação de imprecisão 

informacional é bastante próxima da de marcação de elaboração, que será apresentada em 

seguida, tendo em vista que, quando o falante hesita quanto à precisão da informação que está 

transmitindo, ele tende a passar a um processo de recuperação de memórias e planejamento. 

Vejamos estas ocorrências: 

 

27) E.: Mas eram grandes? 

I.: As salas eram grandes, mas eram- tinha muita gente numa sala só assim, tipo, uma sala do 

tamanho de agora, TIPO acho que era umas quarenta e poucas pessoas numa sala... acho que 
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hoje é umas trinta, umas quaren-... Não tem nenhuma sala hoje que ti- quarenta alunos. (Natal, 

m.f) 

 

28) E.: Uhum... Você já precisou, assim, ir ao posto de saúde este ano ou não? 

I.: Este ano... eu acho que só uma vez que eu tenho- todo mundo lá em casa tem plano de saúde, 

mas TIPO nós foi só uma vez só no posto assim. (Natal, m.f) 

 

29) E.: É aqui no Rio Grande do Norte, né? 

I.: É... TIPO Seridó, não sei ao certo. (Natal, f.m.) 

 

30) E.: E alguém já contou alguma vez alguma história pra você de ter se afogado e ficado com 

muito medo? 

I.: Foi uma vez que... foi num piquenique que meu amigo me contou que... um... L*, um 

amigo meu, ele correu pra dentro d’água pra tomar banho, né?, aí foi muito pro fundo, aí 

quando chegou lá deu câimbra na perna dele, ele ficou se bate- TIPO se batendo, e o outro 

não podia ajudar porque, sempre que ele vai inventar de nadar, dá câimbra na perna dele 

também, aí tipo um ficou se afogando e o outro ficou gritando. (Natal, f.f.)43 

 

Na função de marcador de elaboração, o falante usa TIPO como recurso para 

manutenção do discurso enquanto planeja e elabora seu texto. Trata-se de uma estratégia para 

ganhar tempo, enquanto pensa no que vai dizer e organiza as ideias. Quando usado nesse 

contexto, o item é cercado, na maioria das vezes, por interrupções e pausas. Nesse emprego, 

também percebemos traços de modalização, que indicam uma não exatidão entre a forma como 

se pretendia dizer e a forma como foi dito, similar à função de marcação de imprecisão 

informacional, apresentada anteriormente. Vejamos os dados exemplificadores: 

 

31) E.: Aí o que é que você acha que poderia ser feito? Pra melhorar, né, isso... 

I.: Tem que planejar tudo... até agora, novo prefeito... vai ter que fazer alguma coisa, porque a 

antiga prefeita assim não fez nada pra, TIPO...  melhoras pra Natal mesmo. 

 

32) E.: Estudou o quê assim sobre a Segunda Guerra? 

                                                             
43 Informante do sexo feminino, do ensino fundamental (codificação provisória, usada especificamente nesta 

pesquisa). 
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I.: Sobre... a bomba... de Hiroshima... sobre alguns países que... fizeram  união pra TIPO...  ter 

essa guerra... falamo- estudamos também um pouco sobre Hitler... só os principais pontos assim 

da Segunda Guerra. (Natal, m.f.) 

 

33) E.: E já que você falou de ser católico, qual a sua opinião sobre... Pena de morte? No Brasil, 

você acha que deveria existir, não deveria...? Por quê? 

I.: Ah, não deveria existir não. 

E.: Por quê? 

I.: Sei lá... Tipo... do jeito que tá, se melhorar só mais um pouco, ficaria até certo, melhor, por 

causa- TIPO... tem gente que não-  TIPO... fez um crime, mas não foi tão grave assim, aí não 

deveria ter pena de morte pra essas pessoas não, assim... (Natal, m.f.) 

 

34) E.: Uhum... É... Tem algum momento na sua vida que, que você sente falta? Que queria que 

voltasse? 

I.: Ficar... TIPO... quando meu avô morreu... TIPO... conhecer mais ele, falar mais, que... 

TIPO... nós- nós conversava normal, mas num...não tanto assim, era meio afastado. Aí, depois 

que ele morreu eu fiquei pensando assim. (Natal, m.f.) 

 

As três funções apresentadas até aqui possuem limites funcionais muito fluidos, 

comportando significados pragmáticos comuns, que podem aparecer em uma de modo mais 

saliente e em outra de modo mais brando, conforme já mencionamos. No entanto, é importante 

ressaltar os pontos que as fazem distintas, que trazemos a seguir:  

 

i. TIPO, em introdução fática, pode apresentar traços de planejamento, incerteza 

ou falta de convicção de forma suave, mas sempre ocorre em início de um novo 

turno de fala e, geralmente, não atua em meio a pausas, distinguindo-se, assim, 

de sua ocorrência na marcação de elaboração; 

ii. TIPO, em marcação de imprecisão informacional, pode apresentar traços de 

planejamento, incerteza ou falta de convicção, também de forma suave, e ocorrer 

em meio a pausas. Porém, o significado de imprecisão em relação ao que se diz 

se sobressai, assemelhando-se a expressões como “(eu) acho”;  

iii. TIPO, em marcação de elaboração, apresenta traços de planejamento de 

maneira bastante saliente e ocorre, na maioria das vezes, em contextos de 

interrupções e pausas, o que ressalta justamente o processamento de ideias. 

Percebemos, ainda, traços de incerteza ou falta de convicção, embora de modo 

bem mais ameno do que nas outras duas funções supracitadas.  
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Na função de introdução de diálogo interno, TIPO introduz um discurso direto que 

expressa pensamento. Essa função se assemelha àquela desempenhada pelos verbos de 

elocução. No exemplo abaixo, o falante exprime uma ideia hipotética de outra pessoa. Vejamos: 

 

35) E.: E quando você arrumar um namorado como você acha que vai ser a relação do seu pai? 

I.: Acho que, quando eu tiver um namorado, meu pai vai primeiro dizer: “Tudo bem, vamos ter 

senso... é uma relação normal”. Mas, depois, acho que vai ficar se roendo, TIPO: “Meu Deus, 

por quê? Isso tá acontecendo mesmo?”. (Natal, f.m.) 

 

Na função de marcador de reelaboração, TIPO pode introduzir uma retificação a 

respeito de uma ideia: no dado (36), notamos que o falante percebe que generalizou a ideia de 

mudança do Brasil e resolve modalizá-la e especificá-la. Nessa função, TIPO também pode 

introduzir uma reformulação da estrutura anterior: no dado (37), o falante parece se dar conta 

de que a construção feita anteriormente, “buscando sempre não só um melhor time, mas como 

melhores jogadores”, não expressa bem sua ideia, até porque soa redundante, e reelabora: “não 

só como os melhores jogadores assim, como também como cidadãos”. Como se pode perceber 

nesses dados, o falante nega, até certo ponto, o que foi expresso antes, seja em relação às ideias, 

seja em relação à estruturação, reformulando logo em seguida, com o uso do item em questão 

introduzindo o novo formato.  

 

36) E.: É... Se você fosse presidente da república? 

I.: Tentaria... mudar o Brasil, tipo corrupção que tá muito... TIPO, não tentar mudar tudo, que 

eu sei que num vai tentar mudar tudo. Mas, tipo, tirar... deixar pelo menos alguns políticos Ficha 

Limpa. (Natal, m.f.) 

 

37) E.: E... Mas assim... Tipo, o que você acha do time de futsal aqui da escola? 

I.: É bom, a técnica da gente faz um trabalho bom com a gente e tal, buscando sempre não só 

um melhor time, mas como os melhores jogadores assim, TIPO como os- não só como os 

melhores jogadores assim, como também como cidadãos. (Natal, m.f.) 

 

 

Na função de marcador de ênfase, TIPO funciona como um sinalizador que dá realce 

ao que está dito na sequência; em geral, a informação que se segue parece ser pronunciada com 
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tonalidade enfática (pudemos perceber durante a audição das entrevistas componentes do nosso 

corpus, na ocasião da transcrição). Vejamos: 

 

38) E.: E pra aqueles crimes, bem, bem cruéis? 

I.: Só se fosse TIPO crime cruéis mesmo, assim. (Natal, m.f) 

 

39) E.: Contra também... Por quê? 

I.: Sei lá! Tipo, não teve culpa, mesmo em caso de aborto, mas... Em caso de estrupo, mas TIPO 

tirar a vida de uma pessoa que nem nasceu ainda! (Natal, m.f) 

 

40) E.: Assim, né, tipo, é consequência... 

I.: Tudo consequência das drogas, né, porque se liberar vai ser pior ainda. Lugar como 

Cracolândia, em São Paulo... TIPO, se liberar as drogas, nan- a polícia não vai ter como 

controlar eles! (Natal, m.f) 

 

41) E.: Então, você acha assim, por exemplo, no Brasil, a gente já sabe, né, que existe aquela lei... 

é... que é contra o preconceito, né, a pessoa vai ser punida, né, se ela for racista. Mas, cê a- você 

acha que... que ainda não- q’inda- q’inda existe isso, esse preconceito... que não existe... que tá 

escondido...? 

I.: Essa lei... Existe essa lei, mas TIPO não adianta de nada. Ainda continua do mesmo jeito 

que era antes. Mesmo com lei ou não. (Natal, m.f) 

 

42) E.: Quais são as festas do ano que você vê como mais importantes? 

I.: Eu sou apaixonada pelo Natal, porque eu acho dezembro o mês mais lindo do mundo. Eu 

acho que eu puxo sardinha pro meu mês... muito...  TIPO, Natal, acho que é a melhor festa do 

ano. (Natal, f.m.) 

 

Na função de marcador de sequenciação, TIPO aponta para a continuidade do discurso, 

sequenciando partes do texto e mantendo um elo entre elas; atua quase como um articulador 

geral de informações, a exemplo do conetor “e” quando interliga porções amplas do discurso. 

Vejamos dados exemplificadores dessa função: 

 

43) E.: Conta pra mim essa história? 

I.: Tipo, no começo assim todo mundo leu, mas não dava pra entender, sobre um assassino que 

assassinou uma menina num parque... TIPO, começou, né, ela falando noite escura, tal, na 

praça... mas, num dava pra entender direito. Só entendi direito depois que ela leu e explicou 
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algumas partes. Mas, o resumo de tudo era que... ela tava na praça só, mesmo sendo uma praça 

muito populosa, ela tava lá na hora que não tinha muita pessoa, e aí ele era assassinado, ela era 

assassinada pelo cara, que chegava e matava ela. (Natal, f.f) 

 

44) E.: Você vê hoje que as pessoas mais pro- eu não sei se você concorda, assim, mas parece que 

as pessoas hoje estão mais preocupadas com essa questão da inclusão, das pessoas deficientes, 

na sociedade... Certo? Pessoas, né, que têm deficiência física ou mental... ou têm surdez, né... 

as pessoas cegas... Como é que você ver isso, assim? O que é que você acha? 

I.: Tipo, que na sociedade ele ainda sofre muito, tipo, pra pegar ônibus, pra se locomover pra 

algum lugar assim... ir pra algum canto... TIPO, se não tiver família mesmo que ajude, ninguém 

vai ajudar eles, TIPO, se ninguém ajudar eles vão morrer lá e ninguém ajuda eles. Tipo ônibus, 

tipo tem alguém na parada, algum deficiente, aí tem ônibus que não para pra ele e tal, e quando 

para ninguém quer ajudar a ele entrar no ônibus... essas coisas assim. (Natal, m.f) 

 

45) E.: Tipo, você teve de... pode até ter ser que ele tenha morrido, mas... 

I.: Mas nós teve que levar ele pro canil. TIPO, se ele morreu, nós num sabe. (Natal, m.f) 

 

46) E.: Você... Assim... Você acha... Muita gente vem, né?, de fora, de outras cidades pra cá, morar 

aqui, aí, você acha que- que isso se deve, por exemplo, a praias...? 

I.: Acho que sim, devido às praias mesmo, belezas naturais daqui. Tipo, alguns turistas vêm só 

pra passar pouco tempo e acabam gostando da cidade, acabam vindo morando aqui, TIPO, 

valorizando mais ainda a cidade. (Natal, m.f) 

 

47) E.: E sobre a Copa? Né? A Copa 2014, aqui em Natal, o que é que você acha? Você acha que 

está sendo feito o que é pra fazer, o que eles prometeram que iam fazer para melhorar, ou não? 

O que é que você acha? 

I.: Pra mim até agora não melhorou nada não, TIPO se não melhorar mais e... não continuar 

ainda mais forte ainda nas obras do estádio, eu acho que não vai ter copa aqui em Natal. (Natal, 

m.f) 

 

Na função de delimitação aproximativa, TIPO indica uma ideia não exata em relação 

ao que se diz, podendo ser substituído por termos como “aproximadamente”, “cerca de” e “mais 

ou menos”. No dado a seguir, o elemento ocorre diante de uma expressão numeral: 

 

48) E.: Conte algum momento que marcou a sua vida, em que você tenha sentido medo ou tenha se 

sentido feliz. 
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I.: ... E quando eu me perdi da minha tia no Via Direta! ...Aí, eu encontrei minha vizinha, me 

agarrei nas pernas dela e eu fiz: “Me salva!”. E ela fez: “Calma.”. Aí, minha tia apareceu logo 

em seguida. Eu acho que na minha cabeça passou horas, mas passou TIPO cinco minutos. Mas 

foi um desespero. (Natal, f.m.) 

 

 

4.3 Análise quantitativa dos dados por função 

 

As tabelas a seguir apresentam a frequência e a porcentagem das ocorrências do TIPO 

em relação a cada domínio funcional identificado nesta pesquisa, sendo uma tabela 

correspondente às funções morfossintáticas e outra às funções discursivas.  

 

FUNÇÕES MORFOSSINTÁTICAS Freq. % 

Exemplificação 32 53 

Comparação 10 17 

Explicação 12 20 

Conclusão 6 10 

Total 60 100 

Tabela 1: Distribuição quantitativa dos usos do TIPO em funções 

morfossintáticas 

 

FUNÇÕES DISCURSIVAS Freq. % 

Introdução fática 13 10 

Introdução de diálogo interno 1 0,9 

Marcação de imprecisão informacional 7 5 

Marcação de elaboração 78 58 

Marcação de reelaboração 2 1 

Marcação de ênfase 25 19 

Marcação de sequenciação 7 5 
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Tabela 2: Distribuição quantitativa dos usos do TIPO em funções discursivas 

 

 

Conforme se pode perceber na tabela 1, em relação às funções morfossintáticas, no 

contexto da exemplificação, o TIPO ocorreu com uma frequência de destaque, somando 32 

(53%) ocorrências, enquanto nos contextos da comparação e da explicação teve uma frequência 

aproximada, 10 (17%) e 12 (20%) ocorrências, respectivamente, ficando, por fim, a menor 

frequência para o contexto da conclusão, em que ocorreram 6 (10%) dados apenas.  

A menor taxa de uso neste último contexto explicitado pode se justificar pelo fato de ele 

ser o mais inovador, aquele em que o item conta com menos “tempo de serviço”. Por outro 

lado, nos demais domínios funcionais, principalmente no domínio da exemplificação, a forma 

pode estar atuando por mais tempo, ou seja, estar mais gramaticalizada.  

Esse resultado confirma o que Lima-Hernandes (2005), em sua análise, tanto sincrônica 

quanto diacrônica dos usos do TIPO, verificou: a função de exemplificação é apontada como a 

mais antiga no contexto gramatical. Thompson (2013), em investigação apenas sincrônica, 

também constatou o maior número de ocorrências, entre os usos articuladores (equivalentes ao 

que chamamos de morfossintáticos), relacionado à função de articulação de adendo 

(equivalente à que denominamos como exemplificação) (cf. Figura 1), reforçando esse 

diagnóstico.  

Quanto às funções discursivas, como se nota na tabela 2, houve uma frequência bastante 

expressiva de usos do TIPO no domínio da marcação de elaboração, em que temos 78 (58%) 

ocorrências. E, em ordem decrescente quanto à distribuição dos dados, seguem os domínios da 

marcação de ênfase, também mostrando taxa significativa, com 25 (19%) ocorrências; da 

introdução fática, com 13 (10%) ocorrências; da marcação de imprecisão informacional e da 

marcação de sequenciação, com 7 (5%) ocorrências cada um; da marcação de reelaboração, 

com 2 (1%) ocorrências; e da introdução de diálogo interno e da delimitação aproximativa, 

com 1 (0,9%) ocorrência cada um.  

Diante desses resultados, é perceptível, em nosso corpus, que o item TIPO foi mais 

recorrente em funções discursivas do que em funções morfossintáticas. Contudo, na literatura, 

ainda em diálogo com Lima-Hernandes (2005) e Thompson (2013), a função da marcação 

discursiva é indicada como a mais inovadora. Esta última autora, assim como nós, observou 

Delimitação aproximativa 1 0,9 

Total 134 100 
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que, entre os usos gramaticais do TIPO, os referentes à marcação discursiva, apesar de serem 

os mais inovadores historicamente, também contaram com o maior número de dados, apontando 

para uma grande difusão em seu desempenho de papéis mais interacionais. Isso pode indicar 

que o elemento está avançando no processo de gramaticalização enveredando e desbravando o 

âmbito discursivo. No entanto, Lima-Hernandes diverge um pouco dessa proposta, visto que, 

para ela, a atuação do TIPO como marcador discursivo se dá quando ele ocorre em construção 

com o ASSIM (TIPO ASSIM).  

Provavelmente, na época da pesquisa de Lima-Hernandes (2005), realizada há uma 

década, os usos interacionais do elemento em questão, de fato, fossem mais associados à 

construção TIPO ASSIM.44 Contudo, com o avanço no processo de mudança, ele pode ter 

passado a atuar cada vez mais individualmente, além de diversificar seus contextos de uso. 

Todavia, somente uma investigação futura mais apurada, de base diacrônica, poderá comprovar 

essa hipótese. 

Nosso trabalho possui um diferencial em relação aos das autoras mencionadas no que 

se refere à abordagem do âmbito discursivo, que é o fato de procurarmos segmentar e detalhar 

as diversas funções nesse âmbito.  Assim, é pertinente considerarmos, em especial no que se 

refere à função de marcação de elaboração, em que o TIPO registrou uma imensa taxa de uso, 

que a ocasião da entrevista sociolinguística, até mesmo as sequências textuais que tendem a 

predominar nessa situação comunicativa, pode ser favorecedora de ocorrências do elemento 

nesse contexto funcional.  

Em uma entrevista sociolinguística, o interlocutor-informante é “surpreendido” com 

diversas perguntas e proposições de comentários, na maioria das vezes narrativos ou opinativos, 

que precisam ser respondidos online e, por isso, ele tende a se valer, com muita frequência, de 

marcadores discursivos que sirvam como recurso para a manutenção do discurso enquanto 

elabora sua resposta, bem como de modalizadores, a fim de que não haja um grande 

comprometimento com aquilo que diz (afinal, ele está sendo gravado). Dessa forma, o TIPO, 

quando usado, por exemplo, na marcação de elaboração, na marcação de imprecisão 

informacional e na introdução fática, funções que são suscetíveis a traços modais, cumpre papel 

importante nesse quesito. 

Além do mais, como trabalhamos com a fala do grupo jovem, não nos surpreende a 

porcentagem significativa de usos mais inovadores do TIPO, isto é, em funções discursivas, 

                                                             
44 Encontramos várias ocorrências do TIPO ASSIM em nosso corpus, no entanto, tendo em vista que o foco da 

nossa pesquisa não são usos do TIPO em construção com o ASSIM, desconsideramos essas ocorrências. 
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pois esse grupo tem uma enorme importância na difusão de novos usos e mudanças na língua 

(cf. LABOV, 2001). Esse fato já tem sido bastante discutido nos estudos sobre variação e 

mudança linguística, e, em uma pesquisa futura, que controle diferentes faixas etárias, 

poderemos fazer descobertas importantes com relação a esse aspecto.   

Enfim, as diversas funções morfossintáticas e discursivas que o item TIPO tem 

desempenhado na fala dos jovens natalenses confirmam o que trabalhos anteriores já 

averiguaram, qual seja, que essa forma linguística tem se expandido funcionalmente e se 

tornado, portanto, um elemento multifuncional, e com destaque para contextos mais 

interacionais, atuando como marcador discursivo. Com base nas possíveis trajetórias de 

gramaticalização traçadas pelas autoras Lima-Hernandes (2005) e Thompson (2013) para esse 

item, além de nossos resultados estatísticos, acreditamos que ele tem seguido um percurso de 

progressiva subjetivização, conforme propõe Romaine e Lange (1991), percurso esse em que a 

forma segue do campo ideacional, passando pelo campo textual, em direção ao campo 

interpessoal.  

 No que se refere à questão dos domínios funcionais, lembramos que Lehmann (2011) 

propõe treze domínios funcionais, cada um recobrindo diversos subdomínios, que, segundo o 

autor, têm sido suficientes para satisfazer às varias línguas existentes no mundo (cf. quadro 3, 

no capítulo correspondente ao referencial teórico). Considerando essa proposta, relacionamos 

as funções identificadas para o elemento TIPO com esses domínios, e verificamos que elas 

podem ser agrupadas em quatro deles, quais sejam:  

 

 contraste/ comparação/ graduação (subdomínios: negação, comparação, 

graduação); 

 nexo (subdomínios: intensificação, reprodução de fala, orações de conteúdo, 

relações interproposicionais); 

 ilocução e modalidade (subdomínios: afirmação, pergunta, exclamação, pedido 

e comando, exortação, obrigação, volição, possibilidade, evidencialidade, 

modalização); 

 estrutura informacional  (subdomínios: dinamismo comunicativo, estrutura do 

discurso). 

 

O domínio funcional do contraste/ comparação/ graduação possui relação com a função 

de comparação, desempenhada pelo TIPO, haja vista indicar relações de contraste. 
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O domínio funcional do nexo, por sua vez, abarca todas as funções morfossintáticas 

consideradas em relação ao item, sejam elas exemplificação, comparação, explicação ou 

conclusão, em que o elemento atua interligando estruturas sentenciais. Todavia, também 

enquadra a função de introdução de diálogo interno, discursiva, visto que aponta para a 

introdução de uma proposição de discurso direto.  

Já o domínio da ilocução e modalidade, liga-se, principalmente, à função de marcação 

de imprecisão informacional, a qual indica modalização e graus de evidencialidade, assim como 

pode se associar às funções de introdução fática e marcação de elaboração, as quais também 

apresentam traços modais, embora em níveis mais suaves.  

Quanto ao domínio da estrutura informacional, consideramos que ele comporta todas 

as funções discursivas, aquelas responsáveis por marcar aspectos interacionais e relações 

cognitivas ligadas ao processamento de informações, quais sejam: introdução fática, 

introdução de diálogo interno, marcação de imprecisão informacional, marcação de 

elaboração, marcação de reelaboração, marcação de ênfase, marcação de sequenciação e 

delimitação aproximativa. 

Portanto, como se vê, encontramos, na proposta de domínios funcionais universais de 

Lehmann (2011), cobertura para todas as funções observadas para o TIPO em nosso corpus.  

 

4.4 As posições sintáticas do TIPO  

 

Distribuímos o item sob análise de acordo com as posições em que ocorre na oração, 

tomando como base os quadros de ordenação estrutural mencionados no capítulo referente ao 

estado da arte, um proposto por D’Arcy (2005) e outro por Levey (2006), resultantes de 

trabalhos relacionados aos usos do LIKE discursivo no inglês. Feito isso, encontramos em nossa 

amostra posições que correspondem às previstas nos quadros dos referidos autores, mas 

também posições não previstas.  

Apresentamos abaixo, para cada posição, um exemplo com o LIKE, que retiramos da 

literatura mencionada, e um exemplo com o TIPO, que retiramos do nosso corpus. Dessa forma 

já começamos a vislumbrar relações entre os usos desses dois elementos, os quais serão melhor 

contrastados em seção posterior.  

Vejamos as posições identificadas por nós em relação ao TIPO que correspondem às 

previstas em relação ao LIKE pelos autores citados, seguidas dos respectivos exemplos:  

 

 Inicial em orações independentes – InOI 
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a1) LIKE you’ve got some of your friends at that school. 45 

a2) TIPO, ele botou cinco jogadores na frente, dois no meio e quatro atrás... 

 

 Inicial em orações matrizes – InOM;  

 

b1) LIKE it’s not that bad, but like I’m in a professional school.46 

b2) TIPO, eu num esperava não ganhar, mas, sei lá, tinha muitos textos... 

 

 Inicial em orações subordinadas/encaixadas, imediatamente antes de uma 

conjunção subordinativa – InOSC; 

 

c1) So I get it all done [LIKE when I get home].47 

c2) [TIPO, quando lança um filme assim]... vou quase direto pro MidWay assistir. 

 

 Inicial em orações subordinadas/encaixadas, imediatamente após uma 

conjunção subordinativa – InOSAC; 

 

d1) He couldn’t believe [that LIKE he’s held all this animosity].48 

d2) Ela chegou explicou que TIPO... não tinha muita coisa pra fazer. 

 

 Interna anterior a um sintagma nominal – IntSN; 

 

e1) Then there’s LIKE a guy with LIKE a bell and LIKE a hood.49 

e2) A gente fazia TIPO um forninho assim...  

 

 Interna anterior a um sintagma verbal – IntASV; 

 

f1) And they had LIKE scraped her.50 

                                                             
45  Tipo você tem saído com alguns dos seus amigos dessa escola. 

46  Tipo não é que seja tão ruim, mas tipo eu estou numa escola profissional. 

47  Então eu faço isso tudo tipo quando eu chego em casa. 

48  Ele não podia acreditar que tipo ele estava tomado de toda aquela hostilidade. 

49 Então tem tipo um cara com tipo um sino e tipo um capuz. 

50  E eles tinham tipo arranhado ela. 
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f2) Ele TIPO levou como deboche.  

 

 Interna anterior a um verbo – IntAV; 

 

g1) And they had LIKE scraped her. 

g2) Ele ficou se bate- TIPO se batendo... 

 

 Interna anterior a um sintagma adjetival – IntASA;  

 

h1) They’re LIKE really quiet; He was LIKE nice to all the rest.51 

h2) O melhor amigo fazer poemas pra a mulher do seu melhor amigo, TIPO... meio 

engraçado. 

 

 Interna anterior a um sintagma preposicional - IntASP 

 

i1) They was LIKE on this boat.52 

i2) As história TIPO das- das origens daqui de Natal. 

 

 Precedendo uma ideia abandonada – PIA 

 

j1) And that night she was meant to be coming round my house and she was LIKE…53 

j2) Tipo, num tô muito esperando muito sobre o ensino médio, TIPO... mas eu quero logo 

estudar assim algumas coisas. 

 

Agora, vejamos as posições não previstas nos quadros dos autores, que serão 

exemplificadas, desse modo, apenas com dados do TIPO, retirados do nosso corpus, a saber:  

 

 Inicial em orações coordenadas imediatamente antes de uma conjunção 

coordenativa – InOCC; 

 

l) ...Mas, com o passar do tempo ele começou a gostar dela. TIPO e ela fez ele mudar isso. 

                                                             
51  Eles estão tipo realmente quietos; Ele foi tipo bem em todo o resto. 

52  Eles estavam tipo nesse barco. 

53  E aquela noite ela deveria estar voltando para a minha casa e ela foi tipo… 
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 Inicial em orações coordenadas imediatamente após uma conjunção 

coordenativa – InOCAC; 

 

m) Existe essa lei, mas TIPO não adianta de nada. 

 

 Inicial em orações reduzidas de infinitivo – InORI; 

 

n) TIPO deixar mais de violência e querer mais a paz. 

 

 Inicial anterior a discurso direto de diálogo interno – InDI; 

 

o) Mas depois, acho que vai ficar se roendo, TIPO: “Meu Deus, por quê? Isso tá 

acontecendo mesmo?”. 

 

 Em estruturas interrompidas – EI; 

 

p) TIPO, que ele foi pra uma... Tipo, ele tava na faculdade... 

 

Na próxima seção, expomos os resultados quantitativos referentes a cada uma dessas 

posições correlacionadas com cada uma das funções descritas na seção 4.2. 

 

4.5 Análise quantitativa das posições sintáticas do TIPO correlacionadas às suas funções 

morfossintáticas e discursivas 

 

Cada uma das posições arroladas na seção 4.4 foi quantificada em correlação com cada 

função morfossintática e discursiva identificada em nosso corpus. Consoante à proposta de 

Traugott (2010), itens em gramaticalização podem seguir o caminho da expansão sintática, em 

que o elemento se torna cada vez mais livre estruturalmente, sendo isso, segundo a autora, o 

que acontece com os marcadores discursivos. Nesta etapa de nossa análise, procuramos 

verificar tal tendência no que diz respeito aos usos do TIPO, além de averiguar se as funções 

morfossintáticas e discursivas podem ser diferenciadas com base em propriedades estruturais.  

A seguir, apresentamos as tabelas que revelam os resultados dessa quantificação:  
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Tabela 3: TIPO na função de exemplificação 
 

Na função de exemplificação, TIPO teve uma distribuição ampla em termos de posição 

na sentença, aparecendo tanto em posições iniciais da oração, quanto em posições internas, o 

que revela mobilidade estrutural: foram 32 ocorrências distribuídas em quase todas as posições 

sintáticas consideradas. As únicas posições em que não houve ocorrências do item na função 

de exemplificação foram: IntASV (interna anterior a um sintagma verbal), IntAV (interna 

anterior a um verbo), PIA (precedendo uma ideia abandonada) e InOCC (inicial em orações 

coordenadas imediatamente antes de uma conjunção).  

Em posições iniciais, TIPO, na função de exemplificação, ocorreu com maior frequência 

e com percentual equilibrado nas posições InOSC (inicial em orações subordinadas 

imediatamente antes de uma conjunção) e InOCAC (inicial em orações coordenadas 

imediatamente após uma conjunção), com 5 (16%) ocorrências em cada uma, e InORI (inicial 

em orações reduzidas de infinitivo), com 6 (19%) ocorrências. Já em InOSAC (inicial em 

orações subordinadas imediatamente após uma conjunção), houve 2 (6%) ocorrências apenas.  

Quanto às posições internas, tivemos uma taxa de destaque para a posição IntSN 

(interna anterior a um sintagma nominal), que somou 6 (19%) ocorrências. Entretanto, as 

Função de exemplificação 

Posições sintáticas Freq. % 

InOI 3 9 

InOM 3 9 

InOSC 5 16 

InOSAC 2 6 

IntSN 6 19 

IntASA 1 3 

IntASP 1 3 

InOCAC 5 16 

InORI 6 19 

Total 32 100 
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posições IntASA (interna anterior a um sintagma adjetival) e IntASP (interna anterior a um 

sintagma preposicional) somaram apenas 1 dado (3%) cada uma. 

 

 

 

 

 

Tabela 4: TIPO na função de comparação 

Na função de comparação, TIPO se mostrou fixo sintaticamente, apresentando posição 

categórica IntSN (interna anterior a um sintagma nominal), totalizando 10 (100%) ocorrências. 

Função de explicação 

Posições sintáticas Freq. % 

InOM 9 75 

IntSN 1 8 

InORI 2 17 

Total 12 100 

Tabela 5: TIPO na função de explicação 

Na função de explicação, TIPO se apresentou pouco móvel, tendo em vista que as 12 

ocorrências foram distribuídas em apenas três posições, sendo duas iniciais e uma interna, a 

saber: InOM (inicial em orações matrizes), com taxa de relevo alcançando 9 (75%) das 

ocorrências, InORI (inicial em orações reduzidas de infinitivo), com 2 (17%) ocorrências, e 

IntSN (interna anterior a um sintagma nominal), com 1 (8%) ocorrência.  

 

Função de conclusão 

Posições sintáticas Freq. % 

InOI 4 66 

InORI  1 17 

Função de comparação 

Posição sintática Freq. % 

IntSN 10 10 

Total 10 100 
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IntASA 1 17 

Total 6 100 

Tabela 6: TIPO na função de conclusão 

Na função de conclusão, TIPO se mostrou razoavelmente maleável em termos 

sintáticos, visto que 6 ocorrências foram distribuídas em três posições, sendo duas iniciais e 

uma interna, quais sejam: InOI (inicial em orações independentes), que teve o maior número 

de ocorrências, 4 (66%), InORI (inicial em orações reduzidas de infinitivo) e IntASA (interna 

anterior a um sintagma adjetival), que apresentaram 1 (17%) ocorrência cada uma. 

 

Função de introdução fática 

Posições sintáticas Freq. % 

InOI 6 46 

InOM 5 38 

InORI 2 16 

Total 13 100 

Tabela 7: TIPO na função de introdução fática 

Na posição de introdução fática, 13 ocorrências do TIPO foram distribuídas em apenas 

três posições, o que aponta para pouca mobilidade estrutural, sendo todas elas iniciais, 

apresentando as maiores taxas de dados em InOI (inicial em orações independentes) e InOM 

(inicial em orações matrizes), 6 (46%) e 5 (38%), respectivamente, e a menor taxa na posição 

InORI (inicial em orações reduzidas de infinitivo), 2 (16%).  

 

Função de introdução de diálogo interno 

Posição sintática Freq. % 

InDI 1 100 

Total 1 100 

Tabela 8: TIPO na função de introdução de diálogo interno 
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O único dado do TIPO em função de introdução de diálogo interno ocorreu em posição 

InDI (inicial anterior a discurso direto de diálogo interno), que acreditamos ser uma posição 

categórica para esse contexto. 

Função de marcação de imprecisão informacional 

Posições sintáticas Freq. % 

InOM 2 30 

InOSC 1 14 

IntSN 1 14 

IntASV 1 14 

IntAV 1 14 

IntASP 1 14 

Total 7 100 

Tabela 9: TIPO na função de marcação de imprecisão informacional 

 

Na função de marcação de imprecisão informacional, houve uma ampla distribuição do 

TIPO por posição sintática, de forma que foram distribuídas 7 ocorrências para 6 posições, que 

compreenderam 2 iniciais e 4 internas. A maior taxa de ocorrência se deu em InOM (inicial em 

orações matrizes), que contou com 2 (30%) ocorrências. Na sequência, temos as demais 

posições, InOSC (inicial em orações subordinadas imediatamente antes de uma conjunção), 

IntSN (interna anterior a um sintagma nominal), IntASV (interna anterior a uma sintagma 

verbal), IntAV (interna anterior a um verbo) e  IntASP (interna anterior a um sintagma 

preposicional), somando 1 (14%) ocorrência cada uma. 

 

Função de marcação de elaboração 

Posições sintáticas Freq. % 

InOI 5 7 

InOM 8 10 

InOSC 14 18 
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InOSAC 8 10 

IntSN 7 9 

IntASV 2 3 

IntASA 1 1 

IntASP 6 8 

PIA 1 1 

InOCC 1 1 

InOCAC 13 17 

InORI 8 10 

EI 4 5 

Total 78 100 

Tabela 10: TIPO na função de marcação de elaboração 

Na função de marcação de elaboração, TIPO apresentou uma distribuição bastante 

abrangente, ocorrendo em quase todas as posições controladas: 78 dados foram distribuídos em 

13 delas. As taxas maiores de ocorrências corresponderam às posições iniciais, quais sejam: 

InOSC (inicial em orações subordinadas imediatamente antes de uma conjunção), com 14 

(18%) ocorrências; InOCAC (inicial em orações coordenadas imediatamente após uma 

conjunção), com 13 (17%) ocorrências; e InOM (inicial em orações matrizes), InOSAC (inicial 

em orações subordinadas imediatamente após uma conjunção) e  InORI (inicial em orações 

reduzidas de infinitivo), com 8 (10%) ocorrências cada uma. 

As demais posições, por sua vez, tiveram taxas mais baixas, conforme se observa em 

IntSN (interna anterior a um sintagma nominal), com 7 (9%) ocorrências,  IntASV (interna 

anterior a um sintagma verbal), com 2 (3%) ocorrências, IntASA (interna anterior a um 

sintagma adjetival), com 1 (1%) ocorrência, IntASP (anterior a um sintagma preposicional), 

com 6 (8%) ocorrências, PIA (precedendo ideias abandonadas), com 1 (1%) ocorrência, e EI 

(em estruturas interrompidas), com 4 (5%) ocorrências. 

 

Função de marcação de reelaboração 

Posições sintáticas Freq. % 
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InORI 1 50 

EI 1 50 

Total 2 100 

Tabela 11: TIPO na função de marcação de reelaboração 

 

Na função de marcação de reelaboração, TIPO teve distribuição de 2 ocorrências para 

2 posições, sendo 1 (50%) ocorrência em InORI (inicial em orações reduzidas de infinitivo) e 

1 (50%) em EI (estruturas interrompidas).  

 

Função de marcação de ênfase 

Posições sintáticas Freq. % 

InOI 1 4 

InOSC 3 12 

InOSAC 2 8 

IntSN 3 12 

IntASV 3 12 

InOCAC 12 48 

InORI 1 4 

Total 25 100 

Tabela 12: TIPO na função de marcação de ênfase 

 

Na função de marcação de ênfase, TIPO se apresentou flexível em termos estruturais e 

teve 25 ocorrências distribuídas em 7 posições sintáticas, sendo a maioria inicial. A maior 

frequência de dados ocorreu em posição InOCAC (inicial em orações coordenadas 

imediatamente após uma conjunção), que somou 12 (48%) ocorrências. Em posição InOSC 

(inicial em orações subordinadas imediatamente antes de uma conjunção), IntSN (interna 

anterior a um sintagma nominal) e IntASV (interna anterior a um sintagma verbal), o item 

obteve taxa de 3 (12%) ocorrências em cada uma. Já nas demais posições, mostrou taxas ainda 

menores, sendo em InOSAC (inicial em orações subordinadas imediatamente após de uma 
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conjunção), 2 (8%) dados, e, tanto em InOI (inicial em orações independentes), quanto em 

InORI (inicial em orações reduzidas de infinitivo), 1 (4%) dado. 

 

Função de marcação de sequenciação 

Posições sintáticas Freq. % 

InOM 2 29 

InOSC 4 57 

IntAV 1 14 

Total 7 100 

Tabela 13: TIPO na função de marcação de sequenciação 

Na função de marcação de sequenciação, TIPO apresentou mobilidade mediana, já que 

7 ocorrências foram distribuídas em 3 posições, sendo 2 iniciais e 1 interna, e a maior taxa foi 

referente à posição InOSC (inicial em orações subordinadas imediatamente antes de uma 

conjunção), que contou com 4 (57%) dados, seguida das taxas relativas à InOM (inicial em 

orações matrizes), que somou 2 (29%) dados e à IntAV (interna anterior a um verbo), que 

contou com 1 (14%) dado. 

 

Função de delimitação aproximativa 

Posição sintática Freq. % 

IntSN 1 100 

Total 1 100 

Tabela 14: TIPO na função de delimitação aproximativa 

 

Na função de delimitação aproximativa, tivemos apenas 1 dado do TIPO, que ocorreu 

em posição IntSN (interna anterior a um sintagma nominal). 

 

Com base nesses resultados, concluímos que não é possível opormos funções 

morfossintáticas e discursivas do TIPO tomando como base seu comportamento estrutural. O 

que pudemos perceber é que, no geral, o item em foco apresentou tendência a ocorrer em 
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posições iniciais e, na maioria das funções, sejam morfossintáticas, sejam discursivas, revelou 

mobilidade estrutural, ocupando tanto posição(ões) inicial(ais) quanto interna(s). Exceto na 

função de comparação (com o total de dez ocorrências na posição IntSN (interna anterior a um 

sintagma nominal)) e naquelas em que houve somente uma ocorrência (introdução de diálogo 

interno e delimitação aproximativa), em todas as outras funções o item apareceu em posições 

variadas.  

Para julgarmos o grau de mobilidade sintagmática do TIPO, precisamos levar em conta, 

obviamente, a proporção de posições relacionada ao número de dados por função.  Desse modo, 

é importante notar que, nas duas funções com maior número de dados do item, exemplificação 

e marcação de elaboração, ocorreu maior diversidade em termos de posições ocupadas na 

oração: nessa função, houve uma distribuição de 78 dados para 13 posições e, naquela, de 32 

dados para 9 posições. Por outro lado, em funções como marcação de reelaboração e marcação 

de sequenciação, por exemplo, observamos a distribuição, respectivamente, de 2 dados para 2 

posições e de 7 dados para 3 posições, o que mostra igualmente flexibilidade do item no eixo 

sintagmático, considerando a proporcionalidade. 

Todavia, para se caracterizar de maneira mais profícua e confiável o comportamento 

estrutural do TIPO em cada função que exerce, o ideal seria a constituição de um corpus 

composto de uma quantidade equivalente ou aproximada de dados para cada uma das funções 

controladas, ou, ao menos, um corpus com um número bem maior de dados do que o que serviu 

de base para esta pesquisa, corpus esse que pode ser organizado em estudos futuros. 

Em conclusão, considerando a proposta de expansão sintática feita por Traugott (2010) 

no que se refere aos elementos em processo de gramaticalização, a qual consiste em prever que 

eles podem se tornar mais livres estruturalmente, admitimos que se trata de uma possibilidade 

bastante pertinente no que diz respeito ao TIPO, visto a imensa gama de posições sintáticas que 

o item em questão pode ocupar em suas diferentes funções morfossintáticas e discursivas, 

posições não apenas internas, mas também externas à oração. Nessa perspectiva, portanto, tem-

se a ideia de que quanto mais livre, mais gramaticalizada está a forma linguística, em oposição 

a ideia de que quanto mais gramaticalizada, mais presa. Ou seja, uma forma em 

gramaticalização pode tanto seguir o caminho da maior fixação sintática, quanto o da maior 

fluidez.   
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4.6 TIPO, no português brasileiro, e LIKE, no inglês: unidos pelos laços da 

gramaticalização 

Ao confrontarmos nossos resultados de pesquisa concernente ao comportamento 

funcional do elemento TIPO, no PB, especificamente, na fala de Natal/RN, com os resultados 

das investigações realizadas por D’Arcy (2005) e Levey (2006) a respeito do item LIKE, no 

inglês, notamos uma relação de bastante similaridade entre esses dois objetos de estudo. Ao que 

tudo indica, eles têm sido, embora pertencendo a contextos linguísticos bem distintos, 

pressionados por forças cognitivas e pragmáticas comuns e seguido um percurso de 

gramaticalização bastante semelhante. Nesta seção, apresentamos uma pequena análise, porém 

suficiente para que se perceba a forte associação entre eles. 

No que tange os domínios funcionais em que atuam os dois elementos, TIPO e LIKE 

convergem pelo menos nas funções de exemplificação, comparação, delimitação aproximativa 

e marcação de elaboração, funções que foram mapeadas pelos autores supracitados, em relação 

ao LIKE, e que coincidiram, em nossos achados, em relação ao TIPO. Vejamos, a seguir, 

exemplos de cada item que revelam essa convergência (os exemplos com o LIKE foram 

retirados dos trabalhos dos autores mencionados): 

 

Em função de exemplificação: 

 

Exemplos com o LIKE: 

 

(1) … my bestest subject at school is LIKE art and stuff.54 

(2) They like hung out with LIKE their brother’s friend or something.55 

 

Exemplos com o TIPO: 

 

(3)  Eu acho que antes ainda era pior que hoje, que TIPO não podia andar casais gays nas 

ruas que eles apanhavam, negros também eram discriminados, tudo isso.  

(4) Sabe, tem coisas que ele já sabe e eu não sei, TIPO mexer no ipad, computador... ele 

mexe melhor do que eu. 

 

Em função de comparação: 

                                                             
54  Minha disciplina preferida na escola é tipo artes e coisas assim. 

55  Eles tipo saem com tipo os amigos dos seus irmãos ou algo assim. 
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Exemplos com o LIKE: 

 

(3) They crashed into a plank LIKE a tree.56 

(4) We stayed at LIKE a motel.57 

 

Exemplos com o TIPO: 

 

(5) Mas o estilo da minha mãe, ela é meio TIPO uma hippie chique. 

(6) É, tipo... TIPO a guerra no Iraque. 

 

Em função de delimitação aproximativa: 

 

Exemplo com o LIKE: 

 

(7) It could have taken you all day to go LIKE thirty miles.58 

 

Exemplo com o TIPO: 

 

(8)  Eu acho que na minha cabeça passou horas, mas passou TIPO cinco minutos. 

 

Em função de marcação de elaboração: 

 

Exemplo com o LIKE: 

 

(9) So then LIKE … my mum like he called my mum and then they called an ambulance.59 

 

Exemplo com o TIPO: 

 

(10) Ficar... TIPO... quando meu avô morreu... tipo... conhecer mais ele, falar mais, que... 

tipo... nós- nós conversava normal, mas num...não tanto assim, era meio afastado. 

                                                             
56  Eles bateram em um tronco tipo uma árvore. 

57  Nós ficamos em tipo um motel. 

58  Você poderia ter levado o dia todo para percorrer tipo trinta milhas. 

59  Então tipo… Minha mãe tipo ele chamou minha mãe e depois eles chamaram uma ambulância. 
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Essa similaridade funcional faz com que TIPO, em suas funções morfossintáticas e 

discursivas, seja encarado, muitas vezes, como uma versão do LIKE no português. Prova disso 

é que temos o fato de na tradução de uma obra de ficção norte-americana, o best-seller infanto-

juvenil “A Culpa é das Estrelas (“The fault in our stars”), de John Green, por exemplo, para 

nossa língua, empregar-se TIPO em passagens nas quais LIKE aparece, em funções também 

gramaticais, na versão em inglês. A título de exemplificação, vejamos os seguintes trechos da 

obra em português acompanhados da versão na língua inglesa: 

 

1) Ela tinha ficado ali, esperando que eu, TIPO, fizesse amigos ou coisa assim. (p. 

26) 

 

1a) She’d been waiting for me to, LIKE, make friends or whatever. (p. 12) 

 

2) TIPO, eu sei que não faz o menor sentido, mas quando você ouve que tem, por 

exemplo, vinte por cento de chance de viver cinco anos, e faz as contas e conclui 

que isso é uma chance em cinco… (p. 13) 

 

2a) LIKE, I realize that this is irrational, but when they tell you that you have, say, 

a 20 percent chance of living five years, the math kicks in and you figure that’s one 

in five… (p. 9) 

 

3) Tudo. De, TIPO, romances hediondos à ficção pretensiosa, poesia. (p. 29) 

 

3a) Everything. From, LIKE, hideous romance to pretentious fiction to poetry. (p. 

15) 

 

No capítulo referente ao estado da arte, mencionamos outro fenômeno que envolve o 

LIKE no inglês, em construção com o verbo TO BE, formando a estrutura BE LIKE, que foi 

investigada por Tagliamonte e D’Arcy (2007). Nessa construção, LIKE funciona como citativo, 

ou seja, introduz discurso direto, incluindo diálogo interno e interjeições não verbalizadas. 

Nesse contexto, apesar da especificidade da forma LIKE atuando em uma construção, 

encontramos correspondência similar com o TIPO, no PB, na função que chamamos de 

introdução de diálogo interno.  
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Nesse domínio funcional, identificamos em nosso corpus apenas uma ocorrência do 

item focalizado, o que nos faz deduzir que essa função ainda é bastante inovadora em nossa 

língua e que, no inglês, o LIKE esteja mais avançado nesse contexto e, por conseguinte, no 

processo de gramaticalização. Eis a ocorrência com o TIPO, encontrada em nosso corpus, 

seguida de um exemplo com o BE LIKE, no inglês: 

 

1) Acho que, quando eu tiver um namorado, meu pai vai primeiro dizer: “Tudo bem, vamos 

ter senso... é uma relação normal”. Mas, depois, acho que vai ficar se roendo, TIPO: “Meu 

Deus, por quê? Isso tá acontecendo mesmo?”. 

 

1a) I’ m LIKE “I don’t know”.60 

 

Em termos de posições no eixo sintagmático, TIPO se mostrou bastante móvel, 

entretanto sempre aparece em posição à esquerda das estruturas sobre as quais lança escopo, 

assim como foi observado, em relação ao LIKE, por D’Arcy (2005; 2008). Em seção anterior, 

que tratou dessa questão, pôde-se perceber que os dois elementos aqui comparados também se 

comportam de forma muito parecida, de modo que apenas quatro posições previstas pelos 

estudiosos do LIKE não foram encontradas para o TIPO em nosso corpus, quais sejam: 

 

 Interna anterior a um nome (D’Arcy, 2005) - IntAN 

 Interna anterior a um adjetivo (D’Arcy, 2005) -  IntAA 

 Interna anterior a um sintagma adverbial (Levey, 2006) - IntASAd 

 Final de oração (Levey, 2006) – FO 

E cinco foram encontradas por nós, mas não previstas em associação ao LIKE, como se segue: 

 Inicial em orações coordenadas imediatamente antes de uma conjunção coordenativa - 

InOCC 

 Inicial em orações coordenadas imediatamente após uma conjunção coordenativa - 

InOCAC 

 Inicial em orações reduzidas de infinitivo - InORI 

 Inicial anterior a discurso direto de diálogo interno - InDI 

 Em estruturas interrompidas – EI 

                                                             
60  Eu estou tipo “Eu não sei”. 
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Nas demais dez posições identificadas (cf. seção 4.4), ocorrem tanto o TIPO quanto o 

LIKE. 

As similaridades entre o TIPO e o LIKE ratificam o que tem sido constatado, acerca do 

processo de gramaticalização, em estudos funcionalistas de natureza tipológica, os quais têm 

como foco a comparação entre diferentes línguas, que é a existência de percursos universais de 

mudança linguística (cf. HEINE; KUTEVA, 2002), que, no caso de TIPO e LIKE, parecem se 

manifestar tanto em termos funcionais quanto em termos estruturais.  

Nesta seção, fizemos uma breve comparação entre o TIPO no português brasileiro e o 

LIKE no inglês. No entanto, futuramente pode-se realizar um estudo comparativo mais 

aprofundado, valendo-se de amostras, maiores e mais sistematizadas, de dados das duas línguas 

envolvidas.  

Encerramos aqui nossa análise a respeito do elemento TIPO, cientes de que a 

investigação não se esgota neste trabalho, pois muito ainda pode ser explorado acerca dos usos 

desse item. A seguir, apresentamos as considerações finais desta pesquisa, sintetizando tudo o 

que foi discutido ao logo desta dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, investigamos os usos do item linguístico TIPO em funções 

morfossintáticas e discursivas na fala de jovens natalenses, com base no funcionalismo 

linguístico norte-americano (GIVÓN, 1981, 1995, 2001; HOPPER, 1991), que defende a 

heterogeneidade e a maleabilidade da língua na interação, admitido que ela passa por constantes 

transformações à medida que seus usuários se comunicam por meio dela. Para tanto, 

analisamos, qualitativa e quantitativamente, 194 dados de ocorrência do nosso objeto de estudo, 

coletados de quatro entrevistas sociolinguísticas, integrantes do Banco de Dados FALA-Natal 

(TAVARES; MARTINS, 2014), realizadas com falantes de idades entre 15 a 21 anos.  

Em nossa análise, levamos em conta tanto o comportamento funcional quanto estrutural 

do TIPO e relacionamos nossos resultados com os obtidos em trabalhos anteriores como o de 

Lima-Hernandes (2005) e o de Thompson (2013), bem como estabelecemos relações entre o 

elemento investigado e o LIKE do inglês, baseando-nos em pesquisas como as de D’Arcy 

(2005) e Levey (2006). Ao final, consideramos que conseguimos responder todas as questões 

de pesquisa e, consequentemente, atender a todos os objetivos traçados. 

O principal objetivo desta pesquisa foi mapear e descrever funções morfossintáticas e 

discursivas que o TIPO tem desempenhado no português brasileiro (PB) falado em Natal/RN, 

sobretudo quanto às propriedades semântico-pragmáticas e estruturais caracterizadoras de cada 

uma dessas funções, lançando enfoque sobre a fala do grupo etário jovem, em que o item em 

análise se apresenta com maior frequência.  

Encontramos doze funções diferentes exercidas pelo TIPO, as quais dividimos entre 

morfossintáticas, em que ele exerce papéis relacionados à articulação textual, e discursivas, em 

que ele exerce papéis relacionados à interação (cf. seções 4.1 e 4.2). As morfossintáticas 

consistem em: exemplificação, comparação, explicação e conclusão. Quanto às discursivas, 

são elas: introdução fática, introdução de diálogo interno, marcação de imprecisão 

informacional, marcação de elaboração, marcação de reelaboração, marcação de ênfase, 

marcação de sequenciação e delimitação aproximativa. No entanto, percebemos fronteiras 

funcionais fluidas, comuns ao processo de gramaticalização pelo qual tem passado o TIPO, 

especialmente entre as funções de introdução fática, marcação de imprecisão informacional e 

marcação de elaboração, que compartilham traços semântico-pragmáticas como planejamento, 

incerteza ou falta de convicção acerca do que se diz. 

No tratamento quantitativo que demos aos dados por função (cf. seção 4.3), percebemos 

que a função morfossintática que apresentou maior número de ocorrências do item TIPO foi a 
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de exemplificação, provavelmente pelo fato de ser aquela em que o elemento está atuando por 

mais tempo. Por outro lado, a que apresentou menor número de ocorrências foi a de conclusão, 

talvez por ser a mais nova entre as funções morfossintáticas do TIPO.  

Já no quadro geral das funções controladas, a função discursiva da marcação de 

elaboração foi a que teve taxa mais expressiva, fato que possivelmente está relacionado à faixa 

etária dos usuários e ao favorecimento do uso pela situação comunicativa da entrevista 

sociolinguística, tendo em vista que os empregos mais interacionais do TIPO são os mais 

inovadores, conforme já percebido em pesquisas anteriores de natureza sincrônica e diacrônica 

(cf. LIMA-HERNANDES, 2005; THOMPSON, 2013).  

Numa entrevista sociolinguística, que é uma situação de comunicação face a face, o 

entrevistado geralmente precisa narrar, descrever e opinar, de acordo com o que propõe o 

entrevistador, de forma imediata, o que favorece a utilização de recursos de manutenção do 

discurso enquanto se elabora a resposta online e de modalização, para que não haja muito 

comprometimento com aquilo que está sendo dito diante de um gravador.  

Quanto à influência da faixa etária dos indivíduos, consideramos que os jovens tem uma 

enorme importância na difusão de inovações e mudanças na língua (cf. LABOV, 2001), 

premissa que já tem sido bastante discutida nos estudos sobre variação e mudança linguística. 

Para uma pesquisa posterior, propomos que se faça um controle de diversas faixas etárias a fim 

de que se investigue melhor esse aspecto.   

Diante disso, inferimos que o item tem seguido um percurso de gramaticalização no 

qual se estende funcionalmente do campo ideacional em direção ao campo 

interpessoal/interacional (cf. TRAUGOTT, 1982; ROMAINE; LANGE, 1991). 

Ademais, todas as funções mapeadas do TIPO foram correlacionadas aos treze domínios 

funcionais universais propostos por Lehmann (2011) (cf. Quadro 3), de modo que obtivemos 

correspondência para todas elas em quatro desses domínios, quais sejam: contraste/ 

comparação/ graduação (subdomínios: negação, comparação, graduação); nexo (subdomínios: 

intensificação, reprodução de fala, orações de conteúdo, relações interproposicionais); ilocução 

e modalidade (subdomínios: afirmação, pergunta, exclamação, pedido e comando, exortação, 

obrigação, volição, possibilidade, evidencialidade, modalização); estrutura informacional  

(subdomínios: dinamismo comunicativo, estrutura do discurso). 

Buscamos também controlar as posições sintáticas ocupadas pelo item em estudo e 

procuramos observar, com base em análise quantitativa, se suas funções morfossintáticas e 

discursivas poderiam ser confrontadas com base em seu comportamento estrutural (cf. seções 

4.4 e 4.5). Entretanto, levando em conta a proporcionalidade dos dados do item relacionados às 
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funções controladas, notamos que, no geral, ele revelou tendência a ocorrer em posições iniciais 

e, na maioria das funções, quer morfossintáticas, quer discursivas, apresentou mobilidade 

estrutural, aparecendo tanto em posição(ões) inicial(ais) quanto interna(s). Com exceção da 

função de comparação (com o total de dez ocorrências na posição IntSN (interna anterior a um 

sintagma nominal)) e daquelas em que houve somente uma ocorrência (introdução de diálogo 

interno e delimitação aproximativa), em todas as outras funções o item ocorreu em posições 

diversificadas.  

Esses resultados levaram-nos a admitir que não é possível confrontarmos os dois 

conjuntos de função, morfossintática e discursiva,  quanto à distribuição sintática do TIPO, e 

que a proposta de expansão sintática feita por Traugott (2010), a qual prevê que elementos em 

processo de gramaticalização podem se tornar mais livres estruturalmente, pode-se aplicar no 

que se refere a esse elemento.  

Contudo, reconhecemos que apenas um corpus composto de uma quantidade 

equivalente ou aproximada de dados para cada uma das funções controladas, ou, ao menos, um 

corpus com um número bem maior de dados do que o que serviu de base para esta pesquisa, 

poderia caracterizar de modo mais profícuo e confiável o comportamento estrutural do item 

focalizado em cada função que desempenha, o que pode ser realizado em estudo futuro. 

Realizamos, ainda, uma breve comparação entre o TIPO, no português brasileiro, e o 

LIKE, no inglês (cf. seção 4.6), baseando-nos nas propostas de D’Arcy (2005) e Levey (2006), 

que estudaram o LIKE. Concluímos que essa forma se comporta funcional e estruturalmente de 

modo bastante similar àquela. Essa comparação serviu para corroborar propostas advindas de 

pesquisas tipológicas que defendem percursos universais de gramaticalização, tendo em vista 

que, pelo que pudemos observar, os dois elementos perecem seguir um percurso de mudança 

semelhante, possivelmente devido a influências cognitivas e pragmáticas comuns.  

Em suma, acreditamos ter contribuído, com este trabalho, para a descrição do português 

brasileiro e esperamos contribuir com investigações futuras que comparem os usos do TIPO em 

diferentes lugares do país, bem como com pesquisas diacrônicas, que comparem usos desse 

item em diversos momentos históricos.  

Acreditamos ter contribuído também com estudos funcionalistas tipológicos, 

considerando a comparação que realizamos entre funções desempenhadas pelo TIPO no 

português brasileiro e pelo LIKE no inglês. Com base nesse cotejamento, apresentamos 

fundamentos para futuros estudos comparativos mais sistematizados entre amostras de fala do 

português brasileiro e do inglês, em suas diferentes variedades. Ainda relativo a essa 
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comparação, o contraste feito entre usos do TIPO e usos do LIKE pode proporcionar 

conhecimentos que sirvam para o ensino de português e de inglês como línguas estrangeiras. 

Finalmente, cremos que fornecemos subsídios para a abordagem do TIPO nas aulas de 

Língua Portuguesa no nível básico, espaço em que esse item, normalmente, é pouco ou nunca 

tratado. Em um ensino de gramática reflexivo, abrangente e profícuo, é fundamental que o TIPO 

seja trabalhado, tendo em vista que seus múltiplos usos ocorrem, muitas vezes com alta 

frequência, em situações comunicativas reais, da fala e da escrita, especialmente àquelas que 

envolvem usuários jovens.    
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