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Se a linguagem falasse apenas à razão e constituísse, assim, 
uma ação sobre o entendimento dos homens, então ela seria 
apenas comunicação. Mas, ao mesmo tempo em que ela 
desprende o conjunto de relações necessárias da razão, ela 
também articula o conjunto de relações necessárias da 
existência. E, neste sentido, o seu traço fundamental é a 
argumentatividade, a retórica, porque é este traço que a 
apresenta, não como marca de diferença entre o homem e a 
natureza, mas como marca de diferença entre o eu e o outro, 
entre subjetividades cujo espaço de vida é a história. 
 

(CARLOS VOGT, 1977) 

 



RESUMO 

 

Esta tese examina construções gramaticais com o verbo ir no português brasileiro 

contemporâneo. A hipótese é que esse verbo, acompanhado de outros elementos 

linguísticos (como ver, que, lá e ainda) mais outra oração, forma construções 

gramaticais, nos termos de Goldberg (1995, 2003). Assim, interessa investigar 

funções semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas dessas construções, 

examinando-se: 1) os elementos constitutivos da construção em seus aspectos 

morfossintáticos e semânticos; 2) contextos de uso dessas construções e suas 

instanciações; 3) processos cognitivos envolvidos para a diferenciação categorial e 

semântica; e 4) motivações discursivo-pragmáticas implicadas nos usos dessas 

construções. A pesquisa fundamenta-se teoricamente nos pressupostos da 

Linguística Funcional Centrada no Uso articulada ao modelo teórico da Gramática de 

Construções. A metodologia é de base qualitativo-interpretativista, na qual se 

analisam exemplares encontrados em alguns padrões discursivos constantes em 

jornais e revistas, provenientes do Buscador Google, produzidos em situações reais 

de comunicação. Os resultados apontam que as construções gramaticais com ir 

podem ser consideradas, em certa medida, parcialmente especificadas, de 

produtividade limitada e gradientes quanto à composicionalidade. Ademais, indicam 

que essas construções resultam de extensões de sentido (metonímicas e 

metafóricas), estando fortemente vinculadas à (inter)subjetividade. 

 

Palavras-chave: Construções Gramaticais. Verbo Ir. Linguística Funcional 

                            Centrada no Uso. Gramática de Construções. 

        



ABSTRACT 

 

This thesis examines grammatical constructions with the verb to go in Brazilian 

Portuguese. The hypothesis is that this verb, accompanied by other linguistic 

elements (like ver, que, lá and ainda) plus another sentence, forms grammatical 

constructions, as proposed in Goldberg (1995). Thus, it is important to investigate the 

semantic-cognitive and discursive-pragmatic functions of these constructions, 

examining: 1) the constitutive elements of the construction in its morphosyntactic and 

semantic aspects; 2) the contexts of use of these constructions and their 

instantiations; 3) cognitive processes involved for the categorical and semantic 

differentiation; and 4) discursive-pragmatic motivations implicated in the uses of 

these constructions. The research is theoretically based on the assumptions of 

Usage-Based Linguistics associated with the theoretical model of the Construction 

Grammar. The methodology is composed of a qualitative-interpretative basis, in 

which exemplars found in some discursive patterns in newspapers and magazines 

produced in real communication situations are analyzed, coming from the Google 

search engine. The results indicate that the constructions with ir can be considered, 

to some extent, partially filled, with limited types and gradient in compositionality. 

Moreover, they point out that these constructions emerged based on semantic 

extensions (metonymy and metaphorical) and that they are strongly linked to 

(inter)subjectivity. 

 

Keywords: Grammatical Constructions. Verb Ir. Usage-Based Linguistics.  

                  Construction Grammar. 

 

 

 

  

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta tesis analiza las construcciones gramaticales con el verbo ir en el portugués 

contemporáneo de Brasil. La hipótesis es que este verbo, acompañado de otros 

elementos lingüísticos (como ver, que, allá y todavía) y otra oración, forma 

construcciones gramaticales, como propone Goldberg (1995). Por lo tanto, nos 

interesa investigar las funciones semántico-cognitivas y discursivo-pragmáticas de 

estas construcciones, mediante el examen de: 1) los elementos constitutivos de la 

construcción en sus aspectos morfosintácticos y semánticos; 2) los contextos de uso 

de estas construcciones y sus instancias; 3) los procesos cognitivos involucrados 

para la diferenciación categórica y semántica; 4) las motivaciones discursivo-

pragmáticas implicadas en el uso de estas construcciones. La investigación se 

fundamenta teóricamente en los presupuestos de la Lingüística Funcional Centrada 

en el Uso articulada al modelo teórico de la Gramática de Construcciones. La 

metodología es de base cualitativo-interpretativa, en la que son analizados ejemplos 

encontrados en algunos patrones discursivos constantes en periódicos y revistas, 

procedentes del Buscador Google, producidos en situaciones reales de 

comunicación. Los resultados muestran que las construcciones gramaticales con el 

verbo ir pueden ser consideradas, en cierta medida, parcialmente especificadas, con 

productividad limitada y gradientes respecto a su composición. Además, señalan que 

estas construcciones resultan de extensiones de sentido (metonímicas y 

metafóricas) e que están fuertemente vinculadas a la (inter)subjetividad. 

 

Palabras clave: Construcciones Gramaticales. Verbo Ir. Lingüística Centrada en el  

                         Uso. Gramática de Construcciones.         
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo tem por objetivo traçar um quadro geral da pesquisa, que 

versa sobre construções gramaticais com o verbo ir. Inicialmente, apresentamos o 

objeto de pesquisa bem como os motivos que justificam a sua realização. Na 

sequência, destacamos as questões norteadoras da pesquisa; depois, as hipóteses 

a elas relacionadas e, prosseguindo, expomos os objetivos pretendidos. Em 

seguida, explanamos a fundamentação teórica que embasa o trabalho, destacando 

as categorias analíticas em que assentamos nossa investigação e, logo após, os 

procedimentos metodológicos adotados. Finalizamos com a disposição dos capítulos 

que constituem esta tese. 

 

1.1 Objeto de pesquisa e justificativa para sua escolha 

 

O verbo ir tem sido objeto de estudo sob várias perspectivas de análise. Em 

compêndios gramaticais, entre os quais se destacam Cunha (1986), Bechara (2004), 

Almeida (2009), entre outros, esse verbo é tratado, predominantemente, sob a 

perspectiva lexical, como um predicador, relacionado ao deslocamento espacial.  

Por outro lado, existem pesquisas de cunho linguístico que tratam o verbo ir 

sob outros pontos de vista, dependendo da linha teórica que esteja fundamentando 

a análise. Há inúmeras publicações que enfocam o uso desse verbo como variante 

para indicar o futuro do presente no português. Entre elas, estão Silva (2000), 

Gibbon (2000), Fonseca (2010), Bragança (2008), Oliveira (2006), Bon (2006) e 

outros.  

Em nossa dissertação de mestrado, por exemplo, sob o título “O processo de 

gramaticalização do verbo ir” (SILVA, 2000), tratamos a respeito da gramaticalização 

desse verbo. Nesse trabalho, sob o aporte teórico da Linguística Funcional norte-

americana, defendemos que o item lexical ir havia seguido, em termos sintáticos, a 

trajetória de mudança verbo pleno > verbo auxiliar e, do ponto de vista semântico, 

esse verbo passara de designativo de deslocamento espacial, de acepção mais 

“concreta”, para marcador de tempo futuro, sendo, assim, de natureza mais abstrata. 

Há outros trabalhos, porém, que enfocam aspectos que envolvem o uso de ir 

numa perspectiva construcionista da linguagem. Um deles é o de Teixeira (2010), o 

qual investigou, sob os enfoques funcionalista e cognitivista, a mudança linguística e 
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o processo de gramaticalização de padrões de uso de microconstruções, de acordo 

com Traugott (2008). Para isso a autora destacou os marcadores discursivos vá lá e 

vamos lá como foco de análise, classificando essas microconstruções, 

respectivamente, como marcador de injunção, quando presente em sequências 

injuntivas, e marcador de consentimento, ao compor sequências argumentativas. 

Outro trabalho é o de Oliveira (2014), o qual investigou o uso de ir em 

construções de movimento do português, com a finalidade de atestar níveis distintos 

de lexicalidade em construções sintáticas formadas pelo verbo ir mais um sintagma 

preposicionado, à luz da perspectiva funcionalista.  

Entretanto, temos observado, no português brasileiro contemporâneo, usos 

gramaticais de ir acompanhado de outro(s) elemento(s) linguístico(s), formando com 

ele(s) um todo significativo, os quais se distinguem formal e funcionalmente uns dos 

outros e do já convencionalizado marcador de tempo futuro. Tais usos podem ser 

verificados nas amostras a seguir. 

(01)1 E de todos os medos que tinha/ o medo mais que medonho/ era o medo tal do 
lobo./Um lobo que nunca se via,/que morava lá pra longe,/do outro lado da 
montanha, /num buraco da Alemanha,/cheio de teia de aranha,/numa terra tão 
estranha, /que vai ver que o tal do lobo/nem existia.(BUARQUE, 2017). 

 
(02) Saí de casa com o kit prova, composto por umas quatro ou cinco canetas (vai 

que uma delas falha na hora h?), uns sete ou oito lápis n° 2 (lápis sempre 
quebra. Melhor não arriscar), umas três ou quatro borrachas (Ele faz isso desde 
que, num concurso anterior, a única borracha que levou caiu no chão, saiu 
quicando e nunca mais foi achada!).(ANDRADE, 2014). 

 
(03) Não falta gente investida nas lides premonitórias a antever problemas sérios 

para a presidente. Contrariar um Calheiros, um Jucá e um Eduardo Alves 
agora, avisam, é plantar a tempestade de amanhã. O trio, vá lá, não está à 
altura de um Brutus, de um Cássio ou de um Casca. Tampouco os dotes 
oratórios e literários de seu mentor e presidente do Senado se comparam aos 
de um Cícero. (MOTA, 2013). 

 
(04) O motivo da insistência de Ecclestone com a manutenção da corrida do Bahrein 

não está no Bahrein. Está a 13 mil quilômetros dali, em Austin, no Texas. Um 
jornal local publicou nesta semana que os promotores estão enfrentando 
problema de caixa, com reflexos no andamento da obra. Em suma, tudo estaria 
atrasado. Um GP cancelado, ainda vai. Dois seria demais.(SEIXAS, 2012). 

 
                                                            
1 As amostras receberão nova numeração em cada capítulo. 
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(05) É importante ressaltar que o espaço não é somente para leitura, é um espaço 
alternativo e pode ser usado para leitura, reflexão e debates. Vai da 
criatividade e vontade do professor de querer fazer algo de forma acadêmica 
em um ambiente desprovido de quadro, giz e carteiras, ou seja, longe do modo 
tradicional. (TORRES, 2014) 

 

No excerto 01, o composto verbal vai ver (que) exprime probabilidade, mais 

ou menos um equivalente semântico do modalizador provavelmente, formando, 

desse modo, um único bloco significativo. Em 02, vai que, identicamente a 01, 

expressa hipótese, relativamente similar a caso/e se, também de natureza 

modalizadora. Nas amostras 03 e 04, vá lá e ainda vai designam, possibilidade de 

consentimento, com provável diferença discursivo-pragmática entre si. Em 05, a 

expressão vai da pode ser considerada como semanticamente semelhante a 

depender de, relacionada à ideia de condição incerta. 

Essas amostras ilustram, ainda que parcialmente, a produtividade de ir em 

diferentes contextos discursivos, os quais representam um variado leque de 

construções diferentes dos demais usos já consagrados de que esse verbo participa, 

quer como deslocamento espacial ou na codificação do futuro em português. Na 

verdade, essas construções parecem estar mais vinculadas à 

progressão/organização do discurso bem como a estratégias de manifestação da 

subjetividade do falante/escrevente e/ou de negociação intersubjetiva de 

crenças/julgamentos a respeito de algum conteúdo informado. 

Assim, em vista dessa constatação e da quase total ausência de estudos a 

esse respeito, buscamos com esta pesquisa contribuir para ampliar os estudos da 

língua em uso. Para isso, esta tese concentra-se em torno de construções 

gramaticais com ir no português brasileiro contemporâneo com ênfase para vai ver, 

vai que, vá lá, ainda vai e vai de SN. Procuramos identificar fatores que motivam o 

uso dessas construções, ao mesmo tempo em que procuramos descrever e analisar 

a variedade de configurações morfossintáticas e as diferentes funções semânticas e 

discursivo-pragmáticas a que servem. 

 

1.2 Questões de pesquisa 

 

Para nortear o estudo aqui realizado, partimos das questões de pesquisa 

abaixo explicitadas. 
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1 Que construções gramaticais com o verbo ir podem ser identificadas no 

Português Brasileiro (PB) contemporâneo, que possivelmente configurem a 

(inter)subjetividade do falante? 

2 Que propriedades as construções gramaticais com ir exibem em termos de 

esquematicidade, de produtividades e de composicionalidade? 

3 Que aspectos formais (fonético-fonológicos, morfológicos e sintáticos) as 

construções gramaticais com ir apresentam? 

4 Que fatores semântico-cognitivos e discursivo-pragmáticos estão implicados 

nas instanciações com ir? 

5 Que padrões discursivos e contextos de uso favorecem o recurso a essas 

construções gramaticais com ir? 

 

1.3 Hipóteses  
Como respostas prévias e provisórias às questões formuladas, elencamos as 

hipóteses que seguem. 

1 Existem, possivelmente, cinco diferentes construções gramaticais com o 

verbo ir no PB contemporâneo distintas da que expressa o tempo futuro. 

2 As construções gramaticais com o verbo ir, provavelmente, devem exibir 

padrões relativamente idiossincráticos, menos produtivos e não composicionais. 

3 As construções gramaticais com ir parecem compor um único bloco 

fonético-fonológico, ser morfologicamente invariáveis e sintaticamente fixas na 

cadeia oracional. 

4 Para além das respectivas especificidades semânticas (metafóricas e 

metonímicas) das construções gramaticais com ir, é válido supor que fatores 

cognitivos (como categorização, extensão semântica, neoanálise, chunking) e 

discursivo-pragmáticos (como informatividade, perspectivização, subjetividade, 

negociação intersubjetiva, inferência sugerida, orientação argumentativa) estão 

implicados em seus diferentes usos. 

5 As construções gramaticais com ir estão vinculadas a padrões e contextos 

discursivos diversos, muito provavelmente àqueles mais próximos à oralidade e à 

informalidade entre os parceiros de interação. 
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1.4 Objetivos  
Os objetivos que conduziram a realização deste trabalho são os explicitados a 

seguir. 

 

1.4.1 Geral  
Investigar construções gramaticais com o verbo ir no PB contemporâneo, 

considerando os aspectos formais que as caracterizam bem como fatores funcionais 

que as licenciam.  

 

1.4.2 Específicos  
1 Fazer um mapeamento de construções gramaticais com o verbo ir no PB 

contemporâneo. 

2 Analisar as propriedades das construções gramaticais com ir no que se 

refere à esquematicidade, à produtividade e à composicionalidade.  

3 Descrever as configurações fonético-fonológicas, morfológicas e sintáticas 

das construções gramaticais com ir. 

4 Examinar fatores semântico-cognitivos e discursivo-pragmáticos 

subjacentes a essas construções. 

5 Verificar se e quais padrões e contextos discursivos favorecem ou 

restringem o uso dessas construções. 

 

1.5 Aporte teórico  
O trabalho aqui exposto fundamenta-se teórica e metodologicamente na 

Linguística Funcional Centrada no Uso (doravante, LFCU). Esse termo, que é uma 

modificação do que se tem denominado como Usage-based Linguistics, vem sendo 

utilizado por pesquisadores brasileiros vinculados ao grupo de estudos Discurso & 

Gramática para designar um paradigma de investigação linguística que, de certo 

modo, dá continuidade à tradição funcionalista norte-americana e, ao mesmo tempo, 

incorpora contribuições da Linguística Cognitiva a suas análises, mais 

particularmente da Gramática de Construções. 
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Essa vertente mantém o pressuposto de que a língua emerge, regulariza-se e 

se modifica a partir dos usos a que serve nas diversas situações de interação 

comunicativa. Decorre dessa compreensão, a ideia de que o estudo dos fenômenos 

linguísticos deve estar, necessariamente, ancorado nesses usos (BARLOW; 

KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). 

A LFCU fundamenta-se em pressupostos teóricos desenvolvidos por 

pesquisadores como Joan Bybee, Elizabeth Traugott, Bernd Heine, entre outros, 

vinculados à Linguística Funcional; George Lakoff, Ronald Langacker, Gilles 

Fauconnier, Adele Goldberg, William Croft, John Taylor, Michael Tomasello e outros 

expoentes da Linguística Cognitiva.  

 

1.6 Metodologia  
A seguir, apresentamos o percurso metodológico que norteou a realização da 

pesquisa. Para isso, são descritos o método de investigação, as fontes de dados 

bem como os procedimentos adotados para sua realização. 

 

1.6.1 Caracterização geral da pesquisa  
A pesquisa realizada é de natureza básica, eminentemente teórica e de 

caráter bibliográfico, tendo em vista gerar novos conhecimentos sobre o objeto de 

estudo. Orienta-se tanto pelo raciocínio dedutivo, uma vez que nos ancoramos em 

princípios teórico-metodológicos já consolidados para o exame do fenômeno sob 

investigação, como pelo indutivo, posto que, ao mesmo tempo, buscamos apreender 

padrões e fatores de natureza mais geral sobre tal fenômeno, partindo de dados 

empíricos particulares (DINIZ; SILVA, 2008). 

 

1.6.2 Quanto à perspectiva, à forma de abordagem e aos objetivos  
Este trabalho é do tipo analítico-interpretativo, em que procuramos descrever 

e analisar construções gramaticais com ir, numa perspectiva sincrônica, a partir de 

ocorrências identificadas no português brasileiro contemporâneo. Para isso, 

assumimos um estudo quali-quantitativo, no qual, por um lado, buscamos interpretar 
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os dados, a fim de apreendermos possíveis tendências e regularidades. Por outro, 

valemo-nos, paralelamente, do levantamento numérico-percentual de frequência das 

ocorrências para validar nossas análises (RODRIGUES, 2013). 

A pesquisa qualitativa possibilita ao pesquisador alcançar aspectos 

fenomênicos, os quais retratam com fidelidade os conteúdos intrínsecos da 

realidade empírica. Nessa forma de abordagem, a preocupação maior do 

pesquisador é com o processo e não simplesmente com os resultados. Assim, o 

foco da investigação centra-se na compreensão dos significados que os sujeitos 

atribuem às suas ações (WEBER, apud ANDRÉ, 1999). 

Ressaltamos aqui que, para a LFCU, a quantificação dos dados é 

considerada, para efeito de aferição da recorrência dos usos, como forma de 

apontar tendências, tanto para a codificação de usos mais concretos bem como os 

mais abstratos das construções elencadas (BYBEE, 2006; MARTELOTTA, 2009). 

Sob essa ótica, a pesquisa é de base empírica, uma vez que partimos de 

amostras coletadas de textos escritos produzidos em situações reais de interação 

verbal (PAIS, 2002). A perspectiva de enfoque é sincrônica, em razão do recorte 

temporal realizado – o português brasileiro contemporâneo –, mais precisamente, os 

últimos cinco anos. 
 

Essa postura metodológica adotada por nós com relação à seleção 
das amostras alinha-se à abordagem funcionalista, que tem, entre 
seus pressupostos basilares, a defesa do estudo da língua a partir 
das funções que ela desempenha na comunicação humana 
(FURTADO DA CUNHA et al., 2013). 

 

1.6.3 Forma de obtenção e de tratamento dos dados 

 

O banco de dados para a pesquisa é extraído da ferramenta de busca 

Google, um dispositivo digital de fácil acesso, no qual há uma rica variedade de 

textos e de registros da língua utilizada no cotidiano social.  

O critério adotado por nós para a seleção das construções com ir foi o de 

identificação das ocorrências por type no Google. Na busca, encontramos o site 

www.guiademídia.com.br, pelo qual foi possível acessar os sites de jornais e revistas 

de várias regiões do país. Outra forma que também utilizamos foi a varredura por 

type na opção notícias, no Google. Essa ferramenta apresentou uma lista de 
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resultados provenientes de jornais, revistas e blogs dos quais selecionamos as 

ocorrências. 

Identificamos uma variedade de padrões discursivos2 (notícia, artigo de 

opinião, comentário do leitor, editorial, crônica jornalística, nota jornalística, 

reportagem, post, entrevista, teste de múltipla escolha, resenha jornalística). A busca 

nesse suporte midiático justifica-se porque os dados são amostras bastante 

representativas do continuum oralidade-escrituralidade. Esses periódicos estão 

organizados em seções temáticas assim identificadas: comida, cotidiano, poder, 

opinião, mundo, publicidade. 

Os dados coletados por meio da ferramenta de busca Google somam o total 

de 360 (trezentos e sessenta) ocorrências (tokens) divididas em 05 (cinco) types (vai 

ver, vai que, vá lá, ainda vai, vai da SN) da modalidade escrita do português 

brasileiro. 

O empreendimento de pesquisa sucedeu conforme as seguintes etapas: 

a) exploração, coleta e tabulação dos dados nos corpora selecionados; 

b) revisão bibliográfica da literatura a respeito do verbo ir; 

c) descrição e interpretação dos dados à luz do referencial teórico adotado; 

Quanto ao tratamento dos dados, este se deu conforme explicitamos a seguir: 

1) Levantamento, quantificação e caracterização: as ocorrências foram 

identificadas, catalogadas e quantificadas considerando os types de construção com 

ir, a saber: vai ver, vai que, vá lá, ainda vai e vai de SN. Na sequência, 

caracterizamos as construções em termos de suas propriedades quanto à 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade. 

2) Análise dos aspectos formais: buscamos descrever propriedades 

morfossintáticas dos elementos componentes da construção, observando a relação 

do verbo ir com os elementos que a ele se combinam. Assim, as amostras foram 

examinadas tendo em vista as propriedades i) fonético/fonológicas, ii) morfológicas, 

e iii) sintáticas.                                                             
2 Padrão discursivo consiste no pareamento de forma e função no âmbito do discurso/texto, ou seja, 
trata-se de uma construção (ÖSTMAN, 1999). O polo da forma diz respeito às relações estruturais 
responsáveis pela organização textual; o da função refere-se às relações semânticas e discursivo-
pragmáticas. Nesse sentido, a noção de padrão discursivo, no plano discursivo/textual, equivale à de 
construção no plano linguístico (FERNANDES, 2009). Esse conceito será desenvolvido no item e), p. 
27. 
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3) Análise dos aspectos funcionais: examinamos fatores semântico-cognitivos 

e discursivo-pragmáticos envolvidos nas construções sob estudo, procurando 

identificar as pressões que eles exercem sobre os usos.  

Para isso, fundamentamo-nos em categorias analíticas da LFCU, das quais 

destacamos extensão semântica, categorização, chunking, entre outros, para tratar 

dos aspectos semântico-cognitivos, e de informatividade, progressão discursiva, 

perspectivação, negociação discursiva, e outros, para analisar os fatores discursivo-

pragmáticos. 

 

1.6.4 Caracterização do material de análise 

 

Conforme já explicitamos, o material de análise constitui-se de dados colhidos 

de padrões discursivos diversos: jornais, revistas e blogs de todo o país por meio da 

ferramenta digital Google. A variedade de padrões discursivos se deve ao fato de 

pretendermos identificar a relação entre eles e o uso das construções alvo de nossa 

pesquisa. Pela frequência de ocorrência das construções, selecionamos 11 (onze) 

padrões discursivos, os quais foram catalogados, em ordem decrescente e se 

apresentam brevemente caracterizados a seguir. 

Artigo de opinião: texto de caráter jornalístico, cuja finalidade é a defesa de 

um ponto de vista acerca de um determinado assunto atual. O tema pode ser de 

ordem social, política, econômica ou cultural e o objetivo do articulista é persuadir o 

leitor (GAGLIARDE; AMARAL, 2009). Apresenta-se estruturalmente como um texto 

dissertativo-argumentativo, escrito em primeira ou terceira pessoa. A presença de 

sinais de pontuação como exclamação e interrogação funcionam como uma 

estratégia persuasiva para que o leitor concorde com a posição do escritor. 

Comentário do leitor: padrão discursivo presente em páginas web e blogs em 

que leitores podem manifestar opiniões, pareceres ou fazer uma observação acerca 

de algo. Jornais e revistas disponibilizam uma seção intitulada comentários, que se 

localiza ao final de um texto publicado, para que os leitores possam manifestar-se a 

respeito do assunto tratado (AUTORIA PRÓPRIA). 

Crônica jornalística: a crônica é um texto que consiste no registro de fatos do 

cotidiano em linguagem literária. A crônica jornalística apresenta aspectos 

particulares de notícias ou fatos, seguindo uma cronologia. Pode ser policial, 
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esportiva, política entre outras. Ao escreverem, os cronistas recriam os fatos de um 

ponto de vista pessoal, acrescentando ficção, fantasia e criticismo; procurando 

assim, conquistar a sensibilidade do leitor (MORAES, 2008). 

Editorial: padrão discursivo jornalístico, de caráter opinativo, que apresenta 

uma análise sobre um fato de grande relevância atual e reflete a linha ideológica e a 

posição do editor ou da comunidade editorial. Do ponto de vista formal, o editorial se 

caracteriza por conter uma introdução (exposição do assunto), desenvolvimento (uso 

da argumentação) e conclusão (finalização do texto com a opinião do autor ou da 

equipe) (COSTA, 2010). 

Entrevista: texto jornalístico com função informativa cujo objetivo é a difusão 

de um assunto de interesse público. É uma aproximação que o jornalista faz a partir 

de um determinado assunto e também a partir do seu próprio olhar. Caracteriza-se 

pela alternância de perguntas de um entrevistador (jornalista) e respostas de um 

entrevistado, mediante acordo prévio para atender interesses e expectativas de 

ambos (CAPUTO, 2006). 

Notícia: padrão discursivo jornalístico de caráter informativo, que versa sobre 

um evento reconhecido como socialmente relevante. O objetivo principal é narrar 

fatos do cotidiano concentrando-se, de forma objetiva, sobre acontecimentos 

recentes. Narrado em “pirâmide invertida”, a notícia compõem-se de duas partes: 

cabeça (lead) e corpo (body). Como privilegiar o clímax evitando a cronologia. 

(COSTA, 2010). 

Nota jornalística: padrão discursivo informativo ou pequena notícia que se 

caracteriza por ser um texto breve, conciso, simples e claro. Destina à informação 

rápida sem precisar descrever, com precisão, os detalhes de um acontecimento. 

Pode vir acompanhada por elementos visuais como fotos ou infográficos, por 

exemplo, como recurso para valorização da informação (JUNQUEIRA; JÚNIOR, 

2013). 

Post: texto periódico e multimodal publicado em um blog, uma rede social ou 

fórum destinado a um dado público-alvo, cujo conteúdo pode variar dependendo da 

finalidade de quem o produz, como ensinar a realizar uma determinada tarefa de 

modo prático, por exemplo. Quanto à organização formal, pode variar entre 

narrativo, descritivo e informativo, a depender do assunto tratado. 

Reportagem: padrão discursivo jornalístico cujo intuito é informar e, ao 

mesmo tempo, analisar um determinado tópico, pois possui uma função social como 
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formadora de opinião. É resultante de relações de causa e efeito, comparações 

entre pontos de vista diferentes, buscando-se a imparcialidade, por meio de 

levantamento de dados, entrevistas com testemunhas e/ou especialistas e análise 

detalhada dos fatos. Formalmente constitui-se por título principal e secundário, lide 

(espécie de resumo) e corpo do texto (desenvolvimento do texto em que o leitor 

pode expor, descrever, narrar ou opinar) (COSTA, 2010). 

Resenha jornalística: padrão discursivo, cuja principal característica é a 

objetividade, pois apresenta, avalia e critica produtos culturais (peças teatrais, livros, 

novelas, filmes, entre outros) com a finalidade de informar e orientar consumidores 

quanto à aquisição desses produtos. Formalmente, a resenha apresenta um título, a 

referência bibliográfica da obra, o resumo ou síntese do conteúdo e uma avaliação 

crítica.(COSTA, 2010) 

Teste de múltipla escolha: formulário de avaliação ao qual quem responde 

deve selecionar a melhor resposta a partir de uma lista de opções. Selecionamos 

esse tipo de padrão discursivo da revista Capricho, cujo público-alvo são, 

notadamente, os adolescentes. (CONCEITO, 2017a). 

 

1.7 Estrutura geral do trabalho 

 

A presente tese encontra-se estruturada em quatro capítulos, conforme 

discriminados a seguir. 

No primeiro capítulo – esta introdução –, apresentamos o objeto da pesquisa, 

os pressupostos que nos embasaram, os objetivos que nortearam a investigação, a 

metodologia adotada que orientou este trabalho com destaque para o corpus e os 

procedimentos de análise bem como o referencial teórico que fundamentou a análise 

e a divisão desta tese. 

No segundo, tratamos do referencial teórico da Linguística Funcional 

Centrada no Uso que fundamenta esta pesquisa. Apresentamos os pressupostos e 

os conceitos básicos desse paradigma bem como categorias analíticas que 

utilizamos na pesquisa.  

No terceiro capítulo, dedicamo-nos à análise dos dados. Nele, primeiramente, 

apresentamos o levantamento quantitativo das amostras coletadas; em seguida, 

detemo-nos na descrição formal das construções identificadas; por último, 
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providenciamos explicações de natureza funcional, à luz do referencial teórico 

adotado, para justificar os diferentes usos dessas construções. 

O quarto – e último – reserva-se às considerações finais, no qual retomamos, 

sucintamente, o quadro geral da pesquisa realizada, incluindo os resultados 

alcançados, e aventamos possíveis desdobramentos futuros em relação ao objeto 

de estudo. Com isso esperamos ter contribuído para a ampliação dos estudos 

morfossintáticos e discursivo-pragmáticos do nosso idioma, principalmente no que 

concerne ao uso da língua numa perspectiva construcionista.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo tem por objetivo discorrer sobre o aporte teórico da 

Linguística Funcional Centrada no Uso, que fundamenta este trabalho. Inicialmente, 

apresentamos uma caracterização geral e os pressupostos que embasam essa 

teoria; na sequência, expomos os conceitos básicos e descrevemos as categorias 

analíticas selecionadas para investigar as construções gramaticais com ir; por último, 

fazemos uma breve explanação sobre a Gramática de Construções. 

 

2.1 Linguística funcional centrada no uso: caracterização geral  

 

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é um termo que identifica 

uma visão funcionalista de estudo das línguas, de acordo com Furtado da Cunha, 

Bispo e Silva (2013). Esse modelo correlaciona-se ao que se conhece como Usage-

Based Linguistics (literalmente, Linguística Beseada no Uso), também denominada 

Linguística Cognitivo-Funcional, conforme Tomasello (1998). 

Tal enfoque congrega duas correntes teóricas: a Linguística Funcional norte-

americana, com expoentes como Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, 

Wallace Chafe, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, entre outros, e a Linguística 

Cognitiva, dentre cujos representantes destacamos, por exemplo, George Lakoff, 

Mark Johnson, Ronald Langacker, Gilles Fauconnier, Adele Goldberg, John Taylor, 

William Croft, Michel Tomasello. 

As duas correntes compartilham alguns pressupostos teórico-metodológicos 

afins. Destes, citamos, por exemplo, a não distinção estrita entre léxico e gramática, 

rejeição à autonomia da sintaxe, incorporação da semântica e da pragmática, 

relação estreita entre a estrutura da língua e o uso que os falantes fazem no 

contexto de comunicação, entre outros. (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 

2013) 

A LFCU defende como princípio básico o fato de que a estrutura da língua 

emerge à medida que é usada (BARLOW, KEMMER, 2000; BYBEE, 2010, 2011). 

Portanto, as práticas discursivas no cotidiano social é que motivam e delineiam a 

aparente regularidade e instabilidade da língua. Nessa perspectiva, a gramática é 
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compreendida como resultado da atuação de fatores de ordem cognitiva e 

comunicativa da língua (TRAUGOTT, 2004). 

Para a Linguística Funcional Centrada no Uso, a língua é dinâmica, pois 

atende às necessidades comunicativas de seus usuários. Assim, a gramática de 

uma língua não é estática, pronta, acabada, imutável, indiferente às pressões de 

uso, cabendo aos usuários tão somente apreendê-la. Ao contrário, pelo fato de a 

gramática codificar o sistema linguístico em uso, nenhum nível apresenta-se 

autônomo; há uma integração entre fonologia, semântica, morfossintaxe e 

pragmática, as quais funcionam juntas na interação comunicativa. A esse respeito, 

concordamos com Hopper (1998, p. 172), quando diz que: 

 

[…] o que os adultos sabem, e que as crianças aprendem, não é um 
sistema abstrato de unidades com significados e regras para 
combiná-los, mas são modos normativos integrados de 
comportamento interativo e uso social acompanhado de sinais 
corporais como palavras e gestos, a que conceitos como linguagem 
e gramática são quase completamente secundários. [Tradução 
nossa]3 

 

Estudar fatos linguísticos sob essa ótica requer do pesquisador a seleção de 

dados reais, tanto de fala como de escrita, produzidos em contextos efetivos de 

comunicação, pois, nessas situações, a língua(gem) codifica padrões de uso 

sancionados pela cultura do falante/escrevente e do ouvinte/ leitor.  

Essa corrente linguística centra-se na investigação de temas que enfocam a 

emergência e a regularização de padrões construcionais tanto no nível da 

proposição (fatores fonológicos, morfológicos e sintáticos) bem como do discurso 

multiproposicional (aspectos linguísticos relativos à organização do texto), buscando 

identificar motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas implicadas no 

uso desses padrões. Assim, interessa a essa corrente pesquisar temas que 

envolvam processos de variação e mudança linguísticas, estrutura argumental e 

transitividade, motivações competidoras, aspectos funcionais na constituição                                                            
3 What adults know, and what children learn, is not an abstract system of units with meanings and 
rules for combining them, but are integrated normative modes of interactive behavior and the 
accompanying social use of corporeal signs such as words and gestures, to which concepts like 
language and grammar are almost entirely secondary.” 
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morfológica de vocábulos, elementos organizadores do texto/discurso, entre outros. 

(FURTADO DA CUNHA et al, 2013) 

Outro fator considerado importante pela LFCU é que as formas de uma língua 

devem ser analisadas considerando suas funções em práticas discursivas efetivas. 

Por isso, no estudo dos fatos da língua, a LFCU adota a metodologia quali-

quantitativa, pois, na descrição e interpretação, baseada na observação das 

amostras, considera importante a frequência de ocorrência de um determinado 

fenômeno sob estudo (BYBEE, 2010).  

A LFCU também incorporou às suas análises a visão construcionista da 

língua, alinhando-se à ideia de que esta é constituída por construções organizadas 

em uma rede (GOLDBERG, 2006; LANGACKER, 2008). As construções são signos 

estocados na mente do usuário em um pareamento forma-função. A frequência de 

uso e consequente generalização é um fator preponderante para sua 

convencionalização (BYBEE, 2012). 

 

2.2 Conceitos fundamentais da LFCU 

 

A LFCU interessa-se pela interface entre uso e estrutura linguística, 

defendendo que esta emerge e se regulariza a partir das instâncias reais de 

interlocução, em que concorrem, sobretudo, fatores de natureza semântico-cognitiva 

e discursivo-pragmáticas. Sendo assim, importa-se com “os efeitos da frequência de 

uso, a modelagem das estruturas linguísticas no contexto discursivo e as inferências 

pragmáticas que acompanham a língua na interação” (FURTADO DA CUNHA et al., 

2013, p. 02). Nesse sentido, destacamos aqui alguns dos conceitos basilares 

adotados pela LFCU, os quais se encontram brevemente explicitados a seguir. 
 

a) Cognição 

Cognição relaciona-se ao conjunto de operações mentais estruturadoras do 

sistema conceitual humano, a partir de seu contato com o ambiente físico e 

sociocultural. Nessas operações, estão envolvidas habilidades como atenção, 

memória, raciocínio, imaginação e linguagem (IBAÑEZ, 2001; MARTELOTTA; 

PALOMANES, 2008). Vale destacar que essas habilidades em funcionamento, de 
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forma conjunta e integradas ao ambiente cultural, possibilitam o processo de 

construção de sentidos. 

Cabe destacar que, diferentemente da visão gerativista, a qual concebe a 

cognição de forma modular e abstraída da realidade experiencial, a LFCU entende 

que a cognição como um todo integrado e inalienavelmente enraizada em nossas 

experiências individuais e socioculturais (TOMASELLO, 1998; CROFT, 2001, 

LANGACKER, 2008; BYBEE, 2010). 
 

b) Língua 

Língua é concebida como um sistema adaptativo complexo, constituída tanto 

por padrões (ou construções) que apresentam certa regularidade como por outros 

que estão em permanente emergência devido às necessidades cognitivas e/ou 

comunicativas dos usuários (BYBEE, 2010). Portanto, na língua, há, por um lado, 

formas que, com o passar do tempo, tendem a assumir novas funções, e, por outro, 

formas que se mantém relativamente estáveis (VOTRE, 2002). 

A LFCU defende o pressuposto de que a estrutura da língua é motivada não 

só pragmática, mas também cognitiva e socioculturalmente. Nessa perspectiva, tal 

corrente teórica lança mão de fatores de base cognitiva e discursivo-pragmáticas 

para explicar fenômenos linguísticos. Entre esses fatores, estão, por exemplo, 

iconicidade, marcação, categorização, prototipicidade, informatividade, 

perspectivação, contrastividade e saliência discursiva. 
 

c) Gramática 

A LFCU compreende a gramática como uma representação cognitiva da 

experiência humana com a língua em suas interações comunicativas, portanto 

constitui-se tanto por padrões regulares (nível dos sons, palavras, sintagmas e 

orações) como por formas emergentes. Assim, essa corrente considera importantes 

dois fatores com respeito a essa visão de gramática: a defesa da correspondência 

entre categorização conceptual e a categorização linguística, porque o 

conhecimento de mundo e o conhecimento linguístico seguem os mesmos padrões 

(TAYLOR, 1989, FURTADO DA CUNHA et al., 2015). 

 

 



29 

d) Discurso 

Discurso, na acepção da LFCU, diz respeito à construção e à troca 

intersubjetiva de sentido(s) em uma determinada situação comunicativa real, na qual 

falantes compreendem e produzem enunciados. Para Du Bois (2003b, p. 52),  

 

O discurso natural abrange qualquer instância autêntica de uso da 
linguagem em todas as suas manifestações, ou seja, qualquer ato 
organicamente motivado de produzir ou apreender a linguagem, por 
qualquer meio, falado, escrito ou de outra forma, subsumindo todo o 
alcance da expressão situada em todos os aspectos da forma, 
significado e contextualização. [Tradução nossa]4 

 

Vale destacar que, na produção e na apreensão do discurso, o contexto é um 

ponto fundamental para a geração de sentidos. A esse respeito vale destacar o que 

diz Du Bois (2003, p. 54): 

 

Por contexto, entendemos nada menos do que a soma da situação 
saliente, discurso prévio, ações dos interlocutores, modelos de 
conhecimento mútuo, frames culturais e até mesmo os processos 
publicamente visíveis de empacotamento de recursos cognitivos em 
atos de comunicação. [Tradução nossa]5 

 

Visto assim, o discurso não engloba apenas o que é dito entre os 

interlocutores; abrange, também, fatores do contexto de interlocução que contribuem 

para a negociação/construção de sentido. 

 

e) Padrão discursivo 

Outro conceito fundamental é o de padrão discursivo. Este se refere a um 

modelo sociocognitivo de comunicação, configurado em textos, que se ritualiza em 

contextos comunicativos específicos nos quais os usuários se engajam (ÖSTMAN, 

2005). Esses textos, ou construções discursivas, constituem-se, do mesmo modo 

que as outras entidades linguísticas, isto é, no par convencionalizado forma-função, 

em que o plano da forma corresponde às relações e organização internas, enquanto                                                            
4 Natural discourse encompasses any authentic instance of language use in all its manifestations, 
which is to say, any organically motivated act of producing or apprehending language, via any 
medium, spoken, written, or otherwise, subsuming the full scope of the situated utterance in all 
aspects of form, meaning, and contextualization. 
5 By context we understand no less than the sum of the salient situation, prior discourse, interlocutors' 
actions, models of mutual knowledge, cultural frames, and even the publicly visible processes of 
marshaling cognitive resources in acts of communication.  
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o funcional diz respeito às relações contextuais e pragmáticas (HALMARI; ÖSTMAN, 

2001). 

Como qualquer construção no plano linguístico (i.e., lexical, morfológico, 

sintático), o padrão discursivo repete o pareamento de uma estrutura formal e de 

uma estrutura semântico-pragmática e discursiva (FERNANDES, 2009). Sob essa 

ótica, as construções discursivas estão armazenadas em nossa memória de longo 

termo como itens lexicais complexos. Assim, uma receita culinária, uma ata, um 

conto, uma piada, uma bula de medicamento, uma entrevista, um artigo científico, 

por exemplo, são modelos (ou padrões) textuais convencionalizados de 

comunicação social aos quais correspondem funções semântico-discursivas 

específicas em contextos de interação. 

 

2.3 Conceitos operacionais 

 

Nesta seção, abordamos alguns conceitos operacionais da LFCU 

selecionados para descrição e interpretação de nosso objeto de estudo. Trata-se de 

princípios, mecanismos e/ou processos de natureza semântico-cognitiva e 

discursivo-pragmática utilizados aqui como categorias explanatórias para explicar 

usos das construções gramaticais com ir examinadas neste trabalho. São eles 

categorização e prototipicidade, encadeamento (chunking), projeções metafóricas e 

metonímicas, inferência pragmática, perspectivação, modalidade, objetividade e 

(inter)subjetividade. 
 

a) Categorização e prototipicidade 

A categorização é um processo cognitivo de domínio geral. Ao 

categorizarmos, organizamos uma variedade de entidades em termos de classe. 

Nesse ato, estabelecemos elos entre ações e processos cognitivos. 

Buscamos, por meio da experiência biofísica, interacional e da cognição, 

fornecer a base para a codificação do sistema linguístico do que entendemos ser a 

realidade. Assim, linguisticamente, categorização refere-se à identidade que o 

usuário estabelece entre palavras e sintagmas associando-as a representações 

estocadas em sua mente (BYBEE, 2010). Lakoff e Johnson (1999) defendem que 

padrões de interações perceptuais recorrentes contribuem para a estruturação do 
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sistema conceitual humano, contribuindo para o estabelecimento das unidades da 

língua, seu significado e sua forma. 

Identicamente à visão de Lakoff e Johnson, com relação à recorrência de 

padrões perceptuais, Bybee ([2010]; 2016, p.132), afirma que categorização 

linguística sofre influência da frequência de ocorrência, pois 

 

[…] usar uma língua é uma questão de acessar representações 
estocadas, aquelas que são mais fortes (as mais frequentes) são 
acessadas mais facilmente e podem, então, ser mais facilmente 
usadas como base para a categorização de itens novos. Por causa 
disso, um exemplar de alta frequência classificado como um membro 
de uma categoria tende a ser interpretado como um membro central 
da categoria ou, ao menos, sua maior acessibilidade significa que a 
categorização pode acontecer com referência a ele. 

  

A conceitualização de uma categoria ocorre pelo conjunto de traços 

semelhantes compartilhados entre os falantes. Assim, os membros mais 

representativos de uma categoria são os mais centrais ou prototípicos. 

Eleanor Rosch (1973) define prototipicidade como consequência de 

propriedades inerentes da percepção humana, e por meio de cada protótipo realiza-

se “um conjunto de tarefas inferenciais ou imaginativas sobre uma dada categoria. 

Esse processo envolve tanto a gradualidade (não discretude) quanto a fixidez de 

determinados traços ou propriedades” (FURTADO DA CUNHA, BISPO, SILVA, 

2013, p. 29). 

Nessa visão, compreende-se que existe um continuum categorial, em que 

alguns elementos estão localizados num polo da escala, na qual se apresenta com 

propriedades conceituais mais ou menos definidas; já outros estão situados em 

instâncias intermediárias, com o compartilhamento de características de uma ou 

outra categoria), enquanto outros, por sua vez, podem situar-se no polo extremo 

desse continuum, exibindo propriedades que o afastam ainda mais do protótipo. 

No que diz respeito à categorização linguística, tal continuum se mostra no 

fato de uma dada construção (lexical ou gramatical) poder ser facilmente incluída em 

uma dada categoria, com propriedades bem definidas; outra pode oscilar entre uma 

ou outra categoria, por apresentar características de ambas, situando-se, desse 

modo, em um ponto intermediário da escala; e outra pode se distanciar do protótipo 

a ponto de, dificilmente, ser reconhecida como pertencente à mesma categoria. 
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Podemos ilustrar esse fenômeno com o verbo ir, tal como se encontra nas 

amostras que seguem. 

(01) Se seu time ganhar, seu momento de lazer foi premiado com muita alegria, mas 
pode ser que não. Quando você vai ao cinema ver uma comédia, sai muito 
alegre. Vê uma tragédia, sai impressionado. No Brasil, o futebol é o único evento 
de lazer em que a pessoa sai de casa com sua pior roupa. (TAYLOR..., 2015).  

(02) "Se você consultar um operador de empresa de transporte, vai ver que o que 
ele mais valoriza é a redução de custos de manutenção, como menor gasto de 
combustível e componentes que não se deteriorem rapidamente", ressaltou 
Ricardo Silva. "O FleeBoard é um sistema de acompanhamento dos ônibus que 
dá ao administrador um controle completo de sua frota, mostrando o 
desempenho detalhado de cada motorista e possibilitando até descobrir se ele 
está forçando demais o veículo. Esse tipo de tecnologia é muito útil para reduzir 
gastos". (LOURENÇO, 2011). 

 

(03) Mais uma vez estaremos diante de fatos que desafiam todas as explicações. 
Mas, sei lá, talvez sejam fatos misteriosos, blindados a qualquer explicação 
racional. Vai ver que o vento originário no Guaíba prejudica o rendimento de 
alguns jogadores da dupla Gre-Nal. (BRAGA, 2013). 

 

Podemos dizer, com relação ao exemplar (01), que ir situa-se no polo cujas 

características o definem como um item verbal pleno, predicador, de acepção 

espacial (vai ao cinema). Em termos morfológicos, flexiona-se para concordar com o 

sujeito, seu argumento externo. 

Em (02), ir mantém a característica morfológica de concordância, porém atua 

como auxiliar de outro verbo (o predicador) ao qual se vincula. Semanticamente, 

conjuga-se ao verbo principal – no infinitivo – para designar tempo futuro. Nesse 

caso, não tem todas as propriedades de um verbo pleno, posto que não funciona 

como elemento predicador. Sendo assim, afasta-se um pouco do protótipo. 

No excerto (03), verificamos que ir situa-se no polo oposto pelo fato de não 

atuar mais como predicador nem como auxiliar, passando a exercer a função de 

conector textual/operador argumentativo. Morfologicamente, ao contrário dos dois 

casos anteriores, ir não se flexiona, pois não estabelece concordância com o sujeito. 

Nesse caso, faz parte de um bloco sintático fechado e invariável – vai ver O –, o que 

o afasta categorialmente do protótipo de verbo.  

Cumpre destacar que categorização e prototipicidade serão utilizados, neste 

trabalho, para verificarmos como o falante/escrevente amplia o uso de ir de forma 
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que ele passa a assumir também funções gramaticais como verbo auxiliar e 

operador cotextual, por exemplo.  

 
b) Encadeamento (chunking) 

Encadeamento (chunking) é um processo baseado na organização da 

memória e influencia todo o sistema cognitivo. A repetição é a principal fator 

responsável por desencadear um chunking (BYBEE, [2010] 2016). Se duas ou mais 

construções menores ocorrerem juntas, com certo grau de frequência, poderá ser 

formada uma unidade maior, contendo as unidades menores. De acordo com 

Haiman (1994), construções são chunks sequenciais de língua convencionalmente 

usadas juntas, e a repetição é um importante fator na convencionalização de um 

uso. 

Para Newell (apud BYBEE, [2010]; 2016, p. 64), 

 

[...] chunk é uma unidade de organização da memória, criado pela 
união de um conjunto de chunks já formados na memória e fundidos 
em uma unidade maior. Chunking implica a capacidade de construir 
tais estruturas recursivamente, levando, assim, a uma organização 
hierárquica da memória. Chunking parece ser uma propriedade 
onipresente da memória humana. 

 

Na acepção de Bybee (2011), chunking é o mecanismo primário na formação 

de construções e na estrutura de constituinte. Ainda segundo essa pesquisadora, ao 

se formar um chunk, pela repetição, não significa que o usuário não tenha 

conhecimento dos elementos componentes bem como de seus significados. É o que 

acontece, por exemplo, com a sequência vai ver, pois o usuário pode acessar cada 

um dos componentes constitutivos em outros contextos codificando sentidos 

distintos como deslocamento e visão, respectivamente, como também acessar essa 

construção para expressar hipótese/probabilidade. Vejamos os exemplares com vai 

ver, a seguir, que ilustram o que estamos advogando aqui: 

 

(04) Se seu time ganhar, seu momento de lazer foi premiado com muita alegria, mas 
pode ser que não. Quando você vai ao cinema ver uma comédia, sai muito 
alegre. Vê uma tragédia, sai impressionado. No Brasil, o futebol é o único 
evento de lazer em que a pessoa sai de casa com sua pior roupa. (SABINO, 
2015).  
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(05) O lado da defesa pessoal abrange a família, como um todo. O chato disso tudo 
é que hoje, você entra numa academia de jiu-jitsu e dificilmente você vai ver um 
Programa de Fundamentos ou de Defesa Pessoal. Essa coisa muito “passa a 
guarda”, “sai de gravata”, treinamento competitivo é o que muito se vê. 
(GRACIE, 2008). 

 
(06) O pessoal do PSDB tem uma sorte, hein?! Benza Deus! Não viram o novo 

apartamento da nova mulher de FHC? Pechincha!!! Vai ver que é por isso que 
eles são tão generosos com os lobistas das petroleiras estrangeiras… Bom, é 
verdade que o preço de banana de nosso patrimônio não é nada para eles, né? 
Não é deles mesmo. Fraude atrás de fraude e nada disso vem ao caso. Né, 
Moro - o muro? (RITA, 2016). 

 
Observamos, no excerto (04), que tanto ir como ver configuram-se 

morfologicamente como itens lexicais e sintaticamente atuam como verbos 

predicadores. Por um lado, ir flexiona-se para estabelecer concordância com o 

sujeito que está, nesse caso, em terceira pessoa (você). Acrescente-se a isso o fato 

de vir acompanhado por um adjunto adverbial de lugar (ao cinema), o que reforça 

seu aspecto semântico de deslocamento espacial. O item verbal ver apresenta-se 

morfologicamente no infinitivo, sintaticamente vem acompanhado pelo argumento 

interno (uma comédia), o que corrobora seu aspecto semântico de item verbal de 

percepção visual.  

Em (05), a construção vai ver forma um chunk, pois os dois elementos 

componentes são acessados juntos, nessa disposição, e o uso frequente possibilitou 

a expansão para contextos mais abstratos de tal forma que é possível ir se 

apresentar como auxiliar de um verbo principal (no infinitivo) ou  os dois elementos 

funcionarem como um operador cotextual. Morfologicamente, ir é o item que se 

flexiona em modo, tempo, número e pessoa para estabelecer, sintaticamente, 

concordância com o sujeito. Ver exerce o papel de verbo pleno codificando 

percepção visual e atua como verbo predicador na oração. A configuração de ir mais 

outra forma verbal infinitiva já se encontra cristalizada no português (CUESTA; LUZ, 

1971, SILVA, 2000, BECHARA, 2004, OLIVEIRA, 2006, BRAGANÇA, 2008, 

CASTILHO, 2010) como codificadora de futuro. 

Vale destacar que há outros fatores que concorrem para que ir se configure 

gramaticalmente como auxiliar de futuro no fragmento (05). Entre eles destacamos 

aqui o contexto discursivo do escrevente, em que ele discute a respeito de um 

assunto, emitindo sua opinião sobre “defesa pessoal”. Ao hipotetizar sobre a 

improbabilidade de se encontrar um “Programa de Fundamentos ou de Defesa 
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Pessoal”, o falante usa o verbo ir acompanhado de outro verbo no infinitivo para 

codificar gramaticalmente a conjectura.  

Em (06), ir também forma um chunk, porém diferentemente de (05), em que ir 

encontra-se na condição de auxiliar, pois se agrega a qualquer verbo na forma 

infinitiva para marcar o tempo futuro. Já em (06), podemos dizer que a integração 

entre ir e ver é maior, pois forma um único bloco, cujos elementos componentes são 

indissociáveis, visto que não é possível retirar ou mudar qualquer um dos elementos 

sob pena de alterar o significado. Tanto ir como ver apresentam-se semanticamente 

destituídos de seus sentidos originais de deslocamento e de visão respectivamente. 

O chunk constituído pela composição gramatical (vai ver) resultou em nova 

configuração: morfológica e sintaticamente, a construção passou a exercer o papel 

de conector de orações; semanticamente, o sentido codificado pelo usuário é o de 

probabilidade/possibilidade; e, pragmaticamente, o escrevente busca preservar a 

sua autoimagem ao imprimir sua subjetividade com esse uso. 

Consideramos que, nesse uso em (06), ocorre inferência sugerida, nos 

termos de Traugott e Dasher (2002), para quem esse mecanismo se constitui num 

recurso importante na busca, pelos interlocutores, da codificação de novos 

conteúdos, geralmente mais abstratos, pautando-se em sentidos mais 

convencionalizados e referenciais. E nesse caso, o deslocamento no tempo, ou seja, 

a projeção futura presente em vai ver é tomada como base para a codificação de 

eventos hipotéticos. 

O fato é que a construção vai ver, nessa acepção, já se encontra, de certo 

modo, convencionalizada no português brasileiro, especialmente em textos escritos 

da web, de linguagem mais informal, como é o caso, por exemplo, de posts 

publicados em blogs. Isso vem corroborar o que Bybee ([2010] 2016, p. 66) – com 

base em Pawley e Syder (1983), Erman e Warren (2000) e Wray (2002) –, afirma a 

respeito do reconhecimento de um chunk em uma língua: “Uma expressão com 

muitas palavras está convencionalizada se tiver sido estabelecida (tacitamente, 

através da repetição) como o modo apropriado de dizer algo em uma determinada 

comunidade.” 

Importa ressaltar que o significado figurativo nos exemplares (05) e (06), 

depende de uma metáfora, de uma metonímia ou de uma hipérbole para poder ser 

interpretado (NUNBERG; SAG; WASOW, 1994). Essa interpretação não literal 

baseia-se tanto nos significados concretos do sintagma bem como na interpretação 
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figurativa (GIBBS,1994; O’BRIEN, 1990). Observamos que, no fragmento (06), em 

comparação a (05), ocorre neoanálise6, pois vai ver não sofreu nenhuma alteração 

na sua configuração morfológica, e até semanticamente percebemos que o sentido 

do vir a ser encontra-se presente nesse fragmento.  

No exemplar (06), podemos dizer que o contexto pode ser um fator 

determinante no uso simultâneo dos dois componentes da construção. Traugott e 

Trousdale (2013) definem contexto como o cotexto linguístico ao qual se incluem 

sintaxe, morfologia, fonologia, semântica, inferência pragmática, modalidade 

(escrita/falada) e que leva em conta ainda aspectos sociolinguísticos e discursivos. 

Assim, observamos que, na configuração cotextual em (06), o escrevente 

seleciona tanto itens lexicais como “pechincha”, “generosos”, “lobistas”, “fraude”, 

bem como expressões linguísticas como “Benza Deus”, “preço de banana” para 

construir seu discurso crítico, em tom de deboche, sobre a vantagem obtida por um 

ex-chefe de estado e membro de um grande partido político na compra de um 

apartamento usando, possivelmente, dinheiro público. 

Outro fator a se destacar é o processo de inferenciação pragmática7, e aqui o 

leitor, em seu comentário, ironiza a atitude dos membros do PSDB ao que ele 

classifica como “generosa” perante os lobistas das petroleiras brasileiras. Isso se dá 

porque escrevente e leitor compartilham frames8 como o termo corrupção que, 

especialmente no contexto social brasileiro, é associado à classe política brasileira, 

que geralmente é denunciada pela mídia por procurar obter vantagens particulares 

em detrimento do bem comum. 

A junção desses fatores contribui para a interpretação figurativa de vai ver 

com conotação subjetiva, como no caso do exemplar (06), em que o comentarista 

procura usar uma estratégia de preservação da sua face quando não afirma 

diretamente, apenas situa suas colocações no terreno hipotético.  

Pelo exposto, a construção vai ver tanto comporta os sentidos mais 

concretos, com itens lexicais, como verbos plenos como em (04), quanto os sentidos                                                            
6 Segundo Traugott e Trousdale (2013), neoanálise refere-se à mudança operada na apreensão da 
forma e do conteúdo de uma construção cujos componentes, a princípio, apresentavam configuração 
semântico-sintática distinta. Um exemplo disso é a diferença entre a construção partitiva matriz [a lot] 
[of X] e a construção quantitativa neoanalisada [a lot of] [X]. 
7 Inferenciação pragmática, ou inferência sugerida, refere-se ao processo intersubjetivo em que o 
falante, ao utilizar uma dada expressão linguística, conta com a colaboração do ouvinte para 
apreender o significado pretendido num dado contexto comunicativo (TRAUGOTT e DASHER, 2002). 
8 Frames são um sistema de conceitos relacionados em que a introdução de um elemento no texto 
ativa todos os outros elementos automaticamente (FILLMORE, 2009). 
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mais gramaticais como, por exemplo, o verbo ir assumindo a função de auxiliar de 

futuro do verbo ver (05), ou mesmo a construção inteira atuando como modalizador 

dubitativo (06). 

Bybee ([2010] 2016) afirma que todos os níveis da gramática podem ser 

influenciados pelo aumento gradual de autonomia e pelo chunking, processo 

responsável por várias características da estrutura linguística, as quais incluem:  

 

(i) formação de unidades de muitas palavras, como pré-
fabricados, expressões idiomáticas e construções; 

(ii) efeitos fonéticos dentro de tais unidades; 
(iii) manutenção ou perda de analisabilidade e 

composicionalidade; 
(iv) agrupamento de significado com construções morfossintáticas 

particulares e com o contexto, que mantém significados 
específicos para contextos específicos e também possibilita 
que novos significados sejam estabelecidos por meio de 
inferência a partir do contexto. (BYBEE, [2010], 2016, p. 97). 

 

Podemos ilustrar essa afirmação de Bybee com o item ir, que pode fazer 

parte de vários arranjos construcionais, desde construções menores constituindo 

item lexical atuando como predicador, bem como formar outros arranjos 

composicionais como, por exemplo, atuar enquanto auxiliar de outro verbo para 

codificar futuro ou mesmo, junto a outro elemento linguístico, formar um bloco 

significativo indivisível como em vai ver, por exemplo, para manifestar a 

(inter)subjetividade. Essas construções se configuram como um chunk, pois, pela 

disposição dos elementos sempre na mesma sequência e pela frequência de uso, 

passaram a ter uma configuração semântica, morfológica e sintática próprias. 

Semanticamente, as construções incorporaram sentidos mais subjetivos e 

isso acarretou diretamente em sua composição morfológica, passando a se 

apresentar como um bloco estrutural único, sem adição de qualquer outro elemento 

linguístico sob pena de alteração do sentido, o qual já se encontra 

convencionalizado social e culturalmente. Do ponto de vista sintático, 

consequentemente, ir passou a acumular a função de verbo auxiliar ou de operador 

cotextual estabelecendo uma relação interoracional, além de atuar como verbo 

predicador. 
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c) Extensão semântica: metonímia e metáfora 

Nesta seção, tratamos de dois mecanismos cognitivos importantes no 

processamento da linguagem: metonímia e metáfora. Tradicionalmente, ambas têm 

sido relacionadas a figuras de estilo, mais precisamente como expedientes retóricos 

principalmente da linguagem literária. Podemos afirmar que tanto a metonímia como 

a metáfora estão presentes na linguagem cotidiana compondo itens lexicais, 

atuando como fenômenos conceptuais e promovendo, assim, a extensão semântica. 

A metonímia é um desses mecanismos atuantes no processamento de 

determinadas formações conceituais, sendo entendida por Taylor (1998) e Palmer 

(1986) como o processo em que significados são associados com base na 

contiguidade devido à função referencial da linguagem. Na concepção de Taylor 

(1998), citado por Gonçalves, Lima-Hernandes e Casseb-Galvão (2007), tal como a 

metáfora, a metonímia é entendida como uma categoria de extensão de significados. 

Para esse autor, 

 

O léxico exibe inúmeros exemplos da extensão metonímica que se 
instancia quando se perspectiviza algum componente de uma 
estrutura conceptual unitária, e esse conceito perspectivizado 
aparece associado a outra entidade (GONÇALVES, LIMA-
HERNANDES; CASSEB-GALVÃO, 2007, p. 47). 

 

Na visão de Traugott & König (1991), citados por Gonçalves, Lima-Hernandes 

e Casseb-Galvão (2007, p. 47), há três tipos de contiguidades nos processos 

metonímicos: 

(i) a ‘contiguidade na experiência sociofísica ou cultural’, como a  
associação de comportamento com uma certa pessoa ou classe de 
pessoa; 
(ii) a ‘contiguidade na expressão’, que, muitas vezes, resulta em 
elipse, como por exemplo, ‘um quadro pintado por Picasso’ > um 
Picasso’; 
(iii) ‘a sinédoque ou contiguidade na relação parte pelo todo’. 
 

A metonímia, na ótica da LFCU, pode ser entendida tanto do ponto de vista 

cognitivo, quando se analisa a transferência semântica ocorrida pela “relação de 

contiguidade conceitual entre os elementos do mundo biofísico e social” (FURTADO 

DA CUNHA BISPO e SILVA, 2013, p. 34), como linguisticamente, em que se 

analisa, sintaticamente, a contiguidade e a associação conceituais entre os 

componentes linguísticos da cadeia linear. 
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Vale destacar aqui, como ilustração, a mudança de significado acorrida com o 

verbo ir por associação metonímica, usando o raciocínio abdutivo, pelo qual novas 

ideias podem ser geradas. É o caso da construção vai ver, que, a depender do 

contexto, irá apresentar um significado diferente, conforme podemos verificar nos 

exemplares apresentados a seguir: 

(10) A crítica à presidente rendeu. Partidários do Governo chamaram Lobão de 
reacionário, atraindo ainda mais holofotes ao cantor, que há tempos não 
consegue atenção semelhante com a sua música. "Eu acho isso o máximo", 
sorriu o agora ex-músico de 55 anos. "Reacionário é uma palavra muito 
ofensiva, mas que era usada contra o Nelson Rodrigues, um cara que foi 
cassado. Essa patrulha recrudesceu e eu vim para derrubar o hype de que a 
esquerda é o hype. Quer saber o que é esquerda, vai ver Regina Casé, vai 
ouvir Chico Buarque." (CARPES, 2014). 

 
(11) Se você andar na rua à noite em local só com empreendimento comercial vai 

ver que é uma área deserta, de passeios estreitos [...].(AZEVEDO, 2014). 
 
A leitura que podemos depreender do excerto (10) possibilita relacionar ir à 

ideia de movimento espacial, visto que é possível perceber o escrevente usar o 

verbo ir no modo imperativo, orientando alguém a se movimentar para realizar outra 

ação: verificar algo para certificação do discurso do escrevente. Já no excerto (11), 

uma segunda interpretação que poderíamos fazer de ir está associada à acepção 

abstrata de futuro, em que o escrevente projeta as ações no seu discurso a partir de 

um contexto hipotético. 

Outra acepção que se pode depreender de vai ver está relacionada à ideia de 

probabilidade/possibilidade, em que o falante também insere seu discurso numa 

perspectiva hipotética, mais precisamente no domínio da contrafactualidade. Nesse 

caso, ir não atua como predicador, conforme verificamos no seguinte exemplar: 

 
(12) Ricardo Lewandowski, ainda presidente do Supremo, deve estar muito contente 

com a sua obra, não é mesmo? A manifestação relativamente robusta deste 
domingo, em São Paulo, que contou até a com a participação do investigado 
Lindbergh Farias (PT-RJ), certamente agregou alguns milhares depois que o 
preclaro, rasgando a Constituição, fatiou o julgamento. A decisão serviu para 
manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Ora, para quem não conhece 
suficientemente o riscado, sobrou a seguinte constatação: “Se cassam a mulher, 
mas mantêm os seus direitos, então vai ver ela não cometeu o crime não é? Vai 

ver existe mesmo uma arquitetura golpista…”.(AZEVEDO, 2017). 
 

Pelos exemplares apresentados, percebemos que em (11) a associação 

metonímica ocorre quando o escrevente codifica o conceito abstrato de tempo futuro 
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fundamentando-se na ideia de deslocamento espacial, enquanto que em (12), a 

contiguidade é percebida quando o falante usa vai ver para codificar um evento 

suposto, nesse caso, a possibilidade de Dilma não ter cometido crime; a 

possibilidade de existir uma arquitetura golpista.  

Kövecses (2014) afirma que a metonímia pode motivar o surgimento de 

formas novas no discurso. Na metonímia, um elemento de um domínio, ou frame, 

fornece acesso mental a outro elemento dentro do mesmo domínio ou frame. 

Tanto para esse autor como para Lakoff & Jonhson (1980), segundo Silva 

(1997), existe um princípio metonímico geral do tipo causa-efeito que funciona na 

conceptualização de emoções e sentimentos em que conceitos como ira, tristeza, 

medo, alegria, amor entre outras emoções podem ser referidos 

 

[…] por sintomas fisiológicos correspondentes (tais como aumento/ 
abaixamento da temperatura do corpo, rosto corado/pálido, gritos e 
lágrimas, abraços, suor, alteração das pulsações e do ritmo 
cardíaco), e várias metáforas conceptuais desencadeadas por estas 
metonímias fisiológicas (por exemplo, a ira como calor, como calor 
de um fluido num contentor, como fogo, como um animal perigoso; o 
medo como um opressor; a alegria como luz, como em cima; a 
tristeza como escuridão, como embaixo; o amor como nutriente, 
como alimento saboroso, como fogo). (SILVA, 1997, p. 15). 

 

Assim, partindo de suas experiências físicas vivenciadas ou mesmo imagens 

mentais que têm sobre determinados eventos, o locutor estabelece uma relação de 

contiguidade com conceitos mais abstratos, perspectivizando-os.  

A metáfora é outro recurso linguístico e para a LFCU é muito mais que uma 

figura da retórica, tradicionalmente vista como característica da linguagem literária e 

que depois passou a ser tratada como um processo fundamental no uso cotidiano da 

linguagem. Lakoff e Johnson (1980) afirmam que processos metafóricos 

rotineiramente estão presentes não apenas na linguagem, mas também no 

pensamento e na ação. Esses autores criaram a teoria da metáfora conceptual, na 

qual eles defendem que a metáfora é um fenômeno cognitivo (mental) acima de 

tudo. 

Para Lakoff e Johnson (1999), esse mecanismo refere-se a uma operação 

cognitivo-conceitual em que noções de um domínio são projetadas em outro pelo 

fato de compartilharem semelhanças conceituais. Esse fenômeno se constitui num 

mecanismo imprescindível no processamento mental de informações. 
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No tocante à língua, a metáfora é um mecanismo bastante produtivo na 

comunicação humana. De acordo com Silva (1997), fundamentado em Reddy 

(1993), uma das formas de que dispomos para nos expressar figurativamente é a 

metáfora do conduto, em que podemos conceptualizar expressões linguísticas como 

contentores em que depositamos ideias e informações (cf. LAKOFF e JOHNSON 

(1980), LAKOFF e TURNER (1989); KÖVECSES (1986, 1988, 1990); SWEETSER 

(1990); GIBBS (1994)). Assim, ideias e significados seriam objetos ou coisas, e a 

comunicação linguística como envio e recepção de pacotes de informação. Segundo 

Silva (1997, p. 11), 

 

[…] conceptualizamos o tempo em termos de espaço (como um 
objecto que se move) e como dinheiro, o sentimento e a emoção 
como força, o amor como fogo e como guerra, a ira como fogo ou 
como um animal perigoso, o corpo como um recipiente para 
sentimentos e emoções, a intimidade como proximidade e ligação 
físicas, a vida como um jogo (de azar), o mundo como um teatro, as 
teorias como construções (edifícios), a mente como uma máquina, o 
conhecimento e a compreensão como visão, os problemas como 
"puzzles", o bom, a felicidade e a virtude como em cima e o mau, a 
tristeza e o vício como embaixo, etc. 

 

Nessa ótica, a metáfora não se restringe apenas à extensão semântica de um 

domínio para outro. Envolve uma analogia sistemática e coerente entre a estrutura 

interna entre dois domínios e todo o conhecimento associado aos conceitos e 

domínios envolvidos (SILVA, 1997).  

Esse conhecimento fundamenta-se, segundo Lakoff e Johnson (1980), 

citados por Silva (1997), em nossas experiências sensório-motoras, ou esquemas 

imagéticos, a partir dos quais conceptualizamos situações ou eventos mais 

abstratos. Por exemplo: ‘percurso’: a vida é uma viagem; ‘em cima’ e ‘embaixo’ para 

conceptualizar o bom e o mal: altos/baixos valores, espírito elevado, entrar em 

declínio, cair em desgraça, subir ao céu, descer ao inferno; ‘proximidade-distância’ 

e/ou ‘ligação-separação’: relação estreita, pessoas chegadas, deixar/abandonar 

alguém, ou mesmo conceitualizar expressões metalinguísticas por meio do esquema 

imagético tridimensional do contentor como em: conteúdo da palavra, da frase; 

palavras vazias.  

Podemos dizer que isso acontece com a construção vai ver, com sentido de 

dúvida, vai que, para expressar suposição, vá lá, na expressão de concordância e 

vai de SN, para codificar dependência/ extensão. O usuário, via repetição, associa o 
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uso dessas construções a eventos hipotéticos, proveniente de suas experiências 

com esses episódios. Assim, “ocorre uma transferência do mundo das experiências 

sensório-motoras, dos objetos visíveis, dos processos cinéticos, das relações 

espaciais e temporais para o mundo do discurso” (MARTELOTTA, 2011, p. 84). 

Importa destacar que, na configuração da metáfora, pautando-se na 

perspectiva cognitiva do Modelo dos Espaços Mentais9, o usuário opera com a 

projeção entre domínios conceptuais, os quais se constituem por um conjunto de 

conhecimentos organizados (MIRANDA, 1999). Na acepção de Faucounnier (1997, 

p. 09), citado por essa autora (1999, p. 87), “para falar ou pensar sobre certos 

domínios (domínios-alvo), valemo-nos da estrutura de outro domínio (domínios-

fonte) e do correspondente vocabulário”. 

Na linguagem cotidiana, é muito comum o uso da metáfora tempo pensado 

como espaço. Assim, buscamos em nossa experiência com o espaço e movimento 

(domínios concretos) estruturar nossa concepção de tempo (domínio abstrato), 

conforme podemos verificar nos exemplos citados por Miranda (1999, p. 88): “As 

férias estão chegando; O ano está indo embora; O Natal se aproxima.” A projeção 

entre esses domínios é tão frequente entre os usuários que já se tornou automática 

de tal forma que não temos consciência enquanto a realizamos (MIRANDA, 1999). 

Em se tratando das construções com ir, sob a codificação da hipoteticidade, 

podemos afirmar que a metáfora se instaura alicerçada no Espaço Mental de 

contrafactualidade. Nesse caso, o falante cria mentalmente uma situação que ele a 

enquadra no mundo da hipótese. Podemos perceber isso que estamos advogando, 

na construção vai que, por exemplo, como no excerto a seguir, que passa a codificar 

um sentido diferente do que já comumente conhecemos como o relacionado a 

deslocamento espacial. 

 

 

 

 

                                                            
9 A Teoria dos Espaços Mentais, formulada por Fauconnier (1994, 1997), propõe que espaços 
mentais são criados à medida que o discurso se desenvolve. Tais espaços são domínios conceptuais 
que contêm representações parciais de entidades e relações em um cenário percebido, imaginado ou 
lembrado (FERRARI, 2011). 
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(13) Os kamikazes não eram bobos, sabiam exatamente o que tinham que fazer. E 
mesmo os menos espertos recebiam duas lições. Número 1: destruir porta-
aviões. Número 2: Nada de fechar os olhinhos apertados durante o mergulho do 
avião. Vai que erram o alvo e caem na água, tipo o antigo jogo Batalha Naval? 
[...] Hoje, o governo japonês quer o reconhecimento das cartas pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) no programa 
“Memória do mundo”. Querem mostrar a crueldade da guerra para o mundo e o 
que ela pode fazer, como as missões kamikaze. Prevenidos, os pilotos 
kamikaze ainda carregavam uma espada e um revólver. Vai que o voo não dava 
em nada? Aí, eles poderiam se matar, kamikazes que eram.(CHARLSON apud 
QUEIROZ, 2015). 

 
Observamos, no excerto acima, que ir na construção vai que passou a atuar 

como um operador contrafactual, codificando o sentido metafórico de 

possibilidade/probabilidade. Isso se deve à instauração da contrafactualidade no 

discurso do escrevente, que especula a possibilidade de se tomarem atitudes caso o 

evento ocorra ao contrário do esperado. 

Na concepção de Hopper e Traugott (2003, p. 84), 

 

[…] processos metafóricos são operações de inferência entre 
fronteiras conceituais, normalmente referidos em termos de 
“mapeamentos”, ou “saltos associativos”, de um domínio conceitual 
para outro. Esse mapeamento é motivado por analogia e por 
relações icônicas10. [Tradução nossa]. 

 

O indivíduo, ao utilizar esse mecanismo cognitivo na interlocução, o faz 

tomando por base suas experiências com o ambiente biossocial. Ou seja, ele parte 

de conceitos concretos relacionados à sua experiência sensório-motora.  

Ainda em relação à metáfora e à metonímia, vale destacar uma reflexão de 

Kövecses (2014) de que, em alguns casos, torna-se difícil distingui-las por não ficar 

claro se estamos lidando com um domínio, um frame ou os dois. O autor sugere que 

se vá além do pensamento de que metáfora envolve um mapeamento entre 

domínios ou que metonímia envolve mapeamento (correspondência) dentro de um 

único domínio. 

A estrutura pode se constituir por hierarquias temáticas e frames. O 

conhecimento que temos sobre o mundo é organizado principalmente em ambas as                                                            
10 Metaphorical processes are processes of inference across conceptual boundaries, and are typically 
referred to in terms of "mappings," or "associative leaps," from one domain to another. The mapping is 
not random, but motivated by analogy and iconic relationships. 
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hierarquias temáticas (taxonomias verticais) e frames (domínios funcionais 

horizontais). 

Díez Velasco (2001-2), fundamentada em Lakoff e Johnson (1987), afirma 

que pode haver interação conceitual entre metáfora, metonímia, as quais promovem 

correspondências entre domínios conceituais, e esquema imagético, o qual fornece 

coerência e ordem a certas estruturas conceituais.11 Os esquemas imagéticos, na 

interação conceitual, são importantes tanto na estruturação do domínio fonte de 

metáforas como são básicos para a compreensão do papel da metonímia no 

raciocínio. 

Diante do exposto, podemos afirmar que estruturamos nosso conhecimento 

sobre o mundo em termos de modelos cognitivos idealizados, pois procuramos 

representar a realidade a partir de uma certa perspectiva (LAKOFF, 1987). 

Observamos que, numa interação comunicativa, o falante/ escrevente categoriza 

eventos codificando-os com formas linguísticas já existentes, como é o que ocorre 

com as construções linguísticas vai ver, vai que, vá lá, ainda vai e vai SP, as quais 

formam chunks, pois já se encontram convencionalizadas na cultura do português 

brasileiro como codificadoras de relações contrafactuais. 

Por um processo analógico, essas construções guardam uma identidade de 

projeção para frente, presente no item verbal ir, o qual é usado metaforicamente na 

codificação de eventos do vir a ser. Metonimicamente ocorre uma transferência 

semântica nessas construções, que são neoanalisadas por haver uma relação de 

contiguidade conceitual, pois além de serem conhecidas no mundo biofísico como 

codificadoras de relações espaciais também são utilizadas como representação 

social da manifestação contrafactual do falante/escritor. 

 

d) Informatividade e perspectivização 

Informatividade diz respeito ao conteúdo informacional que interlocutores 

compartilham, ou supõem compartilhar, numa interação verbal. Uma pessoa, ao se 

comunicar com outra, procura de alguma forma não somente informar-lhe sobre o 

mundo externo, ou sobre seu mundo interior, mas o faz com a intenção de alterar o 

conhecimento, atitudes e/ou ações de seu interlocutor. Assim, o locutor procura                                                            
11 Estrutura de conhecimento abstrata preconceitual baseada em padrões recorrentes da experiência. 
Esquema imagético caracteriza-se por conter um número de elementos estruturais e uma base lógica 
que pode ser expressa proposicionalmente (JOHNSON,1987). 
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controlar o conteúdo informacional supondo o que o ouvinte já conheça ou não, bem 

como monitorar o ponto de vista com a intenção de atingir determinados propósitos 

(FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013). 

Diversos autores abordam a informatividade sob variados pontos de vista. 

Chafe (1987), citado por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), por exemplo, 

relaciona-a ao fluxo da informação, o qual diz respeito à organização do conteúdo do 

discurso pelo falante, considerando a acessibilidade do interlocutor à informação 

veiculada. Assim, a ordenação dos elementos na cláusula e sua codificação vão 

depender da avaliação do falante/escrevente acerca da ativação do conhecimento 

na mente do interlocutor. 

Já numa perspectiva clássica, a informatividade abrange o estatuto 

informacional do SN, classificando-o em dado ou novo e categorias intermediárias 

como inferíveis e disponíveis, as quais correspondem à avaliação do locutor em 

relação à ativação dos elementos referenciais na memória do interlocutor 

(FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013) 

Tomasello (1998), com enfoque na cláusula, defende que uma circunstância 

comunicativa específica influencia na estruturação sintática de um conteúdo 

proposicional. Por exemplo, uma sequência informativa sobre um dado evento como 

“alguém abriu uma porta com uma chave”, pode ser codificado, dependendo da 

perspectiva adotada pelo falante, sob diversas formas: 1) Pete abriu a porta com 

esta chave; 2) Esta chave abriu a porta; 3) Foi com esta chave que Pete abriu a 

porta; 4) Foi Pete que abriu a porta; 5) A porta foi aberta com esta chave; 6) A porta 

abriu; entre outras alternativas possíveis (cf. FURTADO DA CUNHA, BISPO e 

SILVA, 2013). 

A perspectivização, associada à informatividade, diz respeito à focalização de 

aspectos específicos de uma cena (TOMASELLO, 1998), a partir da qual o falante 

elege um elemento como o ponto de vista pelo qual comunicará o evento ou 

situação. Assim, em uma cena de compra e venda, a atenção focal pode estar 

voltada para o vendedor ou para o comprador, enquanto o restante fica menos 

saliente em termos cognitivos (TALMY, 2000). 

Nesse sentido, a perspectivização deve ser vista como um fenômeno também 

vinculado, necessariamente, à (inter)subjetividade, conforme Verhagen (2005). Isso 

porque tem a ver com o modo como a informação é focalizada, a partir de um 

determinado ângulo de visão do falante/escrevente, com impacto na 
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conceitualização do ouvinte/ escrevente, em seu conhecimento pragmático e mundo 

de crenças. 

Portanto, a categoria informatividade não se reduz meramente ao conteúdo 

informacional, acrescente-se a isso a participação ativa do locutor tanto no 

monitoramento da informação a ser veiculada ao interlocutor bem como na 

organização sequencial e na forma com que a informação será perspectivizada. 

Isso acontece com as construções que estamos investigando, pelas quais 

percebemos a participação ativa do falante/escrevente, pois ele não somente se 

atém a informar, mas também monitora o seu dizer considerando o contexto 

comunicativo no qual se insere, conforme podemos observar nos excertos, a seguir: 

 

(14) [...] Aliás, em qualquer via de trânsito, não medir o peso do pé no acelerador já 
reflete uma inconsciência total. É assumir o risco de provocar uma tragédia. O 
que deixa de ser um mero acidente, por definição. Passa a quase proposital. 
Claro, cada caso é um caso, e nem se quer acusar o caminhoneiro da BR 116. 
Vai que ele passou mal. Mas está comum demais a irresponsabilidade 
despreocupada com a vida. Entra aí, também, uma necessidade de consciência 
dos responsáveis pelos transportes. Prazo é prazo, mas deve haver segurança, 
não apenas pressa. (BESSI FILHO, 2010).  

(15) A primeira coisa que se deveria perguntar, antes de ficar tirando conclusões e 
construindo 'análises', é se esses dados são amostragem de alguma coisa. 
Análise de "mais de mil posts do facebook e do twiiter"? Uau, vai ver facebook e 
twiter são feitos mesmo para isso, despejo. Análise por 'análise', essa também 
vale. (MORAES, 2104). 

 
(16) Mas espero que esta coluna, e as próximas, possam ajudar aqueles que de fato 

encontram-se em situação irregular por pura distração a tentar, na medida do 
possível, corrigir os pequenos pecados das suas propriedades que contribuem, 
mesmo que em uma escala mínima, para castigar ainda mais os nossos 
recursos naturais. Ou esperar que os órgãos ambientais se mexam. Aí, vai da 
consciência – ou da conveniência – de cada um. (CORRÊA, 2008). 

  
Observamos que, nesses exemplares, o locutor manifesta sua opinião sobre 

um determinado assunto. Em (14), o falante/escrevente discute sobre a 

irresponsabilidade de quem dirige acima da velocidade permitida. Para isso, vale-se 

da sequência argumentativa para desenvolver seu ponto de vista, porém, em um 

determinado momento, o locutor introduz um fato novo situando-o como um caso à 

parte e, ao usar a construção vai que, modaliza o seu discurso para esse 

acontecimento situando-o no campo da suposição. 
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No exemplar (15), o escrevente desenvolve sua argumentação que sinaliza 

uma perspectiva crítica frente ao assunto tratado: apresentar conclusões sem 

parâmetros confiáveis. Para isso, o locutor usa a ironia, a qual aparece codificada 

sob duas formas: a primeira seria o uso de aspas simples no vocábulo “análise”, o 

que supomos ser uma crítica à interpretação feita sem base em fonte confiável. A 

segunda é a projeção, por parte do escrevente, de um espaço hipotético, no qual se 

apresenta a probabilidade de que facebook e twiter sejam usados para publicação 

de todo tipo de informação, e a construção vai ver parece atuar como pano de fundo 

na codificação da ironia. 

Já em (16), cujo foco do discurso do escrevente se concentra na defesa da 

preservação dos recursos naturais, é possível perceber que o escrevente projeta 

duas perspectivas. A primeira está relacionada à expectativa de que sua coluna 

possa vir a contribuir para o despertar de uma nova consciência quanto à proteção 

desses recursos. Para isso, ele imputa a responsabilidade dessa tarefa a outrem, 

codificada morfologicamente pelo pronome “aqueles”, que sinaliza, no contexto em 

questão, pessoas que se encontram em situação irregular. 

A segunda perspectiva parece traduzir uma descrença do escrevente com 

relação a instituições, nesse caso, codificado morfologicamente pelo sintagma 

nominal órgãos ambientais. A incredulidade desse locutor é evidente pela seleção 

lexical como esperar e mexer, as quais parecem traduzir uma visão de descrença 

por parte do escrevente de que essas entidades possam manifestar algum interesse 

ou preocupação com causas ambientais ou sociais. 

Vale destacar ainda que o escrevente, de certa forma, reforça seu ponto de 

vista quanto ao dever de se preservar os recursos naturais, ao selecionar a 

construção vai de SN para codificar sua perspectiva de que a realização das 

possibilidades aventadas por ele está na dependência de “aqueles” ou “os órgãos 

ambientais” usarem a consciência ou a conveniência para a realização da mudança. 

Assim é possível perceber que o locutor monitora qual tipo de visão ele quer 

imprimir à informação que veicula, se de suposição (14 e 15), ou atribuição de 

responsabilidade (16), como também tem o cuidado de preservar sua face, visto que 

ele está escrevendo para um veículo de comunicação, portanto sua exposição será 

maior. 
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e) Modalidade 

O uso da língua no cotidiano não acontece de forma isenta, sem que o falante 

imprima sua atitude ou juízo de valor acerca daquilo que enuncia. Ou seja, de 

alguma forma, o usuário da língua lança mão de recursos lexicais e/ou gramaticais 

que codificam seu ponto de vista ou a imagem que faz do que ou de quem esteja 

tratando. A isso denominamos modalidade, uma estratégia discursiva que expressa 

a atitude do falante, ou de alguém de quem se fala, no que diz respeito à relação 

entre um predicado e o que ele predica, podendo ser um fato, uma possibilidade, um 

desejo etc. De um ponto de vista da Lógica, Neves (1997, p. 164), baseando-se em 

Quirk (1985), diz que 

 

[…] de maneira genérica, a modalidade pode ser definida como o 
modo pelo qual o significado de uma frase é qualificado de forma a 
refletir o julgamento do falante sobre a probabilidade de ser 
verdadeira a proposição por ela expressa. 

 

Neves (1997, 2007) diz ser uma tarefa complexa conceituar modalidade, pois 

“esse conceito não envolve apenas o significado das expressões modalizadas, mas 

ainda a delimitação das noções inscritas no domínio conceptual implicado (2007, p. 

151).” De um ponto de vista estritamente linguístico, Mainguenau (apud NEVES, 

2007), afirma que modalidade “é a relação que se estabelece entre o sujeito da 

enunciação e seu enunciado.” Percebemos que essa relação ocorre quando o 

falante/escritor usa as construções com ir, objeto de nossa pesquisa, pelas quais 

manifesta seu ponto de vista em relação à sua proposição. 

Com relação à manifestação da modalidade, pode-se dividi-la em dois tipos: 

a) modalização no eixo do conhecimento: a avaliação epistêmica, a qual expressa o 

grau de comprometimento do falante com a verdade da proposição; e b) a 

modalização no eixo da conduta: a modalidade deôntica, a qual diz respeito ao 

domínio do dever exprimindo noções de obrigação e permissão (NEVES, 1997). 

Castilho e Castilho (1996), ao desenvolverem um trabalho sobre advérbios 

modalizadores, fizeram um levantamento dos mecanismos da modalização adverbial 

mais evidentes. A esse respeito, apresentam a classificação que segue. 
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1. Modalização12 epistêmica: expressa uma avaliação sobre o valor de verdade 

e as condições de verdade da proposição. Compreendem três subclasses de 

modalizadores, conforme descritas, a seguir. 

1.1 Asseverativos: indicam que o falante considera verdadeiro o conteúdo de P, 

apresentado por ele como uma afirmação ou uma negação que não dão margem a 

dúvidas, constituindo-se numa necessidade epistêmica. 

1.2 Quase-asseverativos: indicam que o falante considera o conteúdo de P 

quase certo, próximo à verdade, como uma hipótese que depende de confirmação.  

1.3 Delimitadores: estabelecem os limites dentro dos quais se deve encarar o 

conteúdo de P. 

2. Modalização deôntica: indica que o falante considera o conteúdo de P como 

um estado de coisas que deve/precisa ocorrer. Nesse caso, o falante deseja atuar 

fortemente sobre o interlocutor. Pode ser representada pelo predicador “tem que P”. 

3. Modalização afetiva: diz respeito à verbalização das reações emotivas do 

falante em face do conteúdo proposicional, desconsiderando-se quaisquer 

considerações de caráter epistêmico ou deôntico. Referem-se à função emotiva da 

linguagem e podem ser representados pelo predicador “eu sinto X em face de P”. Os 

modalizadores afetivos se dividem em subjetivos e intersubjetivos. 

Os subjetivos expressam uma predicação dupla, a do falante em face de P e a 

da própria proposição, como em felizmente, curiosamente, por exemplo. Os 

intersubjetivos expressam uma predicação simples, assumida pelo falante em face 

de seu interlocutor, a propósito de P, como em sinceramente, francamente, 

lamentavelmente, estranhamente. 

Nesta tese, adotamos a modalidade epistêmica para análise das construções 

gramaticais com ir, a qual se relaciona à necessidade e à possibilidade epistêmicas, 

expressas por proposições contingentes. Assim, um falante qualifica “um certo 

estado de coisas em termos das chances de ele ocorrer em algum mundo possível, 

ou seja, a probabilidade de o conteúdo de uma proposição ser ou poder tornar-se 

verdadeiro, ou poder ser validado” (NEVES, 2007, p. 163). 

A modalidade tem estreita relação com as funções da língua(gem), nos 

termos de Halliday e Hasan (1976). Esses autores afirmam que existem três funções                                                            
12 Castilho & Castilho (1996) não distinguem modalidade de modalização, tratando-as como 
sinônimas, pois consideram que em ambas há sempre avaliação do falante sobre o conteúdo da 
proposição que ele irá veicular. 
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da linguagem: ideacional, textual e interpessoal. A metafunção ideacional simboliza 

o modo como representamos nossas experiências no mundo; a textual, quando 

desejamos organizar a informação; e a interpessoal, quando a usamos como 

instrumento de interação, procurando agir sobre os outros. 

Assim, a modalidade, segundo Halliday (1994), está relacionada com a 

metafunção interpessoal e expressa a interação entre os interlocutores e o mundo, 

atitudes, julgamentos, avaliações, expectativas ou demandas do falante. 

Compreendemos, portanto, que a modalidade abrange uma apreciação ou 

julgamento do enunciador sobre o conteúdo de uma proposição, veiculando 

significados interpessoais. Entendemos, ainda, a modalidade como uma forma de 

perspectivizar o enunciado, daí termos selecionado esse mecanismo como conceito 

operacional para análise do nosso objeto de estudo. 

Não é propriamente nosso objetivo analisar a modalidade em termos de 

valores de verdade de uma proposição. O que nos interessa é analisar a atitude 

avaliativa do enunciador frente a seu enunciado e a importância que isso representa 

para a construção do próprio dizer e de sua relação com o outro. Nessa perspectiva, 

defendemos que certas construções gramaticais com ir se enquadram como 

expressão modal em contextos como o apresentado, a seguir: 

(17) ‘Finalmente Xuxa abre o coração: é boato seu suposto romance com o 
sertanejo Victor (da dupla com Léo). Mas porque o rapaz foge tanto da imprensa 
quando é perguntado sobre o assunto? E por que Xuxa adora visitá-lo na 
fazenda e assistir os shows da dupla? Vai entender. Vai ver é amiga-fã!’. 
(CORREA, 2011). 

 
Em casos como no excerto acima, o articulista escreve para informar ao seu 

público a respeito da vida dos artistas famosos. Nesse caso, observa-se que ele não 

se atém apenas a informar, mas também emite um juízo de valor.  

A modalidade epistêmica se faz presente no trecho “vai ver é amiga-fã”, em 

que o jornalista manifesta sua subjetividade ao se posicionar sobre a própria 

declaração. Ele comenta o comportamento de Xuxa, pois estava frequentando com 

regularidade a casa do cantor Victor e indo assistir aos shows dele. A expectativa 

era de que essa artista estivesse mantendo algum relacionamento amoroso com o 

cantor, visto que ambos eram solteiros.  

De forma implícita, pode-se perceber que o locutor manifesta certa ironia na 

sua declaração, deixando para o leitor a responsabilidade de inferi-la. Nota-se que 
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há certo sarcasmo na declaração do escrevente, pois, pelo conhecimento de mundo 

que possuímos, artistas famosos não se expõem sem haver um motivo maior que 

justifique tal ato.  
 f) Objetividade e (inter)subjetividade  

Ao pensar na língua(gem) numa perspectiva discursiva, na interação entre os 

usuários, não podemos deixar de considerá-la como mecanismo que possibilita a 

manifestação da objetividade e da (inter)subjetividade entre um eu e um tu que se 

manifestam como sujeitos. Portanto, em uma situação comunicativa, é necessária a 

existência do outro para que assim as trocas interativas possam se efetivar entre 

falante/escrevente e ouvinte/leitor. 

Segundo Traugott e Dasher (2002), falante/escrevente e ouvinte/leitor estão 

sempre em processo de negociação de sentidos, por isso há diversas formas de se 

dizer algo para atender às demandas do contexto interacional. Existem estratégias 

discursivas para que os interlocutores se manifestem perante o discurso que 

enunciam. Assim, o falante dispõe de duas formas, a objetividade e a 

(inter)subjetividade. A linguagem objetiva, na acepção de Traugott e Dasher (2002), 

tem sido frequentemente associada a enunciados declarativos, nos quais o ponto de 

vista do falante não é explicitamente codificado. 

 

Desde o século XVII, a escrita acadêmica/científica veio sendo 
associada com nominalizações, passivos e outros dispositivos 
sintáticos que "objetivam" a tarefa de executar experimentos e 
interpretá-los. [...] Nas tradições lógicas, filosóficas e computacionais 
que não só influenciaram a retórica, mas também sustentam grande 
parte do trabalho linguístico sobre a semântica, a objetividade foi 
ligada à verdade e à estrutura da informação. (TRAUGOTT e 
DASHER, 2002, p. 21) [Tradução nossa]13 

 

Esses autores também destacam que as escolhas ao longo do contínuo 

objetivo-subjetivo são frequentemente correlacionáveis com posições de autoridade, 

e que nas tradições euro-americanas, aqueles que desejam chamar a atenção para 

sua autoridade tendem a fazê-lo usando a linguagem objetiva, enquanto aqueles                                                            
13 Scientific writing has come since the seventeenth century to be associated with nominalizations, 
passives, and other syntactic devices that “objectivize” the task of running experiments and 
interpreting them.[...] In the logical, philosophical, and computational traditions that have not only 
influenced rhetoric but also underlie much of linguistic work on semantics, objectivity has been linked 
to truth and information structure. 
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que não têm poder ou não querem chamar a atenção para o seu poder, tendem a 

usar uma linguagem mais subjetiva. Mas isso não é uma regra para todas as 

sociedades, pois existem línguas que utilizam outros mecanismos para marcar tais 

posições (TRAUGOTT & DASHER, 2002). Na visão desses autores, as expressões 

objetivas exigem um menor número de inferências e, assim, podem ser identificadas 

pelas seguintes características: 

 

(I) são declarativas, isto é, minimamente marcadas em relação à 
modalidade, 
(II) todos os participantes em uma estrutura de eventos são 
expressos em estrutura de superfície, 
(III) os itens lexicais estão minimamente relacionados à perspectiva 
dos interlocutores  (minimamente dêiticos), 
(IV) a Q-heurística predomina, isto é, contextos para significados são 
fornecidos de modo que a interpretação é fortemente determinada, e 
o que não é dito é implicado não ser o caso. (TRAUGOTT; 
DASHER, 2002, p. 22) [Tradução nossa]14 

 

Pelo exposto, podemos supor que as formas de uso da língua(gem) por parte 

do falante/escritor para codificar sua experiência no mundo pode conduzir a uma 

nova codificação do significado dependendo da perspectiva que adota. 

Outra estratégia discursiva utilizada pelo falante é a (inter)subjetividade, 

mecanismo que tem forte dependência do contexto discursivo-pragmático. Vale 

destacar que a codificação de expressões subjetivas, portanto, mais abstratas, se dá 

a partir do repertório linguístico do usuário com forte dependência do seu contexto 

biossocial, ou seja, a seleção para a codificação da comunicação está diretamente 

relacionada à experiência que o usuário tem com a língua pautada em seu mundo 

objetivo. Concordamos com Oliveira, Dias e Wilson (2013, p. 180), quando diz que 

 

[…] os sentidos, primariamente lexicais e objetivos, voltados para a 
expressão do contexto biossocial, cumprem trajetória do tipo 
objetividade > subjetividade nas interações cotidianas. Tal trajetória 
resulta do uso de antigas ou primárias formas linguísticas, como 
nomes e verbos, para a articulação de sentidos mais “leves”, 
voltados para articulação de relações lógicas, de marcação textual, 
de modalização, entre outras. 

                                                            
14 (i) they are declarative, i.e. minimally marked with regard to modality, (ii) all participants in an event 
structure are expressed in surface structure, (iii) lexical items are minimally concerned with the 
interlocutors’ perspective (i.e. minimally deictic), (iv) the Q-heuristic predominates, i.e. contexts for 
meanings are provided so that interpretation is strongly determined, and what is not said is implied not 
to be the case. 
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Portanto, na codificação da (inter)subjetividade, o usuário vale-se do mundo 

objetivo, codificado por itens lexicais, usando-o como parâmetro, para estabelecer 

relações cognitivas e semânticas com conteúdos mais abstratos, tendo o contexto 

pragmático-discursivo como motivação. Por meio da inferência sugerida15, termo 

utilizado por Traugott e Dasher (2002), o falante/escritor procura obter a adesão do 

ouvinte/leitor, de forma consciente ou não, “na expressão de crenças, valores, o 

grau de comprometimento, entre outras noções abstratas e pessoais” (OLIVEIRA, 

2013, p. 181). 

Na acepção de Traugott e Dasher (2002, p. 23), as expressões subjetivas 

podem apresentar as seguintes características: 

 

(I) dêixis espacial e temporal visíveis, 
(II) marcadores explícitos da atitude do falante / escrevente para o 
que é dito, incluindo a atitude epistêmica à proposição, 
(III) marcadores explícitos da atitude falante / escrevente para a 
relação entre o que precede e o que se segue, isto é, a estrutura do 
discurso; muitos aspectos da dêixis discursiva são aqui incluídos,  
(IV) predomina a R-heurística. [Tradução nossa]16 

 

Por outro lado, a intersubjetividade, segundo Traugott e Dasher (2002) 

envolve significados interpessoais e surgem diretamente da interação entre 

falante/escrevente e ouvinte/leitor. Os significados intersubjetivos, na opinião desses 

autores, envolvem dêixis social (atitude em relação ao status que o locutor impõe ao 

interlocutor, as quais influenciam diretamente na autoimagem do falante/escrevente 

em relação ao ouvinte/leitor). Assim, significados intersubjetivos são identificados 

pelas seguintes características: 

 

(I) dêixis social aberta, 
(II) marcadores explícitos de atenção de falante / escrevente para 
destinatário / receptor, e. hedjes, marcadores de cortesia e títulos 
honoríficos, 
(III) predomina a heurística-R, isto é, o que é dito implica mais 
significado. [Tradução nossa]17                                                            

15 Inferência sugerida: segundo Traugott e Dasher (2002), é mecanismo pelo qual os locutores se 
apropriam de sentidos mais convencionalizados e referenciais, reelaborando-os em contextos 
específicos (OLIVEIRA, 2012). 
16 (i) Overt spatial, and temporal deixis, (ii) explicit markers of SP/W attitude to what is said, including 
epistemic attitude to the proposition, (iii) explicit markers of SP/W attitude to the relationship between 
what precedes and what follows, i.e. to the discourse structure; many aspects of discourse deixis are 
included here, (iv) the R-heuristic predominates. 
17 (i) Overt social deixis, (ii) explicit markers of SP/W attention to AD/R, e.g. hedges, politeness 
markers, and honorific titles, (iii) the R-heuristic predominates, i.e. what is said implies more is meant. 
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Portanto, na expressão da intersubjetividade, o falante/escrevente lança mão 

de formas linguísticas que codificam suas crenças e atitudes com foco no 

ouvinte/leitor para influenciá-lo, com vistas a obter uma adesão como, por exemplo, 

na expressão por favor. Mas, por outro lado, podemos dizer também que o fato de 

nos comunicarmos com outra pessoa já implica intersubjetividade, pois o sucesso na 

comunicação só será obtido se houver gerenciamento mútuo da informação bem 

como dos papéis exercidos pelo falante/escrevente e ouvinte/leitor no contexto 

comunicativo. 

Como as línguas não são dissociadas de seus falantes e, por isso, não se 

pode pensar numa polarização extrema, em que possa haver uma neutralidade do 

falante em seu discurso, é coerente que expressões linguísticas sejam estudadas 

considerando-se um continuum que as aproxime do polo +objetivo ou do polo 

+subjetivo. Na concepção de autores como Traugott e Dasher (2002), objetividade e 

subjetividade devem ser analisadas em termos gradientes. Nessa ótica, proposições 

objetivas requerem um menor número de inferências, enquanto que as mais 

subjetivas apresentam dêixis espacial e temporal explícitas bem como outros 

elementos linguísticos que marcam a atitude do falante/escritor em relação à sua 

proposição. 

Um ponto importante a se destacar é a relação entre a codificação da 

subjetividade e o padrão discursivo em que ocorre a expressão dessa subjetividade. 

Nesse caso, é muito frequente a manifestação da subjetividade em padrões 

discursivos argumentativos, nos quais o falante/escritor manifesta seu ponto de 

vista. É pela subjetividade que o usuário faz uma avaliação acerca daquilo que 

enuncia, sustentando uma opinião, usando para isso o recurso da modalização que, 

em muitos contextos, representa uma estratégia de preservação da face. Quanto ao 

uso de textos argumentativos para a manifestação da subjetividade, vale destacar 

que a argumentação constitui-se como o ato linguístico fundamental e, a esse 

respeito, Koch diz que (2002, p.19):  
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Como ser dotado de razão e vontade, o homem, constantemente, 
avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por 
meio do discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – tenta 
influir sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe 
determinadas de suas opiniões. É por esta razão que se pode 
afirmar que o ato de argumentar constitui o ato linguístico 
fundamental, pois a todo e qualquer momento subjaz uma 
ideologia, na acepção mais ampla do termo. (Grifos da autora) 

 

É na argumentação que o homem manifesta sua subjetividade, avalia 

situações ou eventos sobre os quais manifesta seu ponto de vista. Afinal, 

compreendendo-se a linguagem como atividade discursiva, portanto interacional, os 

interlocutores constroem o seu mundo atuando na e pela linguagem, situada em um 

determinado tempo e espaço.  

A respeito da relação entre padrão discursivo e manifestação da 

(inter)subjetividade, vale destacar que existem diversos mecanismos linguísticos 

responsáveis por essa codificação, e as construções com ir são uma das 

possibilidades de configuração dessa inter-relação. A título de ilustração sobre o que 

estamos advogando aqui, apresentamos dois excertos com as construções vai ver e 

vai que:  

(18) Foi assim até a PM espancar uma jornalista da Folha, que gravemente ferida no 
rosto, teve sua imagem correndo por todos os cantos. Vai ver que se por uma 
triste coincidência outro repórter dela levar uma surra da PM paulista ela dê a 
necessária abordagem ao tema. (DS apud ALVES, 2015). 

 

(19) Lauro Michels (PV) foi reprovado por Alexandre de Moraes em sua disciplina e 
ficou de DP, termo universitário para quem é rejeitado em uma matéria 
exclusiva. Teve de refazer os estudos para ser aprovado e seguir a faculdade. O 
verde, aliás, diz que tratou do tema quando encontrou com Alexandre de 
Moraes. Ele já prefeito de Diadema. Alexandre como secretário de Segurança 
Pública do governo do Estado. Em discurso, Lauro lembrou da reprovação e 
arrancou risos da plateia. Agora Alexandre de Moraes está perto de sentar em 
uma das 11 cadeiras do Supremo. É torcer para que Lauro não tenha que lidar 
diretamente com o antigo mestre. Vai que alguma matéria não ficou bem 
esclarecida na época. (ROCHA, 2017). 

 
O excerto (18) ilustra o padrão discursivo comentário, presente na mídia 

eletrônica, seja em jornais ou revistas, os quais disponibilizam uma seção para que 

os leitores teçam suas considerações sobre textos publicados.  

Com base na matéria intitulada “Nas ruas, tropa de choque. Nos jornais, 

blindagem a Alckmin”, no excerto (18), a subjetividade do leitor se faz presente ao 
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manifestar uma crítica ao jornal por ter aprovado a atitude antidemocrática da 

polícia, cujo alvo eram manifestantes que protestavam contra o aumento da 

passagem. Porém, após a divulgação de um fato ocorrido com uma jornalista, o 

leitor introduz uma proposição contrafactual na qual a construção vai ver aponta a 

possibilidade de o jornal mudar o discurso quando outro repórter desse veículo de 

comunicação vier a ser vítima da ação desses policiais. 

No exemplar (19), o texto se enquadra no padrão discursivo notícia, a qual se 

destaca por apresentar linguagem um tanto informal e cunho informativo. Porém 

observamos que o jornalista não se atém somente a informar o conteúdo do mundo 

narrado, mas também imprime um ponto de vista em relação a um fato ocorrido e à 

posição política ocupada por um dos participantes desse cenário. A subjetividade do 

articulista vem demarcada no texto tanto pelo verbo torcer bem como por meio da 

construção vai que, pela qual ele parece emitir um tipo de alerta para que Lauro aja 

com precaução, já que terá que atuar com Alexandre de Moraes, que o reprovou 

quando era seu professor. 

Observamos que as construções linguísticas vai ver e vai que atuam como 

estratégias codificadoras da (inter)subjetividade do escrevente e ganham esse 

status por ocorrerem em ambiente discursivo que as circunscrevem. Nesse caso, 

pelos padrões discursivos comentário e notícia, é possível a manifestação de 

conceitos abstratos, como anseios e visões de mundo, por exemplo. 

De acordo com Traugott & Dasher (2002), o fato de se comunicar com outra 

pessoa implica intersubjetividade e esse, por sua vez, é enfatizada “pelas inferências 

convidadas”, termo usado por Traugott para “eliminar as complexidades de 

comunicação em que o falante / escritor evoca implicaturas e convida o ouvinte / 

leitor a inferi-las” (TRAUGOTT & DASHER, 2002, p. 05). 

Segundo ainda esses autores, a intersubjetividade envolve a atenção do 

falante ao ouvinte enquanto participante do evento de fala, portanto existem 

determinadas características que estão presentes, como “a) dêixis social explícita e 

b) marcadores explícitos da atenção do falante ao ouvinte, como marcadores de 

polidez, títulos honoríficos, hedges.” (FERRARI, 2011, p. 74). Podemos dizer que 

esse mecanismo discursivo ocorre com as construções vai ver, vai que, vá lá, ainda 

vai e vai de SN, e, a título de ilustração, apresentamos o seguinte exemplar: 
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(20) Até que alguns acidentes na rotina nos obriga a entender o quão essencial é 
olhar para o lado. Pedir ajuda, estender a mão. Deixar que enxuguem nossas 
lágrimas. Nos sentir amparados é a expressão. Deixar que nos embale, nos 
conforte. Vá lá que seja por alguns minutos ou por várias horas. Por dias, não 
importa. Não se sentir só é o termo correto.(SILVEIRA, 2017). 

 

Nesse caso, a (inter)subjetividade se revela quando o colunista manifesta 

uma opinião favorável quanto à demonstração de sentimentos, e isso, de certa 

forma, influencia, direta ou indiretamente, a visão do leitor para que também 

compartilhe da mesma opinião do cronista. 

 

g) Contrafactualidade 

Na linguagem humana, cognitivamente é possível identificarmos duas formas 

importantes de codificarmos os eventos: pela factualidade ou pela 

contrafactualidade. Se forem relacionados aos fatos ou se basearem neles em que a 

veracidade ou existência se comprova, diremos que se trata da factualidade. Por 

outro lado, se o falante/escrevente estiver tratando de uma projeção de ideias, da 

possibilidade de que algo possa ou não vir a acontecer, diremos que estamos 

tratando da contrafactualidade. (FAUCONNIER e TURNER, 2002) 

A contrafactualidade é uma propriedade básica da mente humana codificada 

pela linguagem e pode sinalizar um ponto de vista do locutor, nesse caso, uma 

perspectiva contrária aos fatos. O falante/escrevente, ao se comunicar face a face 

ou virtualmente com outrem, estabelece o que podemos denominar de dois espaços 

mentais, em que o primeiro estaria relacionado ao factual, real, enquanto o segundo 

diz respeito ao contrafactual, ou seja, ao mundo imaginário do locutor 

(FAUCONNIER e TURNER, 2002). 

Nessa ótica, o falante/escrevente, ao construir o sentido subjetivo, pauta-se 

cognitivamente no seu universo imaginário, no qual se instala a contrafactualidade, e 

seleciona construções linguísticas que codifiquem sua percepção subjetiva, ou seja, 

a perspectivização de uma visão particular frente a um evento (TOMASELLO, 1999, 

2008). 

De acordo com Ferrari e Pinheiro (2014, p. 30), a contrafactualidade pode se 

manifestar por diferentes estruturas linguísticas, a saber: “a) estratégias de negação 

estabelecidas por advérbios e verbos (não, nem, nunca, não passou de); b) usos de 
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tempos verbais em construções gramaticais que autorizam essa interpretação, como 

o futuro do pretérito como em ‘as bobagens de amor que eu iria dizer’”. 

Além disso, esses autores também afirmam que a contrafactualidade “pode 

ser apontada por orações condicionais, em que o introdutor de espaço se ocorre 

associado a combinações modo-temporais específicas nas orações antecedente e 

consequente” como, por exemplo, “Se todos fossem iguais a você” (FERRARI e 

PINHEIRO, 2014, p. 30 e 31). 

Advogamos neste trabalho que a contrafactualidade também se manifesta 

pelo uso de construções com ir. Para ilustrar essa afirmação, trazemos aqui as 

construções vai ver e vai que, conforme os exemplares a seguir. 

(21) Dizem que Gugu saiu do camarim de Silvio Santos, depois da última conversa 
sobre sua ida para a Record, com o rosto vermelho e inchado, em sinal de 
choro... Vai ver foi a cebola, já que Silvio costuma receber os convidados na 
hora do almoço, quando está fritando seus famosos bifes.(RUBENS, 2014) 

 
(22) Pode até parecer pouco, mas as lesões no quadril representam de 3 a 11% do 

total de traumatismos nos membros inferiores e, na maioria das vezes, podem 
ser causados por microtraumas de repetição. Aquele lance de correr em 
desnível, tipo tá raso tá fundo, e achar que é normal. Vai que você está entre 
esses 11%? Esses microtraumas de repetição geram sobrecarga excessiva nos 
tecidos sem que eles tenham tempo suficiente de cicatrização.(HERRERA, 
2017). 

 

Nos excertos acima, observamos que as instanciações integram proposições 

contrafactuais, nas quais o conteúdo do dito não corresponde a um fato 

comprovado. No excerto (21), o jornalista faz uma suposição, ao tentar justificar a 

ruborização no rosto do apresentador Gugu, em sinal de choro, que, pela situação 

descrita anteriormente, deveria ter relação com sua saída para outra emissora. 

Tendo em vista que se trata de um tipo de nota jornalística cujo foco é 

informar sobre a vida das celebridades, o jornalista não se atém apenas ao conteúdo 

factual mas também apresenta um ponto de vista, desvelando, nesse caso, sua 

ironia. Para isso, recorre à contrafactualidade, visto que aventa a possibilidade de a 

conversa ter acontecido no momento em que Sílvio Santos estaria cortando cebolas. 

Já em (22), a contrafactualidade se faz presente quando o jornalista suscita a 

possibilidade de o interlocutor ser uma pessoa que se enquadra nos 11% das que 

apresentam traumatismos nos membros inferiores. Observamos que o recurso à 
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contrafactualidade é uma estratégia usada pelo jornalista para sensibilizar o leitor a 

se prevenir contra possíveis lesões nesses membros. 

 Pelo exposto, podemos dizer que a contrafactualidade se constitui numa 

estratégia cognitiva que permite ao falante/escrevente avaliar uma situação criando, 

para isso, dois espaços. De um lado, encontra-se o que ele concebe como real e, de 

outro, a situação possível, fruto de sua imaginação, na qual examina uma 

circunstância a partir de seu ponto de vista. 

Isso permite que o falante/escrevente preserve sua face diante de situações 

que possam ser contrárias às expectativas do ouvinte/leitor. Assim, a depender da 

situação em que esteja envolvido, o locutor se vale de expedientes como simular 

situações, fantasiar, propor hipóteses, fingir, dentre outras possibilidades que 

facultam ao falante/escrevente a construção de um mundo possível. (cf. 

FAUCONNIER e TURNER, 2002, citado por TEIXEIRA, 2007). 

Os conceitos discutidos nesta seção estão, de certa forma, integrados, visto 

que, por eles, é possível analisar os fatores cognitivos, linguísticos e discursivos que 

impelem o falante/escrevente a selecionar construções com ir para expressar seu 

posicionamento frente a uma proposição. 

 Assim o locutor, ao nomear eventos (inter)subjetivos com o uso das 

construções com ir, forma novos arranjos (chunks) linguísticos com estruturas 

gramaticais já disponíveis na língua para codificar uma percepção particular; 

perspectivando-a. Para isso, o falante/escrevente vale-se de seu aparato cognitivo e 

de suas experiências socioculturais na realização dessa tarefa. 

 

2.4 Gramática de construções 

 

Nesta seção, usamos a Gramática de Construções como modelo teórico de 

análise linguística para tratar da relação entre a variedade morfossintática que as 

construções com ir apresentam e o seu uso, ou seja, do pareamento forma e 

significado nessas construções.  

A Gramática de Construções (Construction Grammar) é um modelo teórico 

cujo foco de análise é a integração entre estruturas linguísticas e processos 

cognitivos. Para essa vertente, expressões linguísticas, desde as mais simples como 

morfemas até as mais complexas, como as sentenças, constituem unidades 

simbólicas baseadas em correspondências entre forma e significado. A proposta de 



60 

Fillmore, Kay e O’Connor (1988) e Fillmore e Kay (1999) é de que a abordagem da 

gramática com base em palavras e regras não consegue atender a um subconjunto 

significativo da língua que envolve irregularidades. 

Para esses estudiosos, o significado das construções gramaticais é 

independente, em parte, das palavras que as constituem. Nessa ótica, formularam 

um conjunto de princípios comuns para explicar as unidades componentes de uma 

língua na intenção de estabelecer uma generalização. Fillmore, Kay e O’Connor 

(1988) defendem que tanto construções gramaticais complexas como sintagmas ou 

sentenças, por exemplo, bem como itens lexicais compartilham as mesmas 

propriedades semânticas e pragmáticas. 

Construção é um conceito herdado da Gramática de Construções e passou a 

ter um tratamento científico a partir dos meados da década de 1980, com a 

publicação de alguns trabalhos, como o de Fillmore (1985), Fillmore, Kay e 

O’Connor (1988), Fillmore e Kay (1999) e o de Goldberg (1995), os quais propõem 

uma abordagem teórica sobre o conceito de construção bem como defendem o 

reconhecimento das construções como unidades básicas da língua. 

Uma construção é formada por uma unidade simbólica convencional baseada 

no pareamento forma e função. Pode compor palavras inteiras, morfemas, ser um 

elo na formação de expressão idiomática ou mesmo fazer parte de construções 

sintáticas esquemáticas como, por exemplo, a construção ditransitiva do inglês 

(GOLDBERG, 1995, 2006). De acordo ainda com a concepção dessa pesquisadora 

(2006, p. 05): 

 

Qualquer padrão linguístico é reconhecido como uma construção, 
desde que algum aspecto de sua forma ou função não seja 
estritamente previsível a partir de suas partes componentes ou de 
outras construções reconhecidas para existir. Além disso, os 
padrões são armazenados como construções, mesmo que sejam 
totalmente previsíveis, desde que ocorram com frequência suficiente 
[Tradução nossa]18 

 

Podemos depreender disso que padrões influenciam na configuração de uma 

construção, seja por motivação de ordem sociocognitiva, como os frames, por                                                            
18 Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function 
is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist. In 
addition, patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as they occur 
with sufficient frequency. 
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exemplo, ou de outra natureza. Assim, é o que acontece, por exemplo, com as 

construções “vai que”, “vai ver”, “vá lá” e “vai de SN”, cristalizadas no PB como 

representativas da (inter)subjetividade do falante em determinados contextos. O uso 

dessas construções, em um dado momento, referia-se a ideias particulares, 

individuais. Com a frequência de uso, passou também a concernir a um modelo de 

manifestação da (inter)subjetividade para qualquer pessoa. Ou seja, na mente do 

usuário da língua, já existem frames que levam os falantes a acionarem essas 

construções quando intencionam manifestar a (inter)subjetividade. 

A LFCU também compreende léxico e gramática como um contínuo, indo das 

palavras a sequências maiores. Construções lexicais e construções gramaticais 

diferem pelo grau de complexidade interna que cada uma apresenta (GOLDBERG, 

1995). 

A convencionalização de uma construção pode acontecer com estruturas 

esquemáticas, mas também com padrões preenchidos. Podemos exemplificar o 

primeiro caso com a construção esquemática transitiva direta S V O, a qual de tanto 

ser usada nesse mesmo formato, convencionaliza-se podendo se tornar um 

esquema e servir de padrão para a formação de outras construções. Já no segundo 

caso, uma construção idiomática como vai ver se estou na esquina, por exemplo, 

nenhum dos elementos constituintes pode ser alterado de posição ou mesmo 

substituído por outro já que compromete o sentido dessa construção: a manifestação 

da insatisfação do falante com relação ao discurso do interlocutor. 

Fillmore e Kay (1999) argumentam ainda que, ao se adotar uma abordagem 

construcionista da língua, o pesquisador se compromete com o reconhecimento da 

totalidade desse sistema linguístico. Sob essa ótica, o gramático construcionista 

busca desenvolver um sistema de representação capaz de codificar todas as 

construções de uma língua desde a mais idiomática até a mais geral. 

Goldberg (1995), por exemplo, formulou uma “teoria” da gramática das 

construções para explicar modelos de estrutura argumental, em que a autora 

examina sentenças comuns, transitivas e ditransitivas das construções argumentais 

verbais. Essa pesquisadora defende a tese de que sentenças básicas do inglês são 

instâncias de construções em que há correspondências entre forma e significado e 

existem independentemente de verbos particulares. Na acepção de Goldberg, as 

construções carregam significados, independentemente das palavras na sentença. 
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Assim, o significado não é construído a partir dos elementos componentes, os itens 

lexicais, por exemplo, mas é a construção que está associada com o significado.  

Compreendemos que isso ocorre com as construções que estamos 

investigando, cujos significados gramaticais de contrafactualidade como, por 

exemplo, suposição (vai ver e vai que), aceitação (vá lá e ainda vai) e 

dependência/responsabilidade (vai de SN) não são depreendidos pelos elementos 

individuais, mas da construção como um todo.  

De acordo com Croft (2001), a Gramática de Construções surgiu no intuito de 

analisar construções idiomáticas, expressões linguísticas que sintaticamente e/ou 

semanticamente são idiossincráticas em vários sentidos, pois são maiores que 

palavras e não podem ser acrescentadas ao léxico de uma língua, sem alguns 

mecanismos especiais. Para esse pesquisador, algumas construções são 

lexicalmente idiossincráticas como, por exemplo, a construção inglesa “kith and kin”, 

em português, similarmente a “sem eira nem beira”. 

Há outros tipos de construções idiomáticas, segundo Croft (2001), que 

apresentam palavras e sintaxe familiares, mas são semanticamente idiossincráticos. 

Exemplo disso no inglês é “tickle the ivories” (“tocar piano”) e, no português, “chutar 

o balde”. Esse estudioso afirma ainda que todas as construções idiomáticas são 

semanticamente idiossincráticas, pois não seguem regras gerais de interpretação 

semântica, elas requerem regras próprias de interpretação semântica. 

Em português, em se tratando do uso de ir em construções, existem algumas 

ocorrências em que ir figura em uma expressão idiomática como, por exemplo, “vai 

ver se estou na esquina”, “vá catar coquinho”, “vá chupar prego”,” vá pentear 

macaco”, entre outras. O sentido de tais expressões idiomáticas não tem nenhuma 

relação com os argumentos da injunção, quais sejam: ir até a esquina, catar 

coquinho, chupar prego e pentear macaco. Ao contrário, o que o falante quer 

realmente expressar é seu desagrado em relação ao discurso do interlocutor. 

No que concerne à associação convencional entre forma e função, Fried 

(2015) defende que a forma relaciona-se a características sintáticas, morfológicas ou 

prosódicas, enquanto a função refere-se à semântica lexical, à estrutura do evento, 

à diátese, à pragmática e à estrutura do discurso. Essa estudiosa também afirma 

que léxico e gramática consistem de variados tipos de construções e com diferentes 

graus de esquematicidade. Ela ilustra sua afirmação com o seguinte quadro: 
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Quadro 1 - Construções no continuum léxico-gramática 

Graus de esquematicidade Exemplos 
Totalmente preenchidas e fixas 

Totalmente preenchidas e 

parcialmente flexíveis 

Parcialmente preenchido 

 

 

Totalmente esquemático blue moon, children, ink, blue  

go[tense] postal, hit[tense] the road 

 

the [AdjP] (e.g. the rich/hungry/young) 

[time expression] ago (e.g. six days/beers 

ago) adj-ly (e.g. richly, happily) 

[V NP]VP, [NP VP]S 

stemV-PAST (e.g. walk-ed, smell-ed) 
Fonte: Adaptado de FRIED, 2015, p. 977. 

 

Na acepção de Fried (2015), a Gramática de Construções interessa-se por 

explicar qualquer propriedade específica ou universal da linguagem baseada em 

princípios cognitivos gerais, os quais incluem categorização, focalização, tipos de 

raciocínio e estratégias de inferência (metonímia e metáfora), memória associativa 

entre outros, e estratégias comunicativas regulares, com destaque para o fluxo de 

informações, a natureza das relações falante-ouvinte, envolvimento subjetivo/afetivo, 

princípios de polidez, estratégias de organização textual dentre outras. 

Essa pesquisadora destaca ainda que a Gramática de Construções também 

contempla a função do contexto nas descrições gramaticais, analisando dados que 

lancem luz a respeito do papel da estrutura do discurso e da dimensão sócio-

pragmática na organização linguística. Sob essa ótica, a Gramática de Construções 

investiga manifestações autênticas de uso da língua e empiricamente atestadas. 

O termo construção passou a ter um tratamento teórico a partir das 

publicações de Fillmore (1985), Fillmore, Kay e O’Connor (1988), Fillmore e Kay 

(1999) e Goldberg (1995), os quais propuseram tanto uma abordagem teórica do 

conceito de construção como também o reconhecimento das construções como 

unidades básicas da língua. 

Uma construção é uma unidade simbólica convencional, formada pelo 

pareamento entre forma e significado, cujos elementos não são predizíveis pelos 

componentes individualmente presentes na composição (GOLDBERG, 1995). 

Possui uma estrutura sequencial e pode incluir posições fixas e/ou abertas. As 

construções podem ser palavras inteiras, uma subparte com significado como os 
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morfemas, palavras que formam uma construção idiomática ou mesmo construções 

sintáticas esquemáticas como a construção ditransitiva, por exemplo (FURTADO DA 

CUNHA, BISPO e SILVA, 2013). 

Traugott e Traousdale (2013), tais como Croft e Goldberg, definem construção 

como pareamento forma-significado, o qual pode ser pensado em termos de várias 

dimensões (tamanho, grau de especificidade fonológica e tipo de conceito), todas 

gradientes. 

Com relação à gramática, na visão da Gramática de Construções, nenhum 

nível é autônomo ou nuclear. Assim, gramática é vista como um sistema holístico em 

que semântica, morfologia, fonologia e pragmática operam juntos na construção. Na 

visão de Goldberg e Croft, toda estrutura linguística é construcional, desde o 

morfema até a oração. Outro ponto defendido por essa linha é que estruturas 

conceptuais podem ser universais, mas as construções são específicas a línguas 

particulares. 

As abordagens construcionais, de acordo com Goldberg (2013), compartilham 

princípios, quais sejam:  

 

a) a construção é a unidade básica da gramática, é resultado do 
pareamento forma e significado; 

b) a estrutura semântica é mapeada diretamente na estrutura 
sintática superficial; 

c) a língua é uma rede de nós e elos entre os nós, as associações 
entre os nós tomam a forma de hierarquias de herança; 

d) a variação translinguística pode ser explicada tanto do ponto de 
vista dos processos cognitivos de domínio geral bem como de 
construções específicas à língua. 

 

Para Fried (2015) a Gramática de Construções, tal como as abordagens 

centradas no uso, baseia-se numa proposta fundamental: os padrões gramaticais 

são formados por pareamentos de forma e função. Assim, enquanto plataforma 

holística e centrada no uso, esse modelo teórico considera, para efeitos de análise, 

todos os tipos de expressões como igualmente centrais para capturar padrões 

gramaticais, levando em conta, todas as dimensões da linguagem.  

Dentre os modelos de Gramática de Construção conhecidos, destacamos a 

Gramática de Construções Radical (GCR), modelo de representação 

morfossintática, elaborada por Croft (2001), a qual se interessa pela relação entre 

descrição gramatical e tipologia linguística e defende que as construções são 
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Fonte - Adaptado de Croft (2001, p.18)  específicas à língua, e as categorias, também definidas especificamente em termos 

das construções em que elas ocorrem. 

A figura abaixo, adaptada de Croft (2001, p. 18), representa o modelo da 

estrutura simbólica de construção na GCR, a qual exibe os vínculos entre forma e 

significado. 

 

                    Figura 1 – Modelo da estrutura simbólica da construção. 

 
 

 

Croft afirma que o termo significado representa todos os aspectos 

convencionalizados da função de uma construção, a qual pode incluir tanto 

propriedades da situação descrita pelo enunciado, mas também propriedades do 

discurso em que o enunciado se encontra (o uso do artigo definido para indicar que 

o objeto a que se refere é conhecido tanto pelo falante como pelo ouvinte, por 

exemplo) e a situação pragmática dos interlocutores (como o uso da construção Que 

gato lindo! para transmitir surpresa do falante). Na visão da Gramática de 

Construções, a ligação simbólica entre forma e significado convencional é interna a 

uma construção.  

Nesse modelo, Croft destaca três pontos importantes: a natureza taxonômica 

do conhecimento construcional, a relação de herança hierárquica entre construções 

mais gerais e mais específicas e a importância do uso da língua na determinação 

dos aspectos da estrutura linguística.  

Um ponto importante a se destacar é que a construção exibe um conjunto de 

propriedades, tais como esquematicidade, produtividade e composicionalidade sobre 

as quais discutimos, a seguir, com base em Traugott e Trousdale (2013). 

Esquematicidade pode ser entendida sob dois vieses: primeiro na visão 

cognitiva de Langacker (2008, 1994), para quem a esquematicidade é uma 

propriedade da categorização e envolve abstração em que conceitos são 



66 

armazenados de forma hierárquica. Refere-se ao grau de dissimilaridade dos 

membros de uma classe. Um esquema é uma generalização taxonômica de 

categorias linguísticas, ou não. 

Para a Gramática de Construções, esquematicidade é uma propriedade da 

construção que pode ser parcialmente preenchida. Assim, elementos se cristalizam 

e servem como modelo para criação de construções. Kemmer (2003, p. 78) 

compreende que esquemas são “padrões de experiência essencialmente 

rotinizados, ou cognitivamente entrincheirados.” 

As construções codificam esquemas linguísticos abstratos, sejam procedurais 

ou de conteúdo, e são inconscientemente percebidas como estreitamente 

relacionadas na rede construcional. Compreende-se que as construções 

apresentam-se ligadas umas às outras seguindo uma hierarquia, pois níveis de 

generalidade ou especificidade influenciam na variedade de graus de 

esquematicidade, conforme pode se perceber na figura, a seguir. 

 

      Figura 2 – Relações hierárquicas entre as construções   
 

Usando o exemplo da construção quantificadora, na figura acima, Traugott e 

Trousdale (2013) exemplificam como ocorre a esquematização. No nível mais alto, 

encontra-se a construção mais abstrata, portanto mais esquemática (o esquema 

cognitivo de quantificador), podendo-se incluir todos os tipos de quantificadores 

(grande, pequeno ou intermediário, ou binominais e monomorfêmicos). No nível 

médio, estão os subesquemas, instanciados pelos type (grandes, pequenas e 

intermediárias, por exemplo). No nível inferior, estão as microconstruções 

instanciadas pelos construtos, as manifestações efetivas de uso da língua (tokens), 

as quais podem apresentar uma variedade de possibilidades de codificação, todas 

relacionadas ao type instanciador. 

Fonte: Adaptado de Traugott e Trousdale (2013, p. 17) 
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Produtividade, na visão de Traugott e Trousdale (2013), é gradiente, 

relaciona-se a esquemas e diz respeito a: i) sua extensibilidade, à medida em que 

sancionam outras construções menos esquemáticas, e ii) o grau em que eles são 

limitados. Na morfologia inglesa, segundo esses autores, o grau em que a 

combinação de um adjetivo mais -th sanciona a criação de novos substantivos 

embora isso atualmente seja menos produtivo, diferentemente do uso do adjetivo 

mais -ness, cuja produtividade é maior. 

No português verifica-se que o uso do adjetivo mais o sufixo -dade apresenta 

maior produtividade na formação de substantivos como portabilidade, por exemplo, 

enquanto o uso do adjetivo com o sufixo -ez é menos produtivo. 

A produtividade está relacionada à frequência. Bybee (2003) distingue 

frequência de type (o número de diferentes expressões apresentados por um padrão 

particular) de frequência de token (o número de vezes em que uma unidade aparece 

em um texto). 

Traugott e Trousdale (2013) igualam frequência de construção com 

frequência de type e frequência de construto com frequência de token. O artigo 

definido no inglês, por exemplo, apresenta frequência de type de um, mas é o 

construto mais frequente na língua contemporânea. O aumento na frequência do 

construto ocorre pela frequência de uso e a repetição, contribuindo para a expansão 

da nova construção. 

Já a composicionalidade diz respeito ao grau em que o elo entre forma e 

significado é transparente. Numa visão construcional, compreende-se a 

composicionalidade em termos de convergência ou não entre aspectos da forma e 

aspectos do significado. 

De acordo com Arbib (apud TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 19), “O 

significado não é inteiramente composicional, mas a língua tem composicionalidade 

no sentido de que a estrutura composicional de uma sentença frequentemente 

fornece pistas para o significado do todo19.” 

Bybee (2010), citando Langacker (1987), distingue composicionalidade de 

analisabilidade. Para essa autora, foi, era, foram são semanticamente                                                            
19 Language meaning is not entirely compositional, but language has compositionality in the sense 
that the compositional structure of a sentence will often provide cues to the meaning of the whole. 
(ARBIB, 2012: 475) 
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composicionais, mas morfologicamente não analisáveis. Os conceitos de 

composicionalidade e analisabilidade são relacionados e ambos são gradientes. 

Composicionalidade é associada com a combinação atribuída do significado 

do todo sobre o significado das partes de uma expressão composta; analisabilidade 

se relaciona com o grau em que os falantes reconhecem, e tratam distintamente, 

essas partes componentes. Traugott e Trousdale (2013) consideram a 

analisabilidade como um subtipo da composicionalidade, não as tratando como 

propriedades separadas. 

No presente capítulo, procuramos delimitar o quadro teórico de nossa 

pesquisa, que se fundamentou na Linguística Funcional Centrada no Uso, cuja 

proposta contempla a análise da língua, investigando os processos concernentes ao 

seu uso. 

Objetivamos, com base na LFCU, discorrer sobre alguns conceitos que 

julgamos pertinentes, para tentar explicar a formação bem como o uso das 

construções com ir. Para isso, buscamos integrar mudança semântica, 

discursividade e Gramática de Construções. Atinentes às recentes pesquisas sobre 

a perspectiva construcionista da língua, procuramos respaldar-nos em autores como 

Goldberg (1995, 2006) para discutir sobre aspectos envolvidos na formação de uma 

construção gramatical. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No presente capítulo, desenvolvemos a análise das instanciações gramaticais 

com ir. Para essa tarefa, dividimos o capítulo em quatro seções, assim distribuídas: 

na primeira seção, fazemos a apresentação geral dos dados; na segunda, a análise 

das construções com ir é feita com base no modelo de Croft (2001) e Croft e Cruse 

(2004), considerando as características formais (fonético-fonológicas, morfológicas e 

sintáticas); na sequência, tratamos dos aspectos funcionais, contemplando fatores 

semânticos, cognitivos  e discursivo-pragmáticos implicados nos usos dessas 

construções; finalizamos o capítulo com a análise da relação padrão discursivo e 

uso das construções sob enfoque. 

 

3.1 Apresentação geral dos dados 

 

Conforme já explanado na Metodologia – no capítulo introdutório –, os dados 

da pesquisa são oriundos da ferramenta de busca Google, da qual selecionamos 

360 (trezentos e sessenta) ocorrências.  

As amostras estão distribuídas neste trabalho sob duas formas: primeiro pelos 

types de ocorrência e segundo, considerando a frequência desses dados e os 

padrões discursivos nos quais estão circunscritos, na seção 3.5. Selecionamos cinco 

types de construção com ir, conforme o que se apresenta a seguir: (1) vai ver, (2) vai 

que, (3) vá lá, (4) ainda vai, (5) vai de SN. No que diz respeito à quantificação das 

ocorrências que instanciam cada um desses types, o resultado pode ser visto na 

seguinte tabela: 
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         Tabela 1 – Quantificação das ocorrências por type construcional 

Types Ocorrências % 
Vai que 117 32,50 
Vá lá 100 27,78 

Vai ver 95   26,39 
Vai de SN 42 11,67 
Ainda vai  06  1,66 

Total   360    100 
Fonte: Autoria própria. 
 

A tabela 1 nos dá uma dimensão a respeito dos usos das construções com ir 

e, pelo que se pode perceber, vai que é uma construção de uso frequente, haja vista 

liderar em número de ocorrências. Embora esse uso seja frequente na modalidade 

oral, verificamos, pelos dados coletados, grande ocorrência na escrita, pelo fato de 

essa construção aparecer em padrões discursivos mais informais como o 

comentário, por exemplo, e veiculados em mídia impressa como jornal, revistas e 

blogs, os quais apresentam textos tanto formais como informais. Supomos que vai 

que seja a construção mais antiga, embora isso só pudesse ser comprovado por 

meio de um estudo diacrônico. 

Percebemos que tanto a construção vai ver como vai que, ambas de viés 

(inter)subjetivo, codificam o sentido de probabilidade/possibilidade, porém não 

podemos dizer que são construções concorrentes, pois vai que parece manifestar 

um sentimento de precaução por parte do falante, enquanto que, no uso de vai ver, 

o falante apenas apresenta uma conjectura. 

Na mesma tabela, chama-nos a atenção também a elevada quantidade de 

ocorrências da construção vá lá em comparação com sua concorrente funcional 

ainda vai. A alta frequência da primeira, provavelmente, se deve ao fato de ela já 

estar mais convencionalizada e/ou de uso mais generalizado do que a segunda. 

Também, é digno de nota, o baixo número de ocorrências da construção vai 

de SN. Uma explicação para isso pode ser o fato de esta ser ainda pouco 

convencional e restrita a contexto mais informais. Ademais, a construção com a qual 

compete – vai depender de SN – é mais comum e ainda sem restrição funcional de 

uso. 
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3.2 Propriedades das construções gramaticais com ir 

 

 As construções gramaticais com ir no PB contemporâneo, em que esse 

item exerce funções diversas em conjunto com outro(s) constituinte(s) e que são 

nosso objeto de estudo, apresentam as seguintes configurações esquemáticas: 

 

a. [[vai ver] (que) [O]]PROBABILIDADE/POSSIBILIDADE 

b. [[vai que] [O]]PROBABILIDADE/POSSIBILIDADE 

c. [[vá lá] ([que O])]ACEITABILIDADE POSSÍVEL 

d. [ainda vai]ACEITABILIDADE POSSÍVEL 

e. [vai de SN]CONDIÇÃO SUPOSTA 

 

A construção formada por ir Vp não é o foco dessa discussão, pois já foi 

objeto de estudo no mestrado, quando pesquisamos o uso procedural de ir 

acompanhado de outro verbo no infinitivo para codificação do tempo futuro, na 

perspectiva funcionalista da gramaticalização (SILVA, 2000).20 Nossa atenção se 

volta agora para o estudo das cinco construções formadas com ir, conforme se 

apresentam esquematizadas anteriormente. 

Essas construções parecem ser relativamente idiossincráticas, primeiro 

porque não existe uma construção esquemática mais geral com a qual se 

relacionam diretamente21; segundo porque não identificamos, ao menos na sincronia 

atual do PB, a existência de subesquemas ou microconstruções que as instanciam. 

Sendo assim, elas podem ser consideradas como mais especificadas. 

Entretanto, embora tais construções não possam ser categorizadas como 

types pertencentes a uma construção geral superordenada, sobretudo em razão de 

suas especificidades formais e semânticas, defendemos aqui que elas pode(ria)m 

ser agrupadas em um domínio funcional mais amplo: o da expressão de conteúdo 

não factual (irrealis), de viés (inter)subjetivo, marcadamente como estratégia 

argumentativa.                                                            
20 Também não estamos considerando, neste trabalho, a construção de rejeição do locutor ao(s) 
interlocutore(s), do tipo Ir SP (Vá pro inferno) ou Ir O (Vão pentear macaco), a qual será tema de 
outro estudo à parte. 
21 A exceção parece a construção vá lá, estudada em Oliveira (2012), a qual, segundo a autora, 
instancia o esquema mais geral V Loc. 
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No quadro a seguir, procuramos representar, esquematicamente, o que 

estamos advogando. 

 

   Quadro 2 - Rede esquemática das construções gramaticais com ir 
 

    Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da esquematização, no quadro 2, das construções com ir e das 

amostras que ilustram suas respectivas instanciações, é possível perceber que 

todas elas pertencem ao domínio da contrafactualidade, visto que codificam eventos 

ou estado de coisas hipotetizados. 

A construção vai ver, que pode vir acompanhada da partícula que – [[vai ver] 

(que) [O]] –, compõe sempre uma oração, na qual a construção atua como operador 

modal que codifica semanticamente probabilidade/possibilidade. 

De forma análoga a vai ver, a construção vai que também compõe uma 

oração – [[vai que] [O]] – e atua como operador modal, codificando, quase do 

mesmo modo que a anterior, probabilidade/possibilidade. 

Em vai do(a), cuja configuração esquemática é [vai de SN], ir forma um todo 

funcional com o SP, exprimindo condição, mais ou menos similar a depender de. 

As construções vá lá e ainda vai são um caso de “variação”, pois competem 

funcionalmente, apresentando certa equivalência semântica, ou seja, ambas 

imprimem a ideia de suposta aceitabilidade/admissão de um fato. 
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Um ponto a se considerar é que as construções sob estudo não são 

composicionais, visto que seus respectivos significados não resultam de seus 

elementos particulares; tampouco é possível a inserção de elementos entre os 

componentes da construção nem qualquer permuta de nenhum deles, sob pena de 

perda do sentido. 

 

3.3 Aspectos formais 

 

Pretendendo uma descrição mais detalhada das propriedades formais das 

construções em estudo, tomamos como parâmetro de análise o modelo 

construcional esboçado em Croft (2001) e Croft e Cruse (2004). Esses autores 

defendem que as construções são específicas à língua e que as categorias também 

são definidas em termos das construções em que elas ocorrem. 

Para uma análise que dê conta dos aspectos gerais de uma construção, Croft 

propõe examiná-la considerando propriedades relacionadas ao polo da forma – 

fonológicas, morfológicas e sintáticas – e ao do significado (ou função) – 

semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais –, segundo se apresenta na Figura 

1, na p. 61 deste trabalho. 

Contudo, por entender que certas construções se definem formalmente, 

também, mediante propriedades suprassegmentais22, decidimos utilizar o termo 

fonético-fonológico em substituição a fonológico, adotado por Croft. Além disso, 

optamos por substituir o termo significado, empregado por esse autor, por função, 

entendendo ser este mais adequado para recobrir as propriedades semânticas, 

discursivas e pragmáticas das construções. A propósito, preferimos a união dos 

termos discursivo e pragmático (discursivo-pragmático) em razão da quase sempre 

impossível separação desses domínios no exame de fenômenos linguísticos. 

Assim, alinhando-nos relativamente à proposta apresentada em Croft (2001) 

e Croft e Cruse (2004), passemos, a seguir, ao detalhamento dos aspectos formais e 

funcionais das construções alvo de nosso trabalho. 

 

                                                            
22 Certas construções de grau são uma evidência da importância de aspectos suprassegmentais (e 
não morfológicos ou sintáticos) no estabelecimento do elo forma-função, posto que sua expressão se 
dá, por exemplo, por meio da fala silabada ou do alongamento silábico para designarem intensidade 
(SILVA, 2015). 
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3.3.1 Aspectos fonético-fonológicos  
Do ponto de vista fonético-fonológico, o verbo ir com status de item lexical 

pleno apresenta-se como um elemento distinto em relação a outro(s) na cadeia da 

fala, ou seja, como uma palavra autônoma, com identidade fonológica e traço 

prosódico individuais. É, portanto, uma construção lexical – par forma/significado –, 

nos termos de Goldberg (2003). Mesmo quando utilizado como auxiliar numa 

construção verbal perifrástica, pode também ser tomado como uma palavra 

fonológica particular. Tanto que é possível ser empregado como uma forma isolada 

em respostas curtas, conforme pode ser visto nesta amostra: f4- você vai fazer esse 

ano (novamente)? / f1- vou… (BCN, 2011, p.11). Em ambos os casos, trata-se, 

portanto, de um vocábulo único, formal e fonologicamente segmentável de outros 

que lhe são adjacentes (cf. ROSA, 2000; BASÍLIO, 2004). Ademais, o verbo ir, seja 

semanticamente como item lexical ou como auxiliar, possui identidade própria. 

Entretanto, nas construções aqui examinadas, ir compõe com outro(s) 

termo(s) um todo fonético-fonológico e semântico. Assim, a construção com ir forma 

um só bloco sonoro e só faz sentido com seus elementos tomados em conjunto. 

Para confirmar esses fatos, vejamos os dados expostos a seguir, divididos em 

dois grupos: de 01 a 06 e de 07 a 11. 

(01) Se você ensinar, o aluno aprende. Quando isso acontece, o aluno passa a 
acreditar no professor e vice-versa. O professor também de ser persistente. Se 
o aluno falta, o professor vai até a casa dele ver o que aconteceu. Um serve de 
exemplo ao outro. É cruel quando a escola permite que a escola desista da 
própria inteligência. (ALVES, 2015). 

(02) Duda diz para Pata que podem procurar Mosca, pois o motorista dele pode 
levá-los a qualquer lugar. Shirley vai ver o namorado, Cícero, e reconhece 
Mosca e Marian. Bruno (Bruno Autran) aparece na porta do orfanato e conversa 
com a filha, Dani, que fica temerosa.(CECÍLIA, 2015). 

 
(03) Áries – ‘Jogos Vorazes’ 

Aquela história com muita aventura, correria, competição, impulsividade... E 
uma pitada de romance, porque ninguém é de ferro! Vai que é tua, ariano! 
(RIGOTTI, 2017). 

 
 (04) A gente já fez bastante ajuste, reforçamos a segurança. Quando a pessoa se 

cadastra, ela recebe um SMS com código de cadastro, confirma e-mail, CPF. 
Colocamos uma avaliação maior por conta de ter medo de ser uma pessoa de 
má-fé, e vá lá e roube uma bicicleta. (BOCCHINI, 2017). 
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(05) Scarpa está se recuperando bem. Depois que tirou o gesso, a cada dia melhora 
um pouco. Quando for liberado totalmente, vai fazer quase que uma mini pré-
temporada. Depois ainda vai precisar pegar ritmo de jogo, ir entrando aos 
poucos, afirmou. (SÁ, 2017). 

 
(06) O projeto, aprovado pelo Ministério das Cidades, tem 5,5 quilômetros e vai da 

Estação da Lapa ao Cidade Jardim. O investimento é dividido entre o 
Orçamento Geral da União (R$ 300 milhões) e o Programa de Financiamento 
das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento (R$ 112 
milhões). (BORGES, 2017). 

 

Em todos esses casos com o verbo ir, os itens em destaque são unidades 

fonético-fonológicas individuais, com identidade própria em termos prosódicos e 

formais e função específica. Em 01, 03 e 04, vai é item lexical (verbo pleno); em 02 e 

05, é auxiliar, podendo, mesmo assim, ser segmentado em relação ao verbo 

principal ou a outra(s) forma(s) com que se relaciona; em 06, também parece ser um 

item lexical, mais ou menos equivalente a estende-se. 

Agora, confrontemos estas amostras com as anteriores. 
 
(07) Poxa bicho, eu pensei que você estivesse em Washington ao lado de JB Costa 

apupando o emperucado exótico e Presidente eleito dos Estados Unidos Donald 
Trump e tu aqui me perturbando. Vai ver ele deixou você com a broxa nas 
mãos, já que a atriz e militante do Partido Democrata Meryl Streep alegou 
compromisso de agenda e não compareceu. O emperucado joga duro com 
forasteiros desocupados, ou você se comporta ou vai lhe extraditar para o 
Brasil. Nem o Padim Pade Serra vai lhe salvar. Se comporte, a coisa aqui tá 
preta. (SERTANEJO, 2017). 

 
(08) Pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon criaram um site que calcula 

– de acordo com as suas respostas – o dia em que você parte dessa para 
melhor. Eles usam dados fornecidos por você e se baseiam em fatores como 
sexo, idade e localização geográfica para fazer a medição. Como as 
informações que formam a base de pesquisa do site foram fornecidas pelos 
Estados Unidos e Europa, a galera aqui de baixo do Equador ainda não pode 
brincar de prever a morte. Mas fica a dica. Vai que alguém fica com vontade de 
replicar a ferramenta.(WEINGRILL, 2009). 

 
(09) O mundo, antes um lugar com regras claras e uma razoável meritocracia, havia 

perdido o sentido: os bons meninos não ganhavam uma coroa de louros -nem 
ao menos, vá lá, uma loura coroa-, era preciso acordar às 6h15 para estudar 
química orgânica e os adultos ainda queriam me convencer de que aquela era a 
melhor fase da vida. (PRATA, 2012). 

 
(10) Li as reclamações ao Azera e "pessoas" dizendo que preferem os carros de 

preço equivalente das incompletas Mercedes e BMW... A4 ainda vai, mas as 
outras duas... Eu realmente comprei o carro este mês, e digo, tenho a versão 
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top do Azera na cor branca, com interior de coro cor caramelo e o carro é 
perfeito.(HYUNDAI, 2012). 

 
(11) ‘Assumir riscos alegando uma medicina humanizada é uma involução. A 

medicina bem feita vai da relação entre médico, gestante e equipe 

envolvida. E é desse relacionamento que se dá a humanização do parto’. 
(MORANDI, 2011).  

Nos dados de 07 a 10, as construções (vai ver, vai que, vá lá, ainda vai) 

constituem, cada uma, um só vocábulo fonético-fonológico, não havendo como 

considerar seus respectivos componentes como unidades autônomas. Ademais, o 

fato de só poderem expressar significado se tomadas, de per si, como uma unidade 

semântica reforça a indissociabilidade desses componentes nessas construções.  

No caso 11, o verbo ir (em vai da…), embora possa ser percebido como um 

item individual, sua associação com o SP e dependência deste para fazer sentido é 

tamanha que poderia mesmo ser considerado como participante de uma cadeia 

sonora única com o SP, altamente integrado a ele. 

Assim, confrontando-se o grupo de amostras 01 a 06 com o de 07 a 11, 

podemos admitir que as do segundo grupo apresentam características   fonético-

fonológicas distintas das do primeiro. Enquanto as de 01 a 06 têm individualidade 

sonora – e semântica –, as de 07 a 11 fazem parte de uma só unidade de expressão 

e de sentido, respectivamente. 

 

3.3.2 Aspectos morfológicos 

 

No que diz respeito aos aspectos morfológicos, observamos que as 

construções em estudo também se distinguem das outras de que o verbo ir participa. 

Enquanto nos usos mais convencionais (como item lexical ou como auxiliar) esse 

verbo está sujeito a flexões, nas construções que aqui examinamos, parece ser 

impossível qualquer alteração morfológica. 

Para nos certificarmos disso, consideremos as seguintes amostras, também 

divididas em dois blocos: de 12 a 15 e de 16 a 20. 

 

(12) Se seu time ganhar, seu momento de lazer foi premiado com muita alegria, mas 
pode ser que não. Quando você vai ao cinema ver uma comédia, sai muito 
alegre. Vê uma tragédia, sai impressionado. No Brasil, o futebol é o único 
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evento de lazer em que a pessoa sai de casa com sua pior 
roupa.(TAYLOR...,2015). 

 
(13) Corpos descobertos e arte em corpo feminino são comuns no Carnaval, mas 

não é isso o que você vai ver todos os dias no Brasil. Ainda que os biquínis 
brasileiros tenham menos pano quando comparados aos europeus, eles são 
sempre usados. Tomar sol na praia sem biquíni é rigorosamente proibido e pode 
resultar em multa. (O ‘JORNAL’..., 2014).). 

 
(14) Exatamente, reforço o que você falou de nunca clicar em links. Na dúvida, vá lá 

no google, procure o site do banco e entre você mesmo. Na hora de digital 
qualquer dado sensível, sempre conferir se o site está em HTTPS e se o 
certificado é válido. (PAYÃO, 2017).  

(15) O que eles não entendem é que quanto mais difícil, mais complicado, mais 
improvável é que a gente se une, Rubro Negro por Rubro Negro em um só 
pensamento: “Vai que dá!”… Esse “Vai que dá!” funciona em diversas 
demandas, desde briga para não cair até luta por títulos impossíveis.(SARDOU, 
2016).  

Nessas amostras, o verbo ir, seja como item lexical pleno – em 12, 14 e 15 – 

ou como auxiliar – em 13 –, pode(ria) ser flexionado em tempo e modo e/ou em 

pessoa e número, estes conforme a alternância do sujeito. Sob essa perspectiva, ir 

tem configuração morfológica variável (com a possibilidade de vir na forma finita e 

pessoal), o que lhe confere individualidade formal como uma construção particular. 

Passemos à análise das amostras de 16 a 20.  
(16) Segundo a pesquisa, isso mostra que os cães têm memória declarativa – 

memória de longo prazo sobre fatos e eventos que podem ser relembrados 
conscientemente. “Eles fazem isso [nos imitar] naturalmente, porque são 
predispostos a aprender socialmente com a gente”, explica Ádám Miklós, um 
dos pesquisadores. Espertinhos, não? Vai ver é por isso que eles gostam tanto 
de dormir na sua cama. Só estão te imitando…(CASTRO, 2013). 

 
(17) Quando chega esse período de meia-estação, em que não sabemos o que 

esperar do clima durante o dia, temos que andar com uma blusa de frio o tempo 
todo. Vai que sua mãe está certa e realmente o tempo vai virar à noite e você 
vai passar frio? (COLUNA..., 2015). 

 
(18) Maria Gadú. Não guarde esse nome. Espalhe. Sim, é mais uma cantora de 

MPB, mas ela não se parece com nenhuma outra. O jeito tímido e a pinta de 
moleque, vá lá, lembram Cássia Eller. E só. (ALBUQUERQUE, 2009). 

 
(19) O motivo da insistência de Ecclestone com a manutenção da corrida do Bahrein 

não está no Bahrein. Está a 13 mil quilômetros dali, em Austin, no Texas. Um 
jornal local publicou nesta semana que os promotores estão enfrentando 
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problema de caixa, com reflexos no andamento da obra. Em suma, tudo estaria 
atrasado. Um GP cancelado, ainda vai. Dois seria demais. (SEIXAS, 2012). 

 
(20) Cara, lógico que jogar bonito é o sonho de todo mundo, treinador, jogador, 

diretoria, presidente... mas nem sempre vai jogar bonito. Em alguns jogos 
precisa de mais marcação, mais força, em um jogo de campo ruim, duro, não dá 
para jogar bonito, tentar algo diferente. Não, é jogo de força, vou colocar um cara 
grande na área, vai da necessidade de jogo. Mas, óbvio, se puder juntar o jogo 
bonito com força, melhor ainda. (XAVIER, apud LUCENA; FERRI, 2016).  

Nesse último bloco de dados, semelhantemente ao que demonstramos 

quanto aos aspectos fonético-fonológicos, o verbo ir não tem as mesmas 

propriedades morfológicas das observadas no bloco de amostras 12 a 15. 

Diferentemente destas, nos casos de 16 a 20 (vai ver..., vai que..., vá lá, ainda vai, 

vai da...), são nulas as possibilidades de flexão desse verbo, a despeito da 

comutação de sujeito.  

Nesses casos, o verbo se apresenta, morfologicamente, como forma fixa, 

sempre no singular, não havendo como lhe atribuir (in)finitude nem pessoalidade. 

Esse fato corrobora a defesa de que, nesses contextos, ir não apresenta identidade 

individual de forma nem de sentido, diferentemente de quando atua como item 

lexical, pois opera como predicador estabelecendo concordância com o sujeito de 

uma oração. 

Nas instanciações em que estamos analisando, a construção se configura 

quando ir apresenta-se em conjunto com o(s) constituinte(s) adjacente(s) a que se 

vincula. Assim, do ponto de vista morfológico, o verbo compõe com o termo que o 

acompanha um bloco formal fechado, não admitindo variação gramatical. 

 

3.3.3 Aspectos sintáticos 

 

No tocante às propriedades sintáticas das construções aqui focalizadas, 

observamos, tal como em relação aos aspectos fonético-fonológicos e aos 

morfológicos, que, confrontadas com as construções em que ir é item lexical pleno 

ou auxiliar temporal, aquelas apresentam características distintas destas. Passemos 

a seu exame. 

No caso da construção lexical, ir é termo predicador, núcleo do sintagma 

verbal (SV), em que seleciona argumentos (um sujeito-agente [SN] e um oblíquo-

direcional [SP]), a fim de atender à conceitualização do evento de deslocamento 
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espacial. Na construção como auxiliar, é componente satélite na forma perifrástica 

do SV, em relação ao verbo nuclear, para assumir funções gramaticais (modo, 

tempo, pessoa e número). Outro ponto a se considerar, em ambas as construções, é 

o fato de ir poder configurar, sozinho, um SV quando se trata de resposta curta, 

conforme visto anteriormente. 

Já nas construções gramaticais em estudo, ir não tem o mesmo estatuto nem 

contrai as mesmas relações sintáticas. Em todas elas, esse verbo só pode ser 

considerado em companhia de outro(s) elemento(s) para a configuração 

sintagmática. Assim, diferentemente dos casos anteriores, ir não se constitui como 

sintagma em si mesmo. Cabe ainda assinalar que, nessas construções, as relações 

sintáticas não se dão apenas no nível da sentença, mas, principalmente no das 

conexões interoracionais ou mesmo cotextuais, conforme veremos mais adiante. 

Vejamos as amostras que seguem, as quais se encontram divididas em dois 

blocos, a saber, 21 a 25 e 26 a 30. 

(21) Fique antenado nas mudanças do mercado de RH das grandes empresas no 
Brasil. Aqui atualizamos quem vai para uma empresa e quem vem para outra! 
(VAI..., [2017?]). 

 
(22) Corpos descobertos e arte em corpo feminino são comuns no Carnaval, mas 

não é isso o que você vai ver todos os dias no Brasil. Ainda que os biquínis 
brasileiros tenham menos pano quando comparados aos europeus, eles são 
sempre usados. Tomar sol na praia sem biquíni é rigorosamente proibido e pode 
resultar em multa. (AZEVEDO, 2014). 

 
(23) Você navega na internet? Então frequenta o Google. No site líder mundial em 

serviço de busca, encontra-se tudo. Tem dúvida? Vá lá. O sabidão nasceu em 
setembro de 1998. A cada ano, fica mais rico.(SQUARISI, 2009). 

 
(24) Alguém ainda vai gostar de você, assim mesmo, exatamente como você é. 

Alguém vai se importar com você, desejar estar com você sempre que possível, 
vai te ligar no meio da noite só pra perguntar se está tudo bem. 
(ALBUQUERQUE, 2016). 

 
(25) Hoje é dia de procissão. O São João, no seu andor engalanado, é carregado 

pelos rapazes dos grupos de forcados. Vai da Igreja até ao rio e aí há de 
abençoar - por intermédio do padre - os barcos que já estão junto ao cais, 
enfeitados para a ocasião. (DINIZ, 2009). 

 

Nessas amostras, temos ocorrências de ir em que esse verbo tem identidade 

fonético-fonológica, morfológica e sintática própria. Em 21, 23 e 25, é verbo pleno, 

núcleo do SV; portanto, um predicador com relações sintáticas com outros 



80 

componentes na oração. Nesses casos, ir é, em si mesmo, uma construção lexical e, 

concomitantemente, participante de uma construção oracional, nos termos de 

Goldberg (1995, 2003). Essas ocorrências instanciam o frame X ir a/para Y, em que 

X = agente, ir = deslocamento, a/para = direção, Y = local de destino. O esquema 

sintático é [[Suj]Ag [[Pred]Mov [Obl]Loc]], no qual Suj é representado por um SN, Mov 

por um SV e Obl por um SP. Sendo assim, ir é independente em relação aos demais 

elementos que a ele se associam na estrutura oracional. 

Em 22 e 24, ir é auxiliar temporal, tendo estatuto periférico no SV. Mesmo 

assim, possui identidade formal própria. Portanto, embora componha uma unidade 

funcional com o verbo nuclear a que se vincula, o SV em que figura é perfeitamente 

analisável do ponto de vista sintático, ou seja, [[ir]Aux [V]Pred]. 

Vejamos agora as amostras (26) a (30): 

 

(26) ‘Uma pessoa divertida, que faz rir e que tem brilho nos olhos, conquista quem 
está em volta’. Vai ver foi assim que ela fisgou seu futuro marido, quer apostar? 
(ZAHIR, 2013). 

  
(27) Apesar de nunca ter sido sorteada, diz que o importante é concorrer. ‘Vai que 

dá certo e fico rica. Depois é só preciso ter cautela para usar’. (XAVIER, 2013). 
 
 (28) Claro que de vez em quando também erra a mão, como semanas atrás, 

quando exibiu um longo e chatonérrimo show no estilo banquinho e violão com 
Marcelo Camelo. Mas, vá lá... tá perdoado.(FELTRIN, 2013). 

 

(29) vc irá ter um carro 1.0 andando menos que um 1.6 e bebendo igual? Então 
acho que está de jogar os giros sempre nas alturas em 1.0 não é cola. Na hora 
da ultrapassagem ou em uma subida, ainda vai, mas fikar esguelando o carro 
1.0 para andar mais, não rola. C quer q o carro ande então compre um 1.6 2.0 e 
por aí vai. (SHARP, 2012). 

 
(30) - É difícil. Vai da característica de cada jogador. Natural que a gente precise 

de outro jogador que nos dê uma sustentação. Vamos trabalhar para buscar a 
melhor formação inicial. Pela forma que atua e se comporta nos dois anos que 
vem se comportando e frieza que passa a todos, é difícil substituir - completa. 
(DIAS,2017).  

 
Nesses casos, as construções com ir que eles instanciam têm configuração 

estrutural bem diferente daquelas anteriores. Sendo assim, a relação sintática desse 

verbo com seu(s) respectivo(s) adjacente(s) é de outra ordem, de modo que, 

dificilmente, pode(ria) ser classificado como verbo nuclear ou periférico. 
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De fato, em vai ver foi assim… (26), vai que dá certo… (27), vá lá (28), ainda 

vai (29) e vai da tua inteligência... (30), ir não pode ser visto como verbo 

sintaticamente autônomo, posto que, nesses contextos, não contrai função, a não 

ser em conjunto com os outros itens, formando com eles um todo sintático não 

composicional nem analisável em unidades individuais. 

Assim, pela recorrência formal – e funcional – observadas nas amostras 

coletadas do corpus que utilizamos na pesquisa, depreendemos as seguintes 

configurações esquemáticas subjacentes a essas construções com ir (já 

apresentadas no início deste capítulo e aqui retomadas), as quais parecem, de certo 

modo, convencionalizadas na interação verbal: 

1. [[vai ver] (que) [O]]PROBABILIDADE/POSSIBILIDADE 

2. [[vai que] [O]]PROBABILIDADE/POSSIBILIDADE 

3. [[vá lá] ([que O])]ACEITABILIDADE POSSÍVEL 

4. [ainda vai]ACEITABILIDADE POSSÍVEL 

5. [vai de SN]CONDIÇÃO SUPOSTA 

Nessas construções, especialmente as de 1 a 4, ir e seu par, com que 

compõe unidade formal e semântica, podem ser considerados um operador com 

função modalizadora. Desse modo, incide não propriamente sobre um constituinte 

no nível da oração, mas sobre um conjunto informacional maior. Daí, sua relação 

sintática “marginal”, no sentido de se encontrar às margens da estrutura oracional, e, 

ao mesmo tempo, “mediadora”, no sentido de estabelecer elos semânticos e 

discursivo-pragmáticos entre conteúdos intersentenciais. 

Para ratificar o contraste verificado entre as amostras do primeiro bloco (21 a 

25) e as do segundo (26 a 30), segue um quadro resumitivo, em que ficam mais 

salientes as diferenças sintáticas que analisamos. 
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Quadro 3 – Diferenças sintáticas entre as construções convencionais com IR e as   
construções alvo da pesquisa 

Amostra Construções convencionais Amostra Construções da pesquisa 
22 Você [vai] [ver] todos os dias.  26 [Vai ver] foi assim 
23 Tem dúvida? [Vá] [lá]. 28 [vá lá]... tá perdoado 
24 Alguém [ainda] [vai] gostar,.. 29 em uma subida, [ainda vai], 
25 [Vai] [da Igreja] até ao rio 30 [Vai da tua inteligência] 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por esse quadro, podemos visualizar melhor os contrastes entre as 

configurações sintáticas das construções com ir da primeira coluna e as da segunda. 

Confrontando-se as amostras horizontais por coluna, constatamos as peculiaridades 

(composicionais e não composicionais) de cada uma delas, o que nos permite 

confirmar a distinção entre uma e outra, não obstante a apenas coincidente 

“semelhança” linear na cadeia oracional. 

 

3.4 Aspectos funcionais 

 
Nesta seção, examinamos as construções gramaticais com ir no que se refere 

ao polo da função, aproximando-nos do modelo formulado em Croft (2001) e em 

Croft e Cruse (2004). Nesse sentido, buscamos identificar as pressões que fatores 

semântico-cognitivos e discursivo-pragmáticos exercem no uso dessas construções. 

Em relação aos aspectos semântico-cognitivos, elegemos a categorização, 

chunking, extensão semântica, entre outros; quanto aos aspectos discursivo-

pragmáticos, recorremos à informatividade, progressão discursiva, perspectivização, 

negociação intersubjetiva e outros. 

 

 

3.4.1 Aspectos semântico-cognitivos 

 
Conforme visto neste trabalho, construções com o verbo ir podem ser de 

caráter lexical, em que esse verbo é predicador, de sentido pleno, associado à 
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noção de deslocamento espacial, ou de natureza gramatical, em que ele atua como 

auxiliar de uma construção verbal perifrástica designativa de tempo futuro. Ambas as 

construções, na verdade, são, respectivamente, instanciações de construções mais 

gerais: a primeira, instancia a construção oracional superordenada SAg VMov SPLoc; a 

segunda, a construção VAux VPred. Nesses casos, portanto, ir tem significação 

específica, individualmente reconhecível. 

Nas construções objeto de estudo, entretanto, ir não tem identidade 

semântica particular. Em todas elas, esse verbo só faz sentido se considerado em 

conjunto com outro item. Desse modo, diferentemente das construções referidas no 

parágrafo anterior, o significado de cada uma dessas construções é não 

composicional, isto é, não decorre do sentido de seus respectivos itens individuais. 

Vejamos os casos que seguem nestes fragmentos textuais: 

(31) Ao seu lado, agitado, outro morador de rua estava inconformado. ‘Claro que não 
dá para ficar, eles te tocam mesmo. Vai lá para ver se eles não te tocam 
também’, diz. ‘Os caras da prefeitura me deixaram só com essa 
roupa.(CONDOMÍNIOS...,2015) 

 
(32) ‘No Brasil, onde tem hoje só 5% de desempregados, do ponto de vista do 

Caged [Cadastro Geral de Empregados e Desempregados], incentivar que 
pessoas possam ser demitidas por justa causa, e ainda sacar o FGTS e o 
seguro-desemprego e ainda fazer um bico, não seria adequado’, explicou o 
senador, acrescentando que o projeto ainda vai incluir um bônus de 
compensação na aposentadoria do trabalhador que não for beneficiado pelo 
programa habitacional.(GONÇALVES, 2013). 

 
(33) O vencido em golpes geralmente vai para o exílio (Dom Pedro II, Washington 

Luis e João Goulart) ou pede asilo em embaixada, vai ver que é por isso que os 
estudantes chilenos estenderam uma faixa: GOLPE BRANDO…(ARAÚJO, 
2016).  

(34) Dentro de uma faculdade, você tem um cara que faz publicidade, um psicólogo, 
e se você parar para pensar, dá para montar uma organização de eSports 
completa dentro da faculdade. Nosso objetivo é esse. Que eles ganhem 
experiência, criem organizações, trabalhem em cima das imagens desses 
jogadores", completou. "Vai que uma paiN, por exemplo, está assistindo e 
contrata esses caras", disse o narrador. (VISANDO...,2017).  

(35) Não é o que vem acontecendo nas audiências do Senado para os cargos, que 
começaram no dia 10 de janeiro. Vá lá, governos são compostos por pessoas e 
pessoas discordam umas das outras. É natural e saudável conviver com o 
diferente, inclusive dentro do governo. (LAVADO, 2017). 
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(36) Apesar da decepção, ela já consegue aceitar o fato de não ter levado o título de 
Miss Universo. "Muitas pessoas vêm falar comigo, que torciam muito. Que eu 
deveria ter ido mais longe. Que foi injusto. Também fico triste, mas está nos 
planos de Deus", falou. "Eu senti que podia ter ido mais longe. Dei o meu melhor. 
Mas vai da cabeça dos jurados", avaliou. (PINHEIRO, 2017). 

 
As amostras destacadas em 31 e 32 representam, respectivamente, a 

construção lexical com o verbo ir, significando deslocamento espacial, e a 

construção com esse mesmo verbo como auxiliar, na função de marcador de tempo 

futuro. São ambas exemplares dos usos mais convencionalizados dessas 

construções. 

Vale destacar que a seleção de ir para codificar tempo futuro se deu por um 

processo analógico em que novos enunciados são criados com base em outros já 

produzidos em experiências discursivas anteriores. Assim, no processamento 

linguístico de itens abstratos, o locutor baseia-se em itens lexicais concretos, e com 

a frequência de uso, tornam-se automatizados e passam a fazer parte do nosso 

conhecimento gramatical (FISCHER, 2009). 

Já as amostras de 33 a 36, por sua vez, exprimem as seguintes acepções: 

probabilidade/possibilidade, mais ou menos equivalente a provavelmente/pode ser 

que (vai ver que, em 33, e vai que, em 34); aceitação, relativamente similar a é 

admissível (vá lá, em 35); condição, semelhante a depende de (vai da, em 36). 

Um traço semântico comum a essas construções é o fato de veicularem 

informação relativa ao mundo da crença subjetiva do locutor, descrevendo eventos 

ou situações hipotéticas/supostas (irrealis). Sendo assim, todas elas situam-se no 

domínio da contrafactualidade. 

Um ponto a ser examinado quanto a esse traço semântico comum é a 

presença do verbo ir nessas construções. Nesse sentido, cabe identificar a 

motivação cognitiva subjacente que, possivelmente, licenciou o uso desse verbo na 

formação de cada construção. A esse respeito, defendemos a ocorrência do 

processo de extensão semântica, mais especificamente, da metonimização, pelo 

fato de se estabelecerem relações cognitivas de contiguidade, podendo ocorrer por 

meio da relação causa-efeito ou da relação parte-todo, só para citar os dois 

esquemas mais comuns, entre outros existentes (KÖVECSES, 2014). 

Tomando esse princípio como base, entendemos haver um conjunto de 

relações metonímicas subjacentes à conceitualização de ir, em razão da 

contiguidade de conceitos envolvidos no frame de deslocamento espacial. Uma das 
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relações de contiguidade refere-se ao fato de que deslocar-se de um ponto a outro 

mais adiante no espaço inclui, necessariamente, tempo. A noção de tempo, nesse 

caso, considera a duração do trajeto e, principalmente, o final deste, que 

corresponde a um tempo posterior. 

Assim, o deslocamento espacial é perspectivizado tendo como figura seu 

ponto de chegada (que é, na verdade, o objetivo principal do trajeto). Pensamos, 

então, que essa conceitualização, de base metonímica, favoreceu o estabelecimento 

da metáfora de ir como tempo futuro (TEMPO FUTURO É DESLOCAMENTO 

ESPACIAL PARA ADIANTE). Esse raciocínio é coerente com o que é defendido, por 

exemplo, em Taylor (1995) e em Díez Velasco (2001/ 2002) quanto ao fundamento 

metonímico de metáforas. 

Cumpre esclarecer que, embora haja dois domínios distintos – como espaço e 

tempo –, entendemos que há um imbricamento semântico entre metonímia e 

metáfora, pois o tempo implicado no trajeto espacial é pensado metaforicamente 

seguindo o raciocínio do esquema imagético23 origem > caminho > meta, na 

acepção de Johnson (2007). 

Outra relação de contiguidade que consideramos estar implicada na 

conceitualização de ir é que se dirigir a um local envolve intenção (por parte do 

agente), a criação de uma expectativa – a chegada (que constitui o sucesso da 

ação) – e uma hipótese, posto que o final do percurso é apenas suposto/ esperado, 

consistindo num evento ainda não realizado (contrafactual). Advogamos, portanto, 

que há boas razões para supor que a formação das construções com ir aqui 

examinadas tenham como motivação subjacente a essa noção contígua com algo 

que é hipotético/suposto, não factual, implicada na conceitualização desse verbo. 

No excerto (37), por exemplo, a contiguidade se instaura quando o locutor 

aproxima a noção de projeção presente em ir para codificar a contrafactualidade, ou 

seja, ir passa, nesse contexto, a ser usado como elemento que comporá a hipótese 

do locutor a respeito de sua proposição. 

Em (34), ao usar ir, também é perceptível a contiguidade no conceito de 

projeção, visto que esse item verbal figura como elemento estruturante da 

contrafactualidade no discurso do narrador do excerto em questão.                                                             
23 Esquemas imagéticos são abstrações sobre a experiência sensório-motora obtidas por meio da 
simulação no cérebro. A estrutura esquemático-imagética é a base para nossa compreensão de 
termos espaciais e todos os aspectos de nossas atividades de percepção e movimento. 
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Já no exemplar (35), a metonímia é perceptível quando, no nível semântico, o 

escrevente usa ir para codificar a admissibilidade de que hipoteticamente a moça em 

questão pudesse encontrar um poeta a sua frente.    

No caso específico da construção vai de SN, entendemos que o processo 

metonímico se deu, também, no nível sintático. Essa ideia provém do fato de essa 

construção ser derivada da construção vai depender de SN/O, cujo significado pode 

se referir a uma condição suposta como possível de ocorrer em relação a um evento 

ou um estado de coisas. Pensamos que ir – a princípio, um auxiliar de futuro na 

construção – deve ter sido utilizado sem o verbo principal (depender), 

especificamente diante de SN e em contextos informais, levando à inferência 

sugerida (cf. TRAUGOTT e DASHER, 2002) de, ainda assim, tratar-se de condição 

hipotética. Assim, defendemos que a construção vai de SN pode ser vista como um 

novo chunk – na acepção de Bybee (2010) –, resultante de um processo de 

reinterpretação semântica e de reorganização sintática da construção vai depender 

de SN – ou seja, um caso de neoanálise, nos termos de Traugott e Trousdale (2013) 

–, competindo atualmente com esta em situações de maior informalidade. 

Esboçamos, a seguir, esse processo, conforme aqui entendido: 

[[vai depender] [de SN/O]] > [vai (depender) de SN] > [vai de SN]. 

 Um outro fator de base cognitiva subjacente a esses processos de extensão 

semântica é a categorização. Lakoff e Johnson (1980) entendem que nossa 

apreensão cognitiva do mundo (material/objetivo e imaterial/subjetivo) se dá em 

termos de categorias, com base em nossa experiência corporal. Segundo Kövecses 

(2014), as categorias se caracterizam, sobretudo, pelo continuum (há membros mais 

centrais, ou prototípicos, do que outros) e pela hierarquização (existem relações de 

superodenação/subordenação entre os membros). 

Para Taylor (1995), as categorias linguísticas se definem por princípios 

análogos à nossa categorização do mundo. Ainda segundo esse autor, 

determinadas categorias se interconectam mediante relações associativas (via 

extensão semântica), formando entre si uma rede categorial taxonômica (cf. 

GOLDBERG, 2013). 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que o processo de extensão semântica – 

metonímica e metafórica – ocorrido com ir, em que, partindo do significado espacial 

(de base lexical) passou a marcador gramatical de futuro e, daí, a outros significados 
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mais abstratos e subjetivos de operador modal hipotético, corresponde ao processo 

paralelo de mudança categorial. 

Os processos de extensão semântica e de consequente mudança categorial 

de ir, que se configuram em construções distintas no PB atual, podem ser 

correlacionados a diferentes clines, os quais esquematizamos no quadro a seguir, 

na direção defendida por autores como Traugott (1982), Heine et al. (1991), Hopper 

e Traugott (2003) em relação à mudança linguística. 

Quadro 4 – Trajetórias de ir de construção lexical a construção gramatical. 

Planos Verbo lexical > Verbo auxiliar > Verbo participante 
Morfologi

a Forma lexical 
simples 
Variável Forma gramatical 

simples 
Variável Forma gramatical 

composta 
Invariável 

 
Sintaxe Relação 

intraoracional 
Predicador nuclear 

+independente Relação intraoracional 
Adjacente satélite 

+/-dependente Relação interoracional 
Conector textual 

+dependente 
 

Semântic
a Direção locativa 

+objetivo 
(Espaço)  Marcador de futuro 

+/-objetivo 
(Tempo) Modal hipotético 

+(inter)subjetivo 
(Texto)  

 

Por esse quadro, podemos dizer que os aspectos semântico-cognitivos 

influenciam sobremaneira a configuração categorial das construções gramaticais 

com ir. A partir de processos metafóricos e metonímicos, favorecidos por 

inferenciação pragmática, as construções são neoanalisadas e, assim, novos 

arranjos morfológicos e sintáticos surgem, agregando-se aos mais antigos, para 

codificar novos sentidos. Vale destacar que a configuração de ir – como um verbo 

monomorfêmico (de baixíssimo peso fonológico) e de significado genérico de 

movimento – influi na regularidade com que participa na composição de novas 

construções que compartilham de alguma propriedade desse significado. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.4.2 Aspectos discursivo-pragmáticos 

 

Nesta seção, as construções vai ver, vai que, vá lá, ainda vai e vai de SN, são 

analisadas considerando-se os aspectos discursivo-pragmáticos envolvidos no uso 

dessas construções. 

No que tange à informatividade em relação às construções gramaticais com ir, 

percebemos que a noção contrafactual dessas construções exerce alguma influência 

na configuração do conteúdo informacional bem como na organização textual. 

Observemos os exemplares, a seguir:  
(37) Sem contar que, assim que assumiu a prefeitura, Haddad imediatamente 

desmantelou a quadrilha de fiscais do ISS que operava por lá e já tinha 
atravessado tranquilamente as gestões SERRA - KASSAB. Vai ver que esses 
senhores não perceberam nada durante seus mandatos, interessante, não?; já 
Haddad na primeira semana os botou pra fora. (FABIO, 2016 apud VILLAS-
BÔAS,2016). 

 
(38) ‘O que eu posso afirmar é que não estamos procurando nenhum jogador. Só 

que trancar as portas do clube não é a minha praia. Vai que amanhã aparece 
uma oportunidade de um jogador que cabe no clube. Uma daquelas promoções 
que você passa o dia todo na frente da loja esperando’, aponta Dado Cavalcanti, 
antes de brincar com o assunto.(CAVALCANTI, 2017 apud BORGES, 2017). 

 
(39) É importante ela se sentir compreendida. Existem coisas que nós podemos abrir 

mão, outras não. Se ela fosse dormir na sua cama esporadicamente, ainda vai, 
mas toda a noite é mal tanto para vocês, quanto para ela. (HEGLES, 2011 apud 
MICHAAN, 2010). 

 
(40) O erro cometido com o lançamento do PS4 no Brasil não deve ser repetido, 

uma vez que já contamos com linha de produção para os Playstations operando 
aqui desde 2014. Mas aí, vai da competência dos executivos. Não adianta 
fazer um produto fora do alcance do consumidor. Estou apostando em um preço 
de lançamento em torno dos R$ 3.000,00 pra começar. (OLIVEIRA apud 
LUCCA, 2016). 

 
Pautando-nos em Chafe (1987), afirmamos que o escrevente organiza o 

conteúdo informacional avaliando o conhecimento que o interlocutor tem a respeito 

da informação veiculada. O excerto (37) integra o padrão discursivo comentário e foi 

escrito com base em um artigo de opinião no qual o articulista justifica por que via 

Haddad como um bom prefeito. 
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O comentarista articula duas informações para fundamentar seu discurso: 

uma considerada velha24, na qual demonstra seu apreço pelo gestor (Haddad ter 

desbaratado uma quadrilha de fiscais fraudulentos do ISS) e outra nova (esses 

fiscais não terem sido descobertos na gestão de Serra e de Kassab). A partir dessa 

informação nova, o comentarista faz uma avaliação usando, para isso, a 

contrafactualidade – a probabilidade de esses gestores não terem identificado a 

quadrilha de fiscais do ISS em seus mandatos – para sustentar sua ironia e crítica 

frente ao fato. Assim, a informação suposta introduzida por vai ver remete ao 

conteúdo informacional anterior, ao mesmo tempo em que levanta uma suspeita 

(apenas) sugerida pelo comentarista.  

Já em (38), um exemplar selecionado de uma notícia de jornal, a informação 

velha se encontra na negativa do técnico de futebol pela busca de novos atletas. 

Porém o locutor vale-se da contrafactualidade (a possibilidade de surgir um jogador 

que se adeque ao clube), inserida pela construção vai que, para compor uma 

informação nova, que já foi introduzida por uma oração adversativa. O locutor infere, 

a partir da metáfora de aproveitar uma promoção vantajosa, que não descartará a 

aquisição de um jogador vantajoso para o clube. Do mesmo modo, nessa amostra, a 

construção (no caso, vai que) estabelece um nexo entre a informação factual 

anterior e o comentário/a avaliação contrafactual que ela introduz. 

No excerto (39), o locutor recorre à contrafactualidade para expressar um fato 

supostamente admissível (sinalizado por ainda vai) – a possibilidade de a criança ir 

dormir na cama com os pais esporadicamente – e, assim, contrapor-se a um fato 

real mencionado em seguida: a criança dormir com os pais todas as noites. Aqui, 

novamente, à semelhança dos casos anteriores, a construção gramatical com ir 

funciona como um elo coesivo crucial para o estabelecimento de relações 

informacionais entre um evento dado como certo e outro apenas susposto/possível 

(irrealis). Da mesma maneira, também, a construção compõe um conteúdo 

informacional do mundo comentado (ou seja, de fundo), em que o locutor manifesta 

um ponto de vista sobre a informação em foco. 

O exemplar (40) pertence ao padrão discursivo comentário e exibe 

informações relativamente velhas (a do erro cometido no lançamento do PS4 no                                                            
24 Informação velha (dada) diz respeito ao conhecimento que o falante/escritor supõe que o 
ouvinte/leitor saiba no momento da interação. Já a informação nova refere-se ao conhecimento que 
está sendo introduzido pelo falante/escritor no momento da interação, exigindo assim maior esforço 
cognitivo (CHAFE, 1987). 
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Brasil – com preço exorbitante – e a de que aqui já existe uma linha de produção de 

Playstations desde 2014). Com base nessas informações, o comentarista constrói a 

contrafactualidade: o erro não deve ser repetido e, para isso, a condição suposta 

(introduzida pela construção vai de SN) é a competência dos executivos. Nesse 

caso, a construção também é utilizada como “ponte” entre segmentos 

informacionais, sendo ela condição para introduzir o conteúdo novo e não factual. 

Em vista do que foi discutido sobre informatividade, podemos dizer que o 

locutor, intencionalmente ou não, monitora o foco de atenção do interlocutor para o 

que deseja chamar atenção, qual seja, expressar seu ponto de vista ou sua 

impressão sobre o conteúdo proposicional do discurso sob enfoque. Esse olhar do 

falante/escrevente a respeito do que o ouvinte/leitor supõe ou não compartilhar 

interfere diretamente na estruturação sintática desse conteúdo informacional 

(TOMASELLO, 1998). 

No tocante à perspectivização, podemos dizer que o locutor manifesta um 

olhar particular sobre o conteúdo dito, perspectivizando-o de forma hipotética. 

Assim, considerando os exemplares (37) a (40), com base em Tomasello (1998), 

observamos que os respectivos locutores elegem a contrafactualidade (introduzida 

pelas instanciações sob análise) como estratégia discursiva pela qual indicia seu 

ponto de vista no intento de conseguir a adesão do leitor. 

Notamos que, em (37), o escrevente usa a suposição, configurada com vai 

ver, para fundamentar sua crítica às gestões anteriores a Haddad e assim atingir o 

seu objetivo de convencer o leitor de que Haddad é a melhor opção como prefeito.  

Em (38), a suposição introduzida pela construção vai que, leva à ideia de que 

o técnico do clube pode(rá) agregar mais um jogador competente ao plantel, embora 

não seja a intenção no momento, vem corroborando seu discurso quanto a “não 

fechar as portas do clube” para uma oportunidade de aquisição. 

No excerto (39), a contrafactualidade, manifestada pelo auxílio de ainda vai, 

vem ratificar a posição assumida pelo escrevente, qual seja, admitir a possibilidade 

de a criança ir dormir esporadicamente no quarto com os pais. 

Já em (40), o escrevente, ao usar a construção vai de SN, cogita que o erro 

cometido em 2014 não mais se repita caso os executivos usem de competência, 

pois o videogame em questão já é fabricado no país. Ou seja, o escrevente 

manifesta uma opinião imputando aos executivos a competência para que não se 

cometa o erro novamente. 
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Essa visão hipotética adotada pelo escrevente situa seu discurso no modo 

irrealis, perspectivizando-o no âmbito conjectural, pois assinala eventos supostos 

como probabilidade/possibilidade, necessidade, desejo, os quais expressam a 

contrafactualidade. 

Do ponto de vista pragmático, afirmamos que as construções gramaticais vai 

ver, vai que, vá lá, ainda vai e vai de SN codificam, por um lado, a atitude avaliativa 

do falante/escrevente – de natureza epistêmica e contrafactual – em relação ao que 

ele informa, e, por outro, ele procura intersubjetivamente, quer de forma explícita ou 

não, influenciar a opinião do ouvinte/leitor com vistas a obter adesão ao seu 

discurso. Nesse sentido, faz-se uso de tais construções tanto para estabelecer 

nexos coesivos entre informação factual e informação não factual como para impor 

uma dada perspectiva sobre seu próprio discurso e, assim, negociar significados e 

pontos de vista acerca do que informa (cf. GIVÓN, 1995; CASTILHO e CASTILHO, 

1996; NEVES, 2007). 

Considerando esse processo de negociação entre falante/escrevente e 

ouvinte/leitor, advogamos que as construções em estudo apresentam maior 

dependência do contexto discursivo-pragmático, intimamente relacionadas ao 

fenômeno da (inter)subjetividade (TRAUGOTT & DASHER, 2002). 

Discursivamente, vai ver funciona como operador dubitativo, ou seja, introduz 

uma proposição que expressa uma dúvida, uma suposição por parte do locutor. 

Pragmaticamente, a construção assume contornos de suposição, quando o falante 

procura estrategicamente preservar a sua face, já que o conteúdo de seu discurso 

estará sob avaliação do interlocutor quanto ao grau de veracidade. Dessa forma, 

podemos deduzir que, no uso de vai ver, o falante/escrevente codifica uma 

estratégia interativa de polidez, pois se preocupa com a avaliação que seu 

interlocutor pode fazer sobre o valor de credibilidade daquilo que é enunciado. 

No uso de vai que, o falante/escrevente não somente manifesta uma visão 

subjetiva ao exprimir uma suposição ou probabilidade de que sua proposição pode 

ser verdadeira ou não, mas também, direta ou indiretamente, exerce alguma 

influência sobre o ponto de vista do ouvinte/leitor, de modo a concordar com o 

pensamento do falante/escrevente como uma espécie de justificativa para sua 

tomada de decisão. 

Já nos usos de vá lá e ainda vai, percebemos que essas construções 

assemelham-se semanticamente, pois ambas denotam um sentido de permissão, de 
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aceitação, por parte do falante/escrevente acerca do que ele enuncia. No contexto 

em que se insere a construção vai de SN, o falante imprime sua subjetividade ao 

opinar sobre as possibilidades que o conteúdo do dito pode oferecer, e ao usar essa 

construção, ele imputa a outrem a responsabilidade sobre a ocorrência ou não de tal 

ação. 

Verificamos, nos usos das construções em foco, a manifestação da 

(inter)subjetividade do falante, característica que está presente praticamente em 

todas as atividades humanas, visto que o falante/escrevente procura manifestar 

suas crenças, seus valores sobre o que o cerca. Outro fator determinante para que 

tais construções sejam consideradas como representantes da (inter)subjetividade é 

o contexto, e nesses usos, cujo entorno é especulativo, notamos que as 

instanciações são diferentes, o que motiva a diferenciação na escolha dos 

elementos que compõem as construções. 

Na codificação da (inter)subjetividade do locutor, na acepção de Traugott e 

Dasher (2002), há um processo gradiente em que as construções, no início, 

expressam sentidos concretos/lexicais/objetivos, e com o uso repetido passariam a 

indicar funções abstratas/pragmáticas/interpessoais com base nas crenças do 

falante. 

O contexto biossocial é um fator determinante tanto para a aquisição de 

construções bem como na codificação do sentido. Assim é um componente 

importantíssimo no surgimento de novas formas de representação linguística, sejam 

lexicais ou gramaticais, para dar conta de novos significados codificados pelos 

usuários a partir de suas experiências as quais incluem repetições, associações 

entre outras formas.  

Salientamos que as frequências de type e token desempenham um papel 

determinante tanto na significação como no armazenamento mental das construções 

com ir para a codificação de diferentes sentidos. O fator frequência de uso pode 

influenciar a categorização na língua. Na interlocução cotidiana, acessamos 

construções linguísticas que já se encontram convencionalizadas, pois são mais 

frequentes e, por isso, mais facilmente utilizadas como parâmetro para a 

categorização de itens novos (BYBEE, [2010], 2016). 

Portanto o que se pode depreender disso é que a frequência de token das 

construções vai ver, vai que, vá lá, ainda vai e vai de SN, em contextos que denotam 

situações hipotéticas, contribui para que essas construções sejam categorizadas 
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como exemplares representativos da contrafactualidade do falante/escrevente. 

Assim, na língua, não podemos dizer que itens lexicais e gramaticais são objetos 

linguísticos naturais, mas convencionais e isso vem corroborar o que defende a 

LFCU a respeito da gramática: ela não é estática, pronta, acabada, nem imutável, 

indiferente às pressões de uso, cabendo aos usuários tão somente apreendê-la. 

Sob essa ótica, nenhum nível apresenta-se autônomo; semântica, 

morfossintaxe, fonologia e pragmática funcionam juntas na interação comunicativa. 

Assim, não aprendemos tão somente um sistema abstrato com regras de 

combinação, mas, sim, modos normativos de comportamento interativo e uso social 

de sinais como as palavras e gestos (HOPPER, 1998). 

 

3.5 A relação entre padrão discursivo e construções com ir 

  

Entendemos que a comunicação humana ocorre por meio de atividades 

ritualizadas sociocognitivamente, instanciadas em padrões discursivos (ou 

construções discursivas), os quais, por sua vez, se configuram mediante um 

conjunto de construções relativamente convencionalizadas em que se articulam 

relações internas (linguísticas) e externas (contextos sociais e comunicativos). 

Padrões discursivos são formados pelo pareamento forma/função, na 

acepção de Östman (2005), em que, no polo da forma, verificamos uma organização 

sintático-gramatical particular com propriedades linguísticas específicas condizentes 

com o polo do sentido, o qual se relaciona aos frames, modelos estereotipados de 

situações discursivas resultantes de uma convenção social e cultural.  

Em se tratando do domínio discursivo jornalístico, visto que os textos que 

compõem nosso corpus são oriundos desse domínio, observamos que jornais e 

revistas funcionam como suporte midiático de diversos padrões discursivos, os quais 

possuem configuração estrutural própria aliada a uma função comunicativa 

específica. A notícia, a reportagem, o artigo de opinião, o comentário, a resenha 

jornalística são alguns dos exemplos desses padrões. 

No tocante aos aspectos linguísticos envolvidos na elaboração do padrão 

discursivo, supomos haver uma relação entre a seleção das construções com ir e os 

padrões discursivos selecionados para esta pesquisa.  

Na coleta de dados para nossa pesquisa, segundo já informado, verificamos 

360 (trezentos e sessenta) ocorrências envolvendo os 05 types de construções 
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gramaticais com ir em padrões discursivos provenientes de jornais, revistas e blogs 

disponíveis na ferramenta de busca Google. Vale destacar que essa seleção 

considerou a presença dos types de construção bem como a frequência de 

ocorrência nos textos desses veículos de comunicação. Identificamos 11 (onze) 

padrões discursivos totalizando 360 (trezentos e sessenta) ocorrências conforme 

podemos verificar a distribuição na tabela, a seguir.  
Tabela 2 – Relação padrão discursivo e construções gramaticais com ir 

PADRÃO 
DISCURSIVO CONSTRUÇÕES GRAMATICAIS COM IR 

VAI QUE VÁ LÁ VAI VER VAI de 
SN AINDA 

VAI TOTAL 
Artigo de opinião 37 

(10,28%) 45 
(12,50%) 23 

(6,39%) 03 
(0,83%) 01(0,28

%) 109 
(30,28%) 

Comentário do 
leitor 27 (7,5%) 10 

(2,78%) 36 (10%) 11 
(3,06%) 03 

(0,83%) 87 
(24,17%) 

Notícia 38 
(10,56%) 17 

(4,72%) 13 
(3,61%) 03 

(0,83%) 02 
(0,56%) 73 

(20,28%) 
Entrevista 01 

(0,28%) 04 
(1,11%) 01 

(0,28%) 19 
(5,27%) - 25 (6,94%) 

Reportagem 03 
(0,83%) 07 

(1,94%) 03 
(0,83%) 03 

(0,83%) - 16 (4,44%) 
Post 05 

(1,39%) 05 
(1,39%) 03 

(0,83%) 02 
(0,56%) - 15 (4,17%) 

Crônica 
jornalística 02 

(0,56%) 02 
(0,56%) 05 

(1,39%) 01 
(0,28%) - 10 (2,78%) 

Resenha 
jornalística - 09 (2,5%) - - - 09 (2,5%) 
Nota jornalística - - 08 

(2,22%) - - 08 (2,22%) 
Editorial - 01 

(0,28%) 03 
(0,83%) - - 04 (1,11%) 

Teste de múltipla 
escolha 04 

(1,11%) - - - - 04 (1,11%) 
TOTAL 117 

(32,50%) 100 
(27,78%) 95 

(26,39%) 42 
(11,66%) 06 

(1,67%) 360 
(100%) 

Fonte: Autoria própria. 

Os cinco types construcionais foram dispostos pela frequência de ocorrência 

no corpus analisado, apresentando a seguinte ordem: vai que (117) ocorrências, vá 

lá (100), vai ver (95), vai de SN (42) e ainda vai com (06) ocorrências, totalizando as 

360 amostras identificadas. 
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Observamos, na tabela 2, a presença dos cinco types apenas em três dos 

onze padrões discursivos selecionados: artigo de opinião (109), comentário do leitor 

(87) e notícia (73). Isso faz com que esses padrões discursivos respondam por 

quase 75% das ocorrências. Esse resultado nos leva a inferir que esses três 

padrões discursivos favorecem a manifestação subjetiva do falante/ escrevente, em 

especial, os dois primeiros, visto que são predominantemente argumentativos. 

É bom lembrar que essas construções são mais restritas ao registro informal. 

Assim, cabe assinalar que a baixa incidência – ou mesmo ausência – desses types 

construcionais nos demais padrões discursivos de estrutura argumentativa (como o 

editorial e a resenha jornalística) se deva, provavelmente, ao fato de serem textos 

com maior tendência ao registro formal, o que inibe o uso de construções como 

essas. Vale, por fim, ressaltar que a inexistência das construções investigadas em 

alguns padrões discursivos pode decorrer da insuficiência quantitativa de amostras 

textuais.  

Podemos verificar, ainda, que os três types mais recorrentes nesses padrões 

discursivos são vai que (117), vá lá (100) e vai ver (95), os quais, juntos, equivalem 

a quase 87% do total de ocorrências. Isso pode ser pelo fato de tais construções já 

estarem mais convencionalizadas, sendo de uso mais comum. 

A respeito da estratégia discursiva argumentativa, vale salientar que o 

homem, na convivência com seus pares, procura emitir juízos de valor a respeito do 

que o cerca e, consequentemente, conseguir a adesão do interlocutor. É na 

argumentação que o locutor manifesta sua subjetividade, a qual pode ser codificada 

por diversos recursos linguísticos. Portanto, o uso das construções aqui examinadas 

em ambiente discursivo argumentativo como, por exemplo, o artigo de opinião 

(30,28%), o cometário do leitor (24,17%) e a notícia (20,28%), é um forte indício de 

que a argumentação favorece o uso dessas construções. 

Notamos que, em cada construção com ir, o sentido evocado se reveste de 

um caráter subjetivo, em que o falante/escrevente manifesta seu ponto de vista. Isso 

nos leva a supor que experiências sociocomunicativas de caráter opinativo, em 

contextos de oralidade informal, foram determinantes para a emergência e a 

regularização de tais construções. Nessa linha de pensamento, é bastante provável 

que a aproximação estilística de determinados padrões discursivos da escrita do 

registro falado informal favoreça o uso dessas construções. 
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O artigo de opinião é um padrão discursivo que se caracteriza por apresentar 

o ponto de vista de um articulista sobre um determinado assunto. Por ser um texto 

predominantemente argumentativo, quem o escreve vale-se da subjetividade como 

um recurso à argumentação e, consequentemente, como uma estratégia de 

preservação da própria face já que seu discurso será veiculado em um meio de 

comunicação de massa. 

O comentário do leitor, a exemplo do artigo de opinião, é um texto em que o 

leitor é quem manifesta uma opinião sobre um assunto tratado em um texto 

publicado, localizando-se logo abaixo deste. A diferença é que, nesse padrão 

discursivo, o leitor pode apresentar maior liberdade morfossintática para codificar 

sua opinião, sem se preocupar tanto com o rigor gramatical, aproximando-se, assim, 

mais da língua informal.  

Embora a notícia se caracterize por ser um texto predominantemente 

narrativo em que o jornalista procura, de forma objetiva, informar sobre algum 

evento ocorrido, há alguns textos, porém, em que se verifica a presença da 

subjetividade de seu produtor com a inserção de comentários apreciativos sobre 

eventos e/ou estados de coisas informados, na tentativa de intervir no mundo de 

crenças/opiniões do leitor. Essa postura do escrevente enseja o recurso às 

construções que dão suporte a esse viés discursivo. 

É possível verificar também que ainda vai é o type de menor frequência tanto 

em número de ocorrências (06) como também na composição dos textos sob análise 

ficando restrita a três padrões discursivos: o artigo de opinião, o comentário do leitor 

e a notícia. Como já mencionamos anteriormente, isso se deve ao fato de essa 

construção estar concorrendo com vá lá, que é bem mais usual. 

Os dados aqui discutidos quanto aos aspectos funcionais das construções 

gramaticais com ir examinadas neste trabalho nos mostram estes resultados gerais, 

grosso modo, resumidos a seguir: a) tais construções relacionam-se a informações 

contrafactuais, apontando para eventos ou estados de coisas 

prováveis/possíveis/supostos/condicionais e similares; b) essas construções 

vinculam-se a observações/comentários apreciativos do locutor, em que manifesta 

seu ponto de vista/julgamento sobre algum aspecto da informação dada; c) a 

inserção de impressões pessoais do locutor, introduzida por essas construções, 

indicia a perspectiva que este impõe sobre o que informa, procurando, assim, 

interferir na ótica e/ou no mundo de valores do interlocutor, o que confere a tais 
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construções o status de operadores argumentativos de natureza intersubjetiva; d) o 

uso dessas construções constitui um recurso valioso na elaboração do 

discurso/texto, uma vez que estabelece elos coesivo-informacionais na cadeia 

discursiva; e) a relação entre  o uso dessas construções e o padrão discursivo em 

que ocorrem pode ser encontrada no fato de este se aproximar estilisticamente do 

registro informal, a depender de condições discursivo-pragmáticas, entre estas, 

provavelmente, a busca por uma maior “aproximação” com o(s) interlocutor(es). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A pesquisa procurou descrever e analisar, fundamentada teórica e 

metodologicamente na perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso, 

aspectos formais e funcionais implicados no uso de construções gramaticais com ir. 

Nesse empreendimento, utilizamos como material de análise textos de variados 

padrões discursivos, coletados de jornais, revistas e blogs publicados no ambiente 

virtual Google, cujas amostras são representativas de usos correntes no PB 

contemporâneo. 

Buscando analisar inicialmente os aspectos formais, procuramos responder a 

primeira questão de pesquisa. Em relação a isso, identificamos cinco (5) types de 

construções gramaticais com ir, a saber: vai ver, vai que, vai de SN, vá lá e ainda 

vai. 

Esse achado permite constatar que o verbo ir tem se tornado versátil na 

formação de novas construções gramaticais, em parceria com outros elementos, 

apresentando significados e usos diversos. Essa versatilidade pode estar fortemente 

relacionada ao fato de se tratar de um verbo de conteúdo genérico, monomorfêmico, 

o que o torna um candidato a assumir propriedades de verbo leve (sofrendo 

desbotamento do sentido pleno original) e compor construções gramaticais com 

funções variadas. 

Do total de 360 (trezentos e sessenta) ocorrências desses cinco types, 

encontradas no corpus, vemos, conforme a Tabela 2, na p. 92, que a construção vai 

que lidera em número de frequência, com 117 (cento e dezessete) ocorrências, 

equivalendo a 32,50% do total. Esse resultado pode ser devido ao fato de essa 

construção já ter uso bastante generalizado em contextos discursivos diversificados 

de fala e de escrita, o que favorece sua maior recorrência em diferentes textos. 

No polo oposto a esse resultado, verificamos que ainda vai apresenta 06 

(seis) ocorrências em todo o corpus pesquisado, o que representa apenas 1,67% do 

total dos dados. A ocorrência reduzida desse type construcional pode ser em razão 

de ele concorrer funcionalmente com a construção vá lá, que parece estar mais 

regularizada e é de uso mais comum. Isso pode ser, em parte, comprovado 

comparando-se a distribuição das ocorrências na Tabela 2, p. 92, em relação aos 

padrões discursivos: vá lá se encontra em quase todos os textos, ocupando o 

segundo lugar em número de ocorrências (100 = 27,78%). 
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A segunda questão que levantamos foi com relação às propriedades  das 

construções gramaticais com ir em termos de esquematicidade, de produtividade e 

de composicionalidade, conforme Traugott & Trousdale (2013). Pela descrição das 

configurações formais das construções sob estudo, concluímos que não existe uma 

construção esquemática mais geral com a qual poderiam se relacionar diretamente, 

nem mesmo a existência de subesquemas ou microconstruções que pudessem 

instanciá-las. Entretanto, dadas as especificidades formais e semânticas que essas 

construções assumem, é válido pensar que elas pertencem a um domínio funcional 

mais amplo, o da contrafactualidade, pelo fato de codificarem eventos irrealis, de 

viés intersubjetivo, como se constata no Quadro 2 (p. 70). 

Quanto à produtividade dessas construções, verificamos que, em razão de 

serem esquematicamente idiossincráticas, parece não serem produtivas. Sendo 

assim, no estágio em que se encontram atualmente no PB, não exibem nenhuma 

variedade subesquemática nem microconstrucional. 

No tocante à composicionalidade, constatamos que tais construções são não 

composicionais. Assim, seus respectivos componentes não têm identidade própria, 

exibindo, cada uma, unidade própria de forma e de sentido, de modo que não são 

analisáveis isoladamente. 

Em termos formais, verificamos que as construções analisadas exibem os 

aspectos descritos a seguir: 

 fonética e fonologiacamente, formam um bloco sonoro, apresentando apenas 

um acento prosódico o que as constitui como uma unidade semântica; 

 morfologicamente, manifestam-se como forma fixa, sempre no singular, não 

apresenta identidade individual de forma nem de sentido; somente em 

conjunto com outros elementos adjacentes a que se vinculam é que se 

configura a construção, compondo um bloco formal fechado sem variação 

gramatical; 

 sintaticamente, não se constituem como sintagma autônomo, pois, em 

conjunto com os outros itens, formam um todo sintático, não composicional, 

nem analisável em unidades individuais. As relações sintáticas se dão 

principalmente no nível das conexões interoracionais ou cotextuais. Assim, as 

construções sob estudo podem ser consideradas como um operador com 

função modalizadora. Não incidem propriamente sobre um constituinte no 

nível da oração, mas sobre um conjunto informacional maior. 
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Ao tratar dos aspectos funcionais que estariam envolvidos no uso das 

construções gramaticais com ir, lançamo-nos à identificação de fatores semântico-

cognitivos e discursivo-pragmáticos implicados nas construções com ir em estudo. 

Com relação aos aspectos semânticos, verificamos, conforme já explicitado, 

que as construções investigadas situam-se no domínio funcional da 

contrafactualidade, exprimindo noções vinculadas à probabilidade/possibilidade (vai 

ver, vai que), aceitação provável/possível (vá lá e ainda vai) e condição suposta (vai 

de SN). Tais construções veiculam informação referente à crença subjetiva do 

falante/escrevente, descrevendo eventos ou situações irrealis. 

Do ponto de vista cognitivo, entendemos que o fato de ir já estar 

gramaticalizado como marcador de futuro, portanto, vinculado a eventos ou estados 

de coisas prováveis/possíveis/supostos/esperados, tenha favorecido sua entrada 

nas construções aqui examinadas para compor significados hipotéticos. Vemos, 

então, que esse verbo tornou-se bastante versátil, expandindo suas possibilidades 

de uso para outros domínios funcionais (cf. LEFEBVRE, 2004). Nesse processo, 

contam-se mecanismos de natureza metonímica e metafórica (na acepção de 

KÖVECSES, 2014), os quais, possivelmente, serviram de suporte, auxiliados por 

outros fatores cognitivos, como chunking (nos termos de BYBEE, [2010] 2016), 

neoanálise (conforme TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), e pragmáticos, entre 

eles, negociação intersubjetiva, inferência sugerida (TRAUGOTT & DASHER, 2002; 

TRAUGOTT, 2010). 

Nesses processos de extensão semântica e de reconfiguração sintática, os 

componentes dessas construções são recategorizados, passando a assumir funções 

mais textuais, relacionadas à coesão sequencial, e discursivo-pragmáticas, 

associadas à manifestação de (inter)subjetividade e à orientação argumentativa (cf. 

TRAUGOTT, 1999). 

Na esteira desses aspectos discursivo-pragmáticos, observamos que as 

construções gramaticais com ir examinadas relacionam-se ao gerenciamento da 

informatividade. Nesse sentido, verificamos que tais construções ancoram 

informação nova, representando uma observação/avaliação sobre uma informação 

(nova ou dada) que está em foco; portanto, têm a ver com a progressão discursivo-

textual. 

Os comentários de fundo ancorados por essas construções revelam 

julgamentos/posicionamentos do locutor frente a um dado conteúdo informado. Essa 
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postura discursiva vincula-se à perspectivização, no sentido de que tais comentários 

representam tentativas do falante/escrevente em focalizar a informação a partir de 

um(a) determinado(a) ângulo/ótica de conceitualização e, com isso, impor uma certa 

visão de mundo (cf. TOMASELLO, 1998; VERHAGEN, 2005). 

Tal estratégia pode ser associada à relação intersubjetiva estabelecida entre 

os parceiros de interação. Ou seja, ao recorrer às construções em foco para veicular 

uma informação de valor hipotético, como forma de avaliação epistêmica sobre algo 

informado, o locutor procura, como já foi explicitado, monitorar o conhecimento 

pragmático do interlocutor e orientar sua visão de mundo. Entretanto, por esses 

recursos, o escrevente cerca-se de cuidado quanto ao fato de seu comentário não 

ser tomado como uma informação dada como certa. Desse modo, busca não 

apenas preservar sua própria face mas também a de seu(s) leitor(es), na medida em 

que este(s) pode(m) aferir o grau de certeza/veracidade da informação. 

Neste trabalho, buscamos, ainda, verificar a possível correlação entre 

padrões discursivos e o recurso a essas construções gramaticais com ir. Quanto a 

isso, conjecturamos que o uso de tais construções estaria vinculado a padrões e 

contextos discursivos específicos, muito provavelmente àqueles mais próximos à 

oralidade e à informalidade entre os parceiros de interação. Pelos resultados 

expostos na Tabela 2, p. 92, constatamos que há construções de uso mais 

generalizado (i.e., utilizadas em diferentes padrões discursivos) e mais recorrentes – 

como vai que, vá lá e vai ver –, ao passo que há outras de uso mais limitado e pouco 

frequentes, como é o caso de ainda vai. A baixa ocorrência desta pode estar 

relacionada à alternância de uso com sua concorrente vá lá, que se revelou mais 

generalizada em diferentes textos. 

De um modo geral, o estudo aqui empreendido a respeito de construções 

gramaticais com ir no PB contemporâneo confirma a maleabilidade do sistema 

linguístico, cujos elementos permanecem em contínuo processo de reagrupamentos 

sintáticos a partir de novas atribuições funcionais (semântico-discursivas) que 

passam a assumir. Esse processo responde pela emergência, regularização e/ou 

desaparecimento de construções. Assim, a rede de construções que integram a 

língua vai se reconfigurando, numa dinâmica de expansão/redução, (inter)mediada 

por fatores cognitivos, pragmáticos e culturais, para atender às demandas 

comunicativas dos usuários. 
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