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Estudo da variação no uso dos 

conectores conclusivos então, por isso, 

aí e zero na fala carioca em correlação a 

contextos linguísticos e sociais, 

fundamentados nos pressupostos da 

Teoria da Variação, do Funcionalismo 

Linguístico e da Análise do Discurso. 



ANTUNES, Jillian Katiucia dos Santos. A Variação no Uso dos Conectores 

Conclusivos então, aí, por isso e zero na Fala Carioca. Dissertação de Mestrado. 

Faculdade de Letras - UFRJ, 2014. 

 

Orientadora: Professora Doutora Helena Gryner. 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar os conectores utilizados para introduzir 

orações conclusivas no português falado do Rio de Janeiro. A maioria dos estudos 

gramaticais identifica a conclusiva com base em uma conjunção precedente obrigatória 

(logo, pois, portanto). Entretanto, mesmo  uma simples observação da fala coloquial da 

cidade do Rio de Janeiro permite constatar que o elo entre a coordenada conclusiva e a 

correspondente explicativa que a precede pode ser expresso, quer por outros conectores 

(então, aí e por isso), quer pela ausência de qualquer elo explícito (aqui rotulado zero), 

caso em que é recuperável pelo contexto.  

Foram analisadas 48 entrevistas de falantes cariocas extraídas da amostra Censo 

80 (PEUL/UFRJ), o que resultou em um corpus formado por 431 dados. A pesquisa se 

baseia nos princípios teórico-metodológicos da Teoria da Variação – análise 

quantitativa em que se estabelecem correlações estatísticas (Programa Goldvarb) entre 

contextos linguísticos e sociais as formas alternantes de expressar a conclusão – na 

análise do discurso – propostas da tipologia textual – e no Funcionalismo Linguístico – 

princípios da iconicidade e da motivação econômica, e na hipótese da gramaticalização. 

 Discutimos a relevância de contextos discursivos-textuais, sintático-semânticos, 

semânticos e sociais.  

A convergência dos contextos selecionados para o uso das variantes permite 

inferir a existência de um sistema subjacente, variável e uno, para a construção causal 

de explicação-conclusão. 

 

Palavras-chave: Teoria da Variação, conexão explicativa-conclusiva, conectores 

conclusivos, justaposição,  

 

 



ANTUNES, Jillian Katiucia dos Santos. Variation the Use of Conclusive Connectors 

então, aí, por isso and zero in Carioca spoken language. Master’s Degree Dissertation. 
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Advisor:  PhD Helena Gryner 

 

ABSTRACT 

 

This study’s aim is to analyse the conjunctions used to introduce conclusive 

clauses in spoken Portuguese in Rio de Janeiro. The majority of grammatical studies 

identify the conclusive sentence based on a compulsory preceding conjunctions (logo, 

pois, portanto). However, even in a superficial observation of the colloquial language 

spoken in the Rio de Janeiro city, it is possible to state that the link between the 

explicative and the conclusive clauses tends to be expressed by other connectors (então, 

aí e por isso) or even by the absence of any connector (here defined as connector zero), 

retrievable by context. 

We analyzed 48 oral interviews of carioca's informants from the Amostra Censo 

80 (PEUL/UFRJ) project, which resulted in a corpus  formed by  431 data. Based on the 

Variational Sociolinguist, we also established statistical correlations (Goldvard 

program) between the use of each variant form and the social and linguistic context 

based on the Discourse Analysis – textual typology – and Functionalism – iconic and 

economic motivation parameters and grammaticalization.  

 We discuss the relevance of discursive-textual, syntactic-textual, syntactic-

semantic and semantic contexts. The convergence of the contexts that presented 

relevance reflects the existence of a variable and a single for the formation of 

conclusion clauses. 

 

Keywords:  Variational Sociolinguistics, explicative-conclusive connexion, conclusive 

connectors, juxtaposition.  

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

QUADROS 

Quadro 1: O complexo causal explicação-conclusão   p.21 

Quadro 2: Escala da trajetória de gramaticalização.    p.46 

Quadro 3: Tipos básicos de cláusulas complexas, segundo Halliday. p.63 

Quadro 4: Distribuição dos conectores conclusivos    p.72 

Quadro 5: Distribuição dos usos de então, aí, zero e por isso  p.137 

 

 

TABELAS 

Tabela 1:     Efeito do tipo de texto no uso de aí vs. demais   p.89 

Tabela 2:     Efeito do tipo de texto no uso de então vs. demais  p.90 

Tabela 2.1:  Efeito do tipo de texto no uso de então vs. aí   p.91 

Tabela 3:     Efeito do nível de conectividade no uso de aí vs. demais  p.97 

Tabela 3.1.   Efeito do nível de conectividade no uso de aí vs. zero p.98 

Tabela 4.     Efeito do nível de conectividade no uso de zero vs. demais p.99 

Tabela 5.     Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. demais p.104 

Tabela 5.1.  Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. zero p.105 

Tabela 5.2.  Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. por isso    p.106 

Tabela 5.3.  Efeito da correferência de sujeitos no uso de então vs. aí p.107 

Tabela 6.     Efeito da correlação de tempos no uso de aí vs. demais p.109 

Tabela 6.1.  Efeito da correlação de tempos no uso de aí vs. então  p.110 

Tabela 6.2.  Efeito da correlação de tempos no uso de aí vs. zero  p.111 

Tabela 7.    Efeito da semântica do verbo no uso de aí vs. demais  p.115 



Tabela 8:    Efeito da escolaridade no uso de aí vs. demais   p.118 

Tabela 9:    Efeito da escolaridade no uso de então vs. demais  p.119 

Tabela 10:  Efeito da escolaridade no uso de por isso vs. demais  p.120 

Tabela 11:  Efeito da escolaridade no uso de zero vs. demais  p.121 

Tabela 12:  Efeito da faixa etária no uso de aí vs. demais   p.123 

Tabela 13:    Efeito da faixa etária no uso de então vs. demais  p.124 

Tabela 13.1: Efeito da faixa etária no uso de então vs. aí   p.125 

Tabela 14:    Efeito da faixa etária no uso de por isso vs. demais  p.125 

Tabela 15:    Efeito da faixa etária no uso de zero vs. demais  p.126 

Tabela 16:    Efeito da interação gênero e faixa etária no uso de aí vs. demais p.129 

Tabela 17:    Efeito de gênero e faixa etária no uso de então vs. demais   p.130 

Tabela 18:    Efeito de gênero e faixa etária no uso de por isso vs. demais  p.131 

Tabela 19:    Efeito de gênero e faixa etária no uso de zero vs. demais  p.132 

Tabela 20:    Efeito do espaço geográfico no uso de então vs. demais  p.135 

Tabela 21:   Efeito do espaço geográfico no uso de aí vs. então   p.136 

Tabela 22:   Efeito espaço geográfico no uso de zero vs. demais   p.136 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1- INTRODUÇÃO       p. 17 

 

2- OBJETO DE ESTUDO      p. 21 

 

2.1- O Complexo explicação-conclusão   p. 21 

 

2.2- Uma breve apresentação das variantes   p. 23 

 2.2.1. A Variante então    p. 23 

 2.2.2. A variante aí     p. 24 

 2.2.3. A variante por isso    p. 25 

 2.2.4. A variante zero    p. 26 

 

3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA    p. 29 

 

3.1- Visão Tradicional     p. 29 

  

 3.1.1. Said Ali     p. 29 

 3.1.2.  Rocha Lima     p. 31 

 3.1.3. Almeida     p. 32 

 3.1.4. Cunha & Cintra    p. 33 

 3.1.5.  Bechara     p. 34 

 3.1.6.   Castilho     p. 36 

 3.1.7.   Azeredo     p. 37 

 

3.2- Visão da Linguística     p. 39 

               

 3.2.1. Mattoso Camara Jr.    p. 39 

 3.2.2.  Neves      p. 40 

 3.1.3.  Mira Mateus et alii    p. 41 

 3.2.4. Martelotta     p. 42 

3.2.5.   Braga      p. 44 

3.2.6. Pezatti      p. 45 

3.2.7. Barreto     p. 47 

3.2.8.  Carone      p. 48 

3.2.9.   Tavares     p. 49 

3.2.10. Oliveira & Arena    p. 51 

 

Síntese das conceituações expostas    p.53 

 

4- PRESSUPOSTOS TEÓRICOS    p. 55 

 

4.1.  A Teoria da Variação     p. 55 

4.2.  O Funcionalismo Linguístico    p. 58 

4.3.  A Análise do Discurso    p. 64 

 



5- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   p. 70 

 

5.1.  Definição e Distribuição da Amostra   p. 70 

5.2. Obtenção e Tratamento Estatístico dos Dados p. 71 

 

6- HIPÓTESES       p.75 

 

6.1. Hipótese Geral      p.75 

 

6.2. Hipóteses Específicas     p.75 

 

6.2.1. Hipóteses Linguísticas    p. 76 

 

 6.2.1.1. Tipo de Texto    p. 76 

 6.2.1.2. Nível de Conectividade   p. 77 

 6.2.1.3. Correferência de Sujeitos   p. 78 

 6.2.1.4. Correlação de Tempos   p. 79 

 6.2.1.5. Semântica do Verbo    p. 80 

  

 

6.2.2. Hipóteses Extralinguísticas   p. 81 

 

 6.2.2.1. Escolaridade     p. 81 

  6.2.2.2. Faixa Etária      p. 82 

 6.2.2.3. Interação/cruzamento Gênero-Faixa Etária p. 82 

 6.2.2.4. Espaço geográfico     p. 83 

  

 

7- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS p. 85 

 

  

7.1. Análise das variáveis linguísticas    p. 85 

 

7.1.1. Tipo de Texto     p. 86 

7.1.2. Nível de Conectividade    p. 92 

7.1.3. Correferência de Sujeitos   p. 100 

7.1.4. Correlação de Tempos    p. 107 

7.1.5. Semântica do Verbo    p. 111 

 

 

7.2. Análise das variáveis extralinguísticas    p.116 

 

 7.2.1. Escolaridade     p. 116 

 7.2.2. Faixa Etária     p. 122 

 7.2.3. Interação/cruzamento Gênero e Faixa Etária p. 127 

 7.2.4. Espaço Geográfico     p. 132 

   

  

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS     p. 138 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   p. 142 



 

I- ANEXO_       p. 151 

Contrastes apresentados na pesquisa 

II- ANEXO_       p. 153 

Corridas, significâncias e input do programa Goldvarb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho analisa as formas alternantes de introduzir a conclusão no 

complexo causal composto pelas orações explicativa e conclusiva. 

A variação no uso dos conectores conclusivos pode ser facilmente constatada no 

português falado da cidade do Rio de Janeiro. O conector conclusivo mais comum na 

fala informal é então; menos frequentemente encontramos outras formas, como: aí e por 

isso.  

(...) um dia vai visitar o pai, outro dia fica com a mãe uma 

semana com pai, uma semana com a mãe. O fim de semana com 

pai, o resto da semana com a mãe. Então (aí, por isso e zero) 

acho que não tem nada a ver, quem acaba sofrendo não são os 

pais. (Informante:23) 

 

Há ainda o zero (ou seja, a ausência de um conector explícito), caso em que o 

contexto semântico-pragmático permite identificar o zero como uma variante 

conclusiva. 

 

Porque o homem já não tem mais aquela visão da mulher como 

tinha há trinta anos atrás, quarenta, até vinte e poucos anos atrás. 

A visão da mulher, rainha do lar. Porque a mulher não quer mais 

essa imagem.  [0] (Então, Aí, Por isso) a mulher abriu mão 

dessa imagem. (Informante: 43) 

 

O objetivo da pesquisa é identificar os contextos discursivos, sintático-

semânticos e sociais potencialmente relevantes para a escolha entre os conectores então, 

aí, por isso e zero. Com base nos pressupostos teóricos e nos procedimentos 

metodológicos da Teoria da Variação (Labov, 1972) (Tarallo, 1990) (Guy & Zilles, 
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2007) (Mollica & Braga, 2003), estabelecemos a correlação estatística (Programa 

Computacional Goldvarb 2001) entre variáveis dependentes (os conectores) e 

independentes (os contextos).  

Além dos modelos teórico-metodológicos da Teoria da Variação, o estudo se 

baseia na teoria funcionalista (Givón, 1990) (Martelotta, 2003) e nos enfoques da 

Análise do Discurso (Mann, Matthiessen e Thompson, 1992) (Adam, 2008) (Gryner, 

2000). 

 Analisamos as 48 entrevistas semi-informais constituintes da amostra Censo-80 

do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL). Foram obtidos 431 dados os 

quais foram levantados e codificados com vistas aos cálculos estatísticos (Programa 

Goldvarb 2001) dos usos variáveis das quatro formas em questão. 

A observação do uso real revela a baixíssima frequência ou, em alguns casos, a 

absoluta inexistência de uso dos conectores conclusivos arrolados pelas gramáticas 

tradicionais (logo, portanto, por conseguinte...). Estas, em geral, como não se baseiam 

na língua falada, não contemplam os usos generalizados da fala cotidiana. Observe-se 

que os conectores usados (então, aí, por isso e zero), embora muito frequentes, 

apresentam alta polissemia – devido à convergência em um mesmo estágio da língua de 

duas ou mais formas, originadas de diferentes etapas de gramaticalização. Isto talvez 

explique a omissão da sua função de conector nas gramáticas. 

Um aspecto que ressalta naquelas gramáticas é que a presença do conector 

conclusivo é tida como indispensável para caracterizar as orações do complexo causal 

explicação-conclusão. Com raras exceções, consequentemente, contextos de 

justaposição tendem a ser ignorados. 

Assim, uma questão crucial para a realização deste trabalho, aparentemente 

insolúvel seria a identificação das orações de valor conclusivo. Este pseudo-problema 
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pode ser superado pela própria natureza da chamada “coordenação” conclusiva: a 

presença indispensável de um enunciado explicativo correlato no contexto precedente 

constitui o critério identificador.  

 O trabalho tem como justificativa estabelecer as convergências e divergências 

sistemáticas no uso variável de contextos conclusivos tradicionalmente dissociados. E 

verificar até que ponto os contextos variáveis de uso destes conectores permite 

estabelecer um sistema único de conclusão. 

 Para explicar o uso dos conectores nos diferentes tipos de texto e níveis de 

conectividade, testamos hipóteses propostas pela análise do discurso, respectivamente 

em sua organização textual e estrutura sintática. A manutenção da referência e a 

correlação temporal são explicadas pelos conceitos funcionais de conexão como 

mecanismos de coesão, segundo Halliday & Hasan (1996 apud Koch, 2003) e os 

estudos sobre os processos de gramaticalização de Braga (2003), Pezatti (1999) e 

Tavares (1999). 

A dissertação encontra-se organizada em oito capítulos, a contar da presente 

introdução.  

O segundo capítulo apresenta o objeto de estudo da pesquisa, isto é, o complexo 

causal explicação-conclusão e as variante conclusivas então, aí, por isso e zero. 

No capítulo três, encontram-se revisões bibliográficas em duas seções.  

Primeiramente, apresentamos a visão acerca da natureza dos conectores 

estudados das abordagens tradicionais e, em seguida, passamos à visão dos estudos 

linguísticos. 

O quarto capítulo trata dos pressupostos teóricos norteadores da presente 

pesquisa: a Teoria da Variação, o Funcionalismo Linguístico e Análise do Discurso. 

No quinto capítulo, expomos a metodologia da pesquisa. 
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O capítulo seis aborda as hipóteses gerais e específicas de estudo. 

O sétimo capítulo apresenta a análise estatística do efeito das variáveis 

independentes que se revelaram relevantes e a interpretação dos resultados obtidos.  

No último capítulo, encontram-se as considerações finais da pesquisa. 

As referências bibliográficas encerram esta dissertação. 
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2- OBJETO DE ESTUDO 

 

 A variação no uso dos conectores conclusivos então, aí, por isso e zero na fala 

carioca entre orações explicativas e conclusivas é objeto do estudo da presente pesquisa.  

 

2.1. O Complexo explicação-conclusão 

 

A abordagem gramatical focaliza o complexo explicação-conclusão, nas 

paratáticas, que equivalem às coordenadas explicativas e conclusivas, e causa-efeito nas 

hipotáticas, que equivalem às subordinadas adverbiais causais e consecutivas. 

 Verificaremos que tais conceitos e classificações são controversos e geram 

discussões entre gramáticos e linguistas, uma vez que as noções de causa e efeito 

também estão inseridas entre as coordenadas explicativas e conclusivas. 

 Segue o quadro com o complexo causal estudado. 

 

 

  

 

 

 

Quadro 1: O complexo causal 

 

 Paiva (1991), ao estudar a ordenação das cláusulas causais, observou as causais 

coordenadas e subordinadas demonstrando que a causalidade ocorre em ambas as 

categorias de ordenação e articulação de cláusulas.  

                                          Complexo Causal 

    Or. Explicativa    +     (conector conclusivo      –    Or. Conclusiva) 

                                        [explícito] então, por isso e aí 

                                        [implícito] zero 
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 Com relação ao complexo causal explicação-conclusão, a autora esclarece que: 

 

a anteposição ou posposição das cláusulas causais em enunciados com 

conectores pode se realizar, portanto, sob múltiplas formas. A 

anteposição pode se concretizar sob a de porque X, Y ou sob a forma 

de X então Y. (...) No caso da anteposição sob a forma de X então Y, 

são considerados os enunciados em que a cláusula de efeito é 

introduzida pelos conectores então, aí, por isso, de modo que. (Paiva, 

1991:24)  

 

 Da mesma forma que o estudo de Paiva (1991), a nossa pesquisa se deteve na 

análise do complexo causal explicação-conclusão, coordenadas/paratáticas sindéticas, – 

introduzidas pelos conectores não-canônicos então, por isso e aí – e 

assindéticas/justapostas, ou seja, com a conexão implícita, zero.  

 Sobre as paratáticas de causa, Longhin-Thomazi (2013) afirma: 

 

Entendo a causalidade como uma categoria fundamental para a 

representação do conhecimento humano, sobretudo para os processos 

cognitivos de predicação, explicação e compreensão. Trata-se de um 

domínio altamente polissêmico que na linguagem resulta em construções 

lingüísticas estritamente binárias, que se desdobram na expressão dos 

sentidos de causa, efeito, razão, explicação, justificativa, motivo e 

conseqüência. (Longhin-Thomazi apud Rodrigues, 2013:50). 

 

 Para Mann & Thompson (1992), as relações textuais podem ocorrer em 

diferentes níveis: entre orações, entre períodos ou entre parágrafos, na presença ou na 

ausência de conectivos. A relação entre explicativa e conclusiva seria hipotática e não 

paratática, devido à suposta relação de dependência observada no complexo. 
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2.2. Uma breve apresentação das variantes 

 

Como vimos, são estudados os quatro conectores de conclusão mais comumente 

encontrados na fala: então, aí, por isso e zero (conexão implícita). Passemos a eles. 

   

2.2.1. A variante Então 

A seguir, o exemplo da variante:  

 

Então 

 

(1)       (...) Eu tive que parar o- trancar a matrícula no ginásio 

de dia, para estudar à noite, para trabalhar de dia, entendeu? 

Porque não dava para conciliar as duas coisas. Então (Aí, Por 

isso e zero), eu tive que fazer isso. (Informante: 27) 

 

Andrade (1990 apud Falco, 2005:44) afirma que então conclusivo fora um 

advérbio cuja origem remonta ao século V. Intunc significava nesse, nessa,(sic.) 

naquele tempo, naquela ocasião. A forma intunc (in tunc) evoluiu para in tum, que, no 

português arcaico, passou a entom, transformando-se em então. 

 Martelotta (2003) explica que tunc é derivado da união do elemento de 

intensificação tum com mesma raiz de pronomes demonstrativos + a partícula ce, 

também encontrada na formação de pronomes demonstrativos. 

 De acordo com o autor, muitos dos valores atuais assumidos por então, que 

frequentemente tendem a remeter a aspectos espaciais e anafóricos, advêm dessa origem 

demonstrativa do item estudado. 
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 Diversos estudos se debruçam na análise das funções que este vocábulo passou a 

desempenhar no decorrer do tempo, graças ao processo de gramaticalização. Interessa-

nos, em particular, o valor de conector conclusivo e sua capacidade de unir orações em 

unidades complexas.1 

 A gramática tradicional já reconhece o valor de conector conclusivo de então, já 

o incluindo entre as conjunções coordenadas conclusivas. Entretanto, divergências 

acerca da classificação do item animam discussões entre gramáticos e  linguistas. 

 No capítulo (3), Revisão Bibliográfica, arrolaremos o conjunto das diferentes 

visões gramaticais e  linguísticas  acerca do conector então. 

 

2.2.2. A Variante Aí 

A seguir, o exemplo da variante:  

 

 Aí 

(2)     Todas as duas são solteirona, não é? Moravam separadas, 

porque elas duas não se davam bem, viviam brigando. Aí 

(Então, Por isso e zero) moravam separadas.  

(Informante: 47) 

 

 O vocábulo aí funcionando como conector conclusivo dificilmente é 

contemplado pelas gramáticas tradicionais e é comumente preterido no ensino escolar. 

Diversos estudos atentam para o uso aí e sua trajetória de gramaticalização de 

advérbio locativo até conector introdutor de efeito com relação conclusiva (Tavares, 

1999). 

                                                             
1 Veremos os diversos empregos do conector nos estudos listados no capítulo (3), adiante. 
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 Alguns autores, como Tavares (1999) e Braga (2003), apresentaram suas 

considerações sobre o conector estudado. 

 Em síntese, Tavares (1999) expõe o seguinte processo de mudança no uso de aí: 

 O item funcionava com um dêitico locativo, apontando coisas do mundo externo 

à língua. Este passou a anafórico locativo, apontando coisas já ditas no texto. 

 Em seguida, o aí anafórico locativo deu origem ao anafórico temporal. E deste 

anafórico temporal deriva-se o conector sequenciador temporal. Neste ponto, na 

trajetória de gramaticalização, o aí passa a ter a função de ligar partes do texto. E pode 

vir a estabelecer relação de conector introdutor de efeito conclusivo. 

 Para Braga (2003), o caráter dêitico do item foi preservado no processo de 

gramaticalização e isso explica o seu uso como conector juntivo, ou seja, elemento 

capaz de juntar orações, sendo comumente usado em contextos que implicam sucessão 

de eventos. 

 No próximo capítulo, Revisão Bibliográfica, nos deteremos nos autores que 

analisam o conector em questão. 

 

2.2.3. A Variante Por isso 

Segue em (3), abaixo, um exemplo do conector por isso.  

 

Por isso 

 

 

(3)       Eu fazia tudo. Mas ela ainda andava. Agora, sem andar, 

eu não tenho condição, porque eu não (est) tenho empregada e 
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não tenho ninguém, não é? Para me ajudar (est) com as criança 

(sic.) pequenas ainda. Por isso (Então, Aí e zero) eu não tenho 

ela [comigo]. (Informante: 29) 

 

De acordo com Barreto (1999), por isso é composto pela preposição latina por, 

seguida do demonstrativo isso2. 

No século XIII, funcionava como encadeador de narrativas ou como reforço 

adverbial. Já no século XV, passou a funcionar com valor adverbial, precedido do 

encadeador e. Segundo a mesma autora, por isso tem sido reconhecido e listado como 

uma das conjunções conclusivas. 

A gramática tradicional reconhece o valor de conector conclusivo de por isso, 

citado como conjunção coordenada conclusiva. Entretanto, alguns autores preferem 

chamá-lo ainda de advérbio e até advérbio juntivo (Neves, 2000). Outros, salientam o 

processo de gramaticalização inicial sofrido pelo item (Carone, 1997; Pezatti, 1999). 

 No capítulo de revisão bibliográfica, arrolaremos a visão tradicional e linguística 

de alguns autores acerca do conector. 

 

 

 

 

                                                             
2 “por isso (da prep. por, da prep. lat. per + dem. isso, do dem. lat. ipsu-); conj. coord. conclusiva; sécs. 

XVI, XVII, XX. Apresenta, no português arcaico, as variantes por esto ~ por esso ~ por aquesto, e 

ocorre, nos sécs. XIII, XIV e XV, como reforço adverbial, precedida das conjunções e, ca (FR, liv. II, l. 

36) (Dem., cap XXI, l.32-3) ou até mesmo da conjunção explicativa porem (Dem., cap. XLIV, l. 28-30), 

distribuição observada também em textos do séc. XVI (CT, CXXXV, l. 05-7). Apresenta, com freqüência, 

no português falado do Brasil, a variante por isso que (Re, inf. 090, l. 601-3) (POA, inf. 144, l. 316-21) 

às vezes intensificada pelo advérbio mesmo: por isso mesmo que (POA, inf. 133, l. 186-90).” Glossário. 

(Barreto, 1999) 
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2.2.4. A Variante Zero 

A seguir, o exemplo da variante: 

 

Zero (conexão implícita) 

 

(4)     Porque o homem já não tem mais aquela visão da mulher 

como tinha há trinta anos atrás, quarenta, até vinte e poucos anos 

atrás. A visão da mulher, rainha do lar. Porque a (hes) mulher 

não quer mais essa imagem. (est) Zero (Então, Aí e Por isso) A 

mulher abriu mão dessa imagem. (Informante: 43)  

  

 O conector conclusivo zero é aquele se encontra implícito. Este é recuperável a 

partir de pausa entoacional e contexto. 

Gili Gaya (1990:263) afirma que através da justaposição formamos as mesmas 

conexões que podemos expressar por meio das conjunções e pronomes relativos. Para o 

autor, a distinção entre justapostas, coordenadas e subordinadas impediria confusões de 

classificações. 

Não nos aprofundaremos na polêmica distinção entre coordenação e 

subordinação. 

Com relação à justaposição (yuxtaposición), Gili Gaya (1990) esclarece que: 

 

(...) estamos tratando de oraciones compuestas, las cuales forman, como ya 

hemos dicho, uma unidad psíquica determinada por el intervalo descendente 

de la entonación final ante la pausa. Por consiguiente solo entran en nuestra 

consideración las oraciones assindéticamente incluidas em uma de dichas 

unidades psíquicas. (Gili Gaya, 1990:263) 

 

Para Gili Gaya (1990:264), seria útil reservar o nome de justapostas 

(yuxtapuestas) para as orações assindéticas que formam períodos, e chamar de 
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independentes as que não formam períodos, ou seja, possuem independência sintático-

semântica.  

Para Hopper & Traugott (1993:174), a justaposição pode ocorrer tanto na 

parataxe, quanto na hipotaxe. E a relação entre cláusulas dá-se sem necessidade de 

conectivos, ou seja, é implícita. Recuperável através de inferências. 

Oiticica (1952, apud Dias, 2009:24) foi o primeiro estudioso a colocar a 

justaposição no mesmo status que a coordenação e a subordinação, ou seja, para o autor, 

a justaposição é um processo de composição de período.  A conexão com elo implícito 

entre as orações é reconhecida, sendo frequentemente rotulada como coordenação 

assindética ou justaposição (Azeredo, 2010). 

Ney (1955, apud Dias, 2009:24) afirma que a justaposição ocorre quando há 

declaratividade total sem conectivo, mas com dependência de sentido.  
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3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

3.1.  Visão Tradicional 

 Neste item, faremos a exposição das abordagens tradicionais dos autores listados 

no tocante aos conectores conclusivos e seus ambientes: coordenação e/ou 

subordinação. 

3.1.1. Said Ali 

Said Ali (1971), em Gramática Histórica da Língua Portuguesa, introduz os 

termos parataxe e hipotaxe no lugar de coordenação e subordinação, afirmando que 

aqueles são preferidos pela linguística moderna. 

Ao abordar as combinações entre as orações, deixa evidente haver uma 

dificuldade ao analisar as diferenças tênues entre as paratáticas (coordenação) e 

hipotáticas (subordinação) principalmente no tocante às relações de causa 

(explicação/causa) e efeito (conclusão/ consequência). 

 Segundo o autor: 

Dá-se parataxe quando a uma proposição inicial se acrescenta proposição 

copulativa, adversativa ou disjuntiva, que se reconhecem ou pela presença de 

partícula característica ou pelo sentido (construção assindética). Dá-se ainda 

o mesmo fenômeno se a segunda oração é causal, e se usa, sem conjunção ou 

com a partícula porque, tendo esta o sentido do francês car, inglês for, 

alemão denn; quer isto dizer, a proposição causal constituirá um pensamento 

à parte, podendo haver uma pausa forte entre ela e a proposição inicial. Se 

porém existe união mais íntima, e porque corresponde a francês parce que, 

inglês because, alemão weil, a oração causal figura como subordinada. 

Seguindo-se à sentença inicial uma proposição que tenha por fim exprimir o 

efeito, a consequência (conclusiva (grifo nosso), consecutiva), haverá 
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parataxe se a construção for assindética ou se  empregar como conjunção 

logo, portanto, por conseguinte, por consequência, ou se usar de modo que, 

de maneira que, de sorte que, estando completo o sentido da primeira 

oração. Será evidentemente caso de hipotaxe a combinação por meio dos 

mesmos dizeres de modo que, de sorte que, etc., quando sem a segunda 

oração ficar suspenso ou alterado o sentido da sentença inicial. Confrontem-

se: "As duas nações chegaram afinal a um acôrdo; de modo que estamos 

livres do perigo da guerra". "Não proferiu a sentença de modo que 

contentasse a todos"  ((Said Ali, 1971: 273) em grafia vigente). 

 

 O autor não menciona o uso de então, por isso e aí como conjunções ou 

partículas conclusivas, porém faz observações interessantes quanto à ausência de 

conjunção entre as orações. 

 No capítulo sobre conjunções, Said Ali (1971) afirma: 

Discutível é a serventia de ligar orações. Elemento nôvo interposto entre 

dous sistemas homogêneos tanto pode cimentar quando desunir; e para ligar 

palavras a palavras, frases a frases, orações a orações, basta pronunciá-las 

seguidamente sem pausa. Que a linguagem creasse vocábulos expressamente 

para êste efeito, por não poder encadear os enuncidos dos pensamentos sen 

tal recurso, não é cousa crível. Aí estão as construções assindéticas, tão 

inteligíveis para os povos atrasados3, e tão claras e elegantes para os homens 

de cultura superior ((Said Ali, 1971: 218) em grafia vigente). 

 

 Para o gramático, a divisão em parataxe e hipotaxe é recente, advinda da criação 

das conjunções e adaptação de outros vocábulos para esta categoria: 

                                                             
3 Observa-se o uso do termo “povos atrasados”, comum aos estudos que precederam a vigência dos 

conceitos linguísticos, sem evidências que comprovem. 
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Na linguagem primitiva4 empregavam os homens proposições umas após 

outras; que tinham tôdas a forma de orações principais. O discurso tinha 

feição paratática. Nesta série de proposições havia com certeza umas que 

eram subordinadas a outras, que as completavam, que as determinavam. 

Percebia-se a diferença pelo sentido e não pela forma (grifo nosso). 

Creando-se  porém conjunções apropriadas, ou antes adaptando-se a esta 

função vocábulos de outra categoria, poude-se por meio da linguagem 

estabelecer as variedades da parataxe e diferenciar esta da hipotaxe. ((Said 

Ali, 1971:273) em grafia vigente) 

 

 A seguir, as considerações de Rocha Lima (2002) acerca da construção de 

período e conectores conclusivos. 

 

3.1.2. Rocha Lima  

Segundo Rocha Lima (2002:171), em Gramática Normativa da Língua 

Portuguesa5, conjunções são palavras que relacionam entre si (a) dois elementos de 

mesma natureza (substantivo + substantivo, adjetivo + adjetivo, advérbio + advérbio, 

oração + oração e etc.) e (b) duas orações de natureza distintas em que a iniciada por 

uma conjunção tende a completar a outra ou lhe junta uma determinação.  

 O autor afirma que as conjunções coordenadas são distribuídas por cinco classes: 

aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Estas últimas, foco em 

nossa pesquisa, segundo o gramático, relacionam pensamentos tais, que o segundo 

período encerra a conclusão do enunciado no primeiro período.  

                                                             
4 Observa-se o uso do termo “linguagem primitiva”, comum aos estudos que precederam a vigência dos 

conceitos linguísticos, sem evidências que comprovem. 

5 Ano da primeira edição: 1957 
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 Rocha Lima (2002) não inclui os conectores por isso e aí entre as conjunções 

coordenadas conclusivas sindéticas – aquelas que funcionam como partículas entre os 

elementos de mesma natureza. 

Com relação à variante zero, ou seja, a ausência de conector explícito, o autor 

expõe que a ausência da conjunção/partícula não desconfigura um período composto 

por coordenação, admitindo que tal coordenação pode ser identificada na fala por pausa 

– entoacional – e, na escrita, por vírgula. Para ele, a conclusão de uma premissa deve ir, 

também, em último lugar. "Penso, logo, existo" – é uma oração que não se pode 

inverter. 

  

3.1.3.  Almeida  

 Almeida (1979:202), em Gramática Metódica da Língua Portuguesa, denomina 

as conjunções como conectivos oracionais, isto é, são as palavras que ligam orações. 

 Ao contrário de Rocha Lima (2002), Almeida (1979) não admite que as 

conjunções possam ligar outros elementos de mesma natureza que não sejam orações.  

 O autor identifica cinco categorias de conjunções coordenativas e, ao abordar as 

conjunções conclusivas – ou ilativas6, segundo ele – afirma que estas “ligam orações, 

exprimindo a segunda conclusão ou ilação da primeira” (1979:202). 

Elas são: logo, portanto, pois (posposto), portanto, assim, enfim, por fim, por 

conseguinte, conseguintemente, consequentemente, donde, por onde, então e por isso 

(grifo nosso). 

                                                             
6 Ilativas: adjetivo feminino plural de ilativo. ilativo. adjetivo. em que há ilação; dedutivo; conclusivo. 

(Do latim illatīvu-, «que serve para concluir») 
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 O gramático, desta forma, admite entre as conjunções conclusivas duas de 

nossos quatro conectores estudados: então e por isso, assim exemplificados (1979:203): 

 "Ele nos avisou; devemos então esperá-lo." (grifo nosso) 

 "Vou sair, por isso (= portanto) tenha juízo." (grifo nosso) 

 Almeida (1979) chama a atenção, em nota, para o fato do por isso ter sido 

adotado pela ortografia oficial como forma analítica de conjunção conclusiva.  

O autor admite, ainda, a possibilidade de coordenação entre as orações sem o 

uso de conjunções, as denominadas orações coordenadas assindéticas. 

 

3.1.4. Cunha & Cintra 

 Segundo Cunha & Cintra (2007:594), em Nova Gramática do Português 

Contemporâneo, conjunções são: 

  Vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas     

       orações ou dois termos semelhantes da mesma oração.  

 As conjunções que relacionam termos ou orações de   

 idêntica função gramatical têm o nome de coordenativas.  

(Cunha & Cintra, 2007:594) 

 

  Os autores afirmam que as conjunções conclusivas: 

 Servem para ligar à anterior uma oração que exprime   

 conclusão, consequência. São: logo, pois (posposto), 

portanto,  por  conseguinte, por isso, assim e etc.  

(grifo nosso (Cunha & Cintra, 2007:594)) 
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 Os gramáticos consideram conjunção conclusiva apenas uma de nossas três 

variantes explícitas estudadas: por isso. 

  Cunha & Cintra (2002) também admitem a existência de coordenação sem o uso 

das conjunções explícitas. 

 

3.1.5. Bechara 

Bechara (2009), em Moderna Gramática Portuguesa7, enumera as 

possibilidades de coordenação na Língua Portuguesa, que podem ocorrer entre duas 

orações que apresentam mesma função textual, entre palavras, entre grupos de palavras 

com mesmas funções, entre preposições e conjunções e até mesmo entre palavras e 

orações. 

O autor chama a atenção para a visão limitada das gramáticas que consideram a 

parataxe (coordenação) apenas no processo de coordenação entre orações. 

Para Bechara (2009:45): 

Consiste a parataxe na propriedade mediante a qual duas ou mais unidades 

de um mesmo estrato funcional podem combinar-se nesse mesmo nível para 

constituir, no mesmo estrato, uma nova unidade suscetível de contrair 

relações sintagmáticas próprias das unidades simples deste estrato. Portanto, 

o que caracteriza a parataxe é a circunstância de que unidades combinadas 

são equivalentes do ponto de vista gramatical, isto é, uma não determina a 

outra, de modo que a unidade resultante da combinação é também 

gramaticalmente equivalente às unidades combinadas. Não sobem a estrato 

de estruturação superior. Assim, duas palavras combinadas persistem no 

nível da palavra e não constituem um “grupo de palavras”, como se 

passassem ao nível imediatamente superior.  
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Bechara (2009) afirma, ainda, que as conjunções coordenativas são conectores e 

conjunções subordinativas são transpositores. 

Sobre as conjunções coordenativas e seus valores conectivos, o autor diz: 

 

As conjunções coordenadas reúnem orações que pertencem ao mesmo nível 

sintático: dizem-se independentes umas das outras e, por isso mesmo, podem 

aparecer em enunciados separados. [...] Como sua missão é reunir unidades 

independentes, pode também “conectar” duas unidades menores que a 

oração, desde que do mesmo valor funcional dentro de mesmo enunciado. 

(Bechara, 2009: 394) 

 

 

O gramático admite a existência de apenas três tipos de conjunções/conectores: 

aditivas, alternativas e adversativas. 

As demais, tradicionalmente chamadas de conjunções explicativas e conclusivas, 

na visão do autor, não são conjunções. 

 

O autor afirma que: 

 

 
Levada pelo aspecto de certa proximidade de equivalência semântica, a 

tradição gramatical tem incluído entre as conjunções coordenativas certos 

advérbios que estabelecem relações interoracionais ou intertextuais. É o caso 

de pois, logo, portanto, entretanto, contudo, todavia, não obstante. 

Assim, além das conjunções coordenativas já assinaladas, teríamos as 

explicativas (pois, porquanto, etc.) e conclusivas (pois [posposto], logo, 

portanto, então (grifo nosso), assim, por conseguinte, etc.), sem contar 

contudo, entretanto, todavia que se alinham junto com as adversativas. Não 

incluir tais palavras entre as conjunções coordenativas já era lição antiga na 

gramaticografia de língua portuguesa; vemo-la em Epifânio Dias [ED.1] e, 

entre brasileiros, em Maximino Maciel, nas últimas versões de sua 

Gramática. (Bechara, 2009:397) 
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Bechara (2009) leva em consideração como distinção entre conjunções e 

advérbios a mobilidade que estes têm no interior na sentença, aspecto que será melhor 

explicitado por Carone e Pezatti, arroladas nos autores no item Abordagens 

Linguísticas. 

 

3.1.6. Ataliba de Castilho 

 

Castilho (2010), em Nova Gramática do Português Brasileiro, questiona a 

tradicional classificação gramatical das cinco coordenadas, a saber: aditivas, 

adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. 

 Para o autor, somente as duas primeiras são coordenadas por excelência. As 

explicativas e conclusivas são classificadas como subordinadas.  

 Castilho (2010) aborda a gramaticalização das conjunções, que podem proceder 

da recategorização de várias classes, como: substantivo>conjunção, verbo>conjunção, 

pronome>conjunção e advérbio>conjunção. 

 A recategorização advérbio>conjunção é exemplificada, pelo autor, através da 

transformação do advérbio latino magis (“mais”) na conjunção coordenativa mas.  

 Prevendo que conjunções derivadas de processos de gramaticalização ainda 

conservam sentido lexical, o autor pondera: 

Se as conjunções guardam algum sentido lexical, ficamos diante da 

incômoda constatação que elas constituem uma lista aberta – constatação 

que contraria nossas expectativas quando se trata de classes gramaticais. 

Dias de Moraes (1987:52) recolheu nas gramáticas brasileiras pós-NGB as 
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seguintes conjunções lexicalmente densas: além disso, além de que, [...] 

enfim, por conseguinte, então, por isso e etc. (grifo nosso) (Castilho, 

2010:348) 

 

Citando os estudos de Rojas Nieto (1970:124), Castilho aponta alguns traços 

relevantes para separar conjunções coordenativas de advérbios: “a) relacionar tanto 

orações quanto constituintes; b) introduzir construções com ordem fixa; c) poder 

relacionar orações de imperativo; d) relacionar elementos introduzidos por nexos 

subordinantes”. 

Com base nesses traços, os conectores explícitos por nós estudados, então, aí, 

por isso, não são considerados conjunção para o autor, uma vez que não são capazes de 

relacionar constituintes. 

 

3.1.7. Azeredo 

 

Azeredo (2011), em Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, considera três 

processos de estruturação sintática: coordenação, subordinação e justaposição. 

Não vamos nos deter a distinção entre todos os processos por não ser a 

preocupação central da pesquisa. Deteremo-nos na discussão, levantada pelo autor, a 

respeito de coordenação e subordinação e a inadequação do critério de identificação das 

orações coordenadas como orações independentes. 

Para isto, em Iniciação à Sintaxe do Português (2009), o gramático faz uso do 

termo falsa coordenação de Garcia. 

Othon M. Garcia (1976:21), por exemplo, chama ‘falsa coordenação’ à que 

se dá em enunciados como ‘O dia estava muito quente e eu fiquei logo 



38 
 

exausto’. Observa ele que, no exemplo citado, “só existe coordenação quanto 

à forma, não quanto ao sentido, pois, na realidade, a partícula ‘e’ não está 

aproximando ou concatenando dois fatos independentes: entre ‘estar muito 

quente’ e ‘ficar logo exausto’ existe uma coesão íntima, uma relação de 

causa e efeito. (Azeredo, 2011:51) 

 

Azeredo (2011) apresenta como conjunções coordenadas apenas as de adição, 

adversidade e alternativa. Diferentemente das gramáticas tradicionais, o autor classifica 

as possíveis conjunções conclusivas como adjuntos conjuntivos com sentido de 

conclusão. Segundo o autor, os adjuntos conjuntivos, por outro lado, deslocam-se pela 

sentença e podem co-ocorrer com a conjunção aditiva e.  

O autor cita como adjuntos conjuntivos: então, por isso, portanto e 

consequentemente, logo, e por conseguinte (grifo nosso). 

Então e por isso, para ele, são mais coloquiais que os demais. 

 Azeredo (2011:288) apresenta os adjuntos conjuntivos como recursos de coesão 

textual. 

Os adjuntos conjuntivos são utilizados como recursos de coesão textual. 

Estes sintagmas pressupõem alguma porção de sentido precedente no 

discurso ou texto, em relação à qual a porção a que eles se unem expressa 

[dentre outros sentidos] uma conclusão, uma inferência, um resultado. 

(2011:288) 

 

Veremos, a seguir, as abordagens linguísticas acerca dos conectores estudados. 8 

                                                             
8  Abreu (2001:37) em, Curso de Redação, não fala em coordenação e subordinação, eximindo-se, assim, 

da complexidade de casos de classificação mais custosa. 

Abreu (2001:37) prefere o termo mais abrangente articulação sintática e, por isso, arrola os articuladores 

sintáticos de conclusão. São eles: logo, portanto, assim, por conseguinte, pois (posposto ao verbo), de 

modo que, em vista disso, além de então e por isso (grifo nosso). 
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3.2.  Visão da Linguística 

 

 Neste item, faremos a exposição das abordagens linguísticas relacionadas ao 

nosso objeto de estudo. Em um primeiro momento, nos deteremos às definições sobre 

coordenação e, em seguida, passamos às considerações sobre os conectores conclusivos. 

 Serão focalizados os seguintes autores: Camara Jr. (1970), Neves (2000), Mateus 

et alii. (2003), Martelotta (2004), Braga (2003), Pezatti (1997), Barreto (1999) e 

Oliveira & Arena (2010). 

 

3.2.1 Mattoso Camara Jr. 

Mattoso Camara Jr. (1970: 81), em seu Dicionário de Linguística e Gramática, 

afirma que a coordenação ou parataxe “é a construção em que termos se ordenam numa 

sequência e não ficam conjugados num sintagma”. 

 O autor distingue composição lexical por coordenação e coordenação como 

construção sintática de a) palavras, b) grupos lexicais, c) de orações, subordinadas a 

uma principal ou inteiramente independentes. 

No tocante à coordenação de orações, esta pode ser assindética, por meio de 

pausa, a que na escrita corresponde à vírgula ou ponto e vírgula, ou sindética, por meio 

de conjunções coordenativas que introduzem noções de contraste, alternativa, adição, 

explicação e conclusão. 

Com relação às conjunções coordenativas conclusivas, Camara Jr. (1970) lista 

apenas ora e portanto. 
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3.2.2. Neves 

 

Maria Helena Moura Neves (2000), em Gramática de Usos do Português, 

classifica como advérbios juntivos os elementos que estabelecem conexão entre 

orações. 

Para a autora: 

Advérbios que operam conjunção de orações: são advérbios juntivos, de 

valor anafórico, que ocorrem numa oração ou num sintagma, referindo-se a 

alguma porção da oração ou do sintagma anterior, a) indicando contraste; b) 

indicando conclusão: portanto, por conseguinte, então = em conseqüência 

(disso) (grifo nosso). A gramática tradicional coloca esses advérbios como 

conjunções coordenativas (adversativas e conclusivas, respectivamente), 

admitindo, assim, orações coordenadas sindéticas conclusivas. (Neves, 

2000:241) 

 

 A autora afirma que esses elementos passam por um processo de 

gramaticalização. E reconhece que logo é o elemento conclusivo mais gramaticalizado 

de todos, apresentando comportamento de uma conjunção coordenativa. 

 Neves (2002 apud. Defendi, 2013:65) propõe testes para avaliar se um elemento 

é ou não conjunção. Dentre alguns, para ela, a verdadeira conjunção não pode co-

ocorrer com outra conjunção coordenativa e pode coordenar elementos de mesmo 

estatuto. 
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3.2.3. Mira Mateus et alii. 

Mateus et alli (2003), em Gramática da Língua Portuguesa, ao tratarem da 

coordenação, afirmam ser um processo de formação de unidades complexas 

pertencentes ao mesmo nível categorial. 

 Os períodos coordenados podem estruturar-se por meio de conjunções, 

conectores ou pausas. Quando estruturados por conjunções, estas são “aditivas ou 

copulativas, alternativas ou disjuntivas e adversativas ou contrajuntivas”. 

Quando os períodos são estruturados por conectores, estes são explicativos, 

conclusivos e contrastivos. 

  Desta forma, Mateus et alii (2003) deixam claro não considerar 

conjunções os elementos que ligam orações conclusivas à oração anterior, mas sim 

conectores, uma vez que os mesmos, diferentemente das conjunções aditivas, 

alternativas e adversativas, podem deslocar-se no constituinte que afetam e podem co-

ocorrer com uma conjunção. 

 As autoras, ao mostrarem as duas possibilidades de coordenação sindética –  por 

conjunção e por conectores, validam o estudo das variantes então, por isso e aí como 

conectores conclusivos uma vez que os mesmos satisfazem as exigências como 

conectores conclusivos e não possuem as propriedades formais das conjunções de 

coordenação que, segundo elas, são9: 

(i) ocupam a posição inicial do membro coordenado; 

(ii) não podem deslocar-se dentro do membro coordenado; 

                                                             
9 Organização retirada do material didático de Português VI das professoras Violeta Rodrigues e 

Filomena Varejão da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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(iii) não podem concorrer para uma mesma posição  estrutural- a de núcleo 

da estrutura coordenada; 

(iv) coordenam constituintes frásicos e não-frásicos; 

(v) podem co-ocorrer com complementadores quando coordenam as frases 

        subordinadas por eles iniciadas. 

 

Tais critérios demonstram que os conectores estudados na presente dissertação 

não poderiam ser classificados como conjunções coordenadas conclusivas. Por este 

motivo optamos por chamá-los de conectores conclusivos.  

Assumimos, desta forma, o posicionamento de Mateus et alii, considerando 

então, aí, por isso e zero conectores conclusivos e não conjunções, como o próprio 

título da dissertação indica. 

 

3.2.4. Martelotta  

 

 Martelotta (2004), em Gramaticalização de conectivos portugueses: uma 

trajetória do espaço para o texto, traça um panorama da trajetória espaço > tempo > 

texto (Heine, 1991) sofrida por alguns conectores portugueses.  

 Neste trabalho, o autor se detém em dois conectores não-prototípicos por nós 

focalizados: aí e por isso. 

 Com relação ao processo de gramaticalização dos conectores estudados, estes 

antes eram itens lexicais que assumiram função gramatical e nada impede que assumam 

outras funções com o passar do tempo. 
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  O autor expõe a dificuldade em classificar os advérbios em itens lexicais ou 

gramaticais, uma vez que os mesmos, apesar de apresentarem valores circunstanciais, 

exibem, segundo ele, “características fechadas, confundindo-se, em alguns casos, com 

conjunções”.  Deste modo, Martelotta (2004) defende que os advérbios são termos 

intermediários.   

 A posição intermediária, portanto, pode explicar a incidência de advérbios 

dêiticos espaciais que passaram a desempenhar funções gramaticais.  

  

 Ainda de acordo com o autor, a respeito do conector por isso:  

  

Em um determinado momento, o elemento isso da construção por isso, por 

hipótese, se apresentou ambíguo entre o seu valor de pronome demonstrativo 

anafórico e sua função de formar, juntamente com a preposição por, uma 

construção que liga duas cláusulas, fazendo da segunda a consequência da 

primeira. De fato, essa origem é bastante evidente, já que a construção não 

apresenta um estágio avançado de gramaticalização, ao contrário do que 

acontece, por exemplo, com porém, cuja origem anafórica se perdeu. 

Além da construção envolvendo o pronome espacial dêitico isso, outros 

conectivos portugueses parecem ter seus usos caracterizados por esse 

processo dêitico > fórico > conectivo. É o que ocorre com aí, conforme 

apresentado anteriormente [...] e com itens que apresentam, em sua 

formação, elementos correlativos intensificadores, como então, portanto, 

entretanto, tanto que, entre outros. (grifos nosso) (Martelotta, 2004:12) 

 

 A frequente trajetória Espaço > Tempo > Texto verificada nos diversos 

conectores portugueses atesta a regularidade do processo de gramaticalização.  

É importante salientar que, o processo é motivado por interações socio-

cognitivas, este processo de transferência de experiências de mundo para o texto não é 

arbitrário. 
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Baseado em Heine (1991), Martelotta (2004) expõe os quatro parâmetros do 

processo de gramaticalização: extensão, dessemantização, descaracterização e erosão. 

Resumindo-os: 

 

  Extensão (ou generalização de contextos) – caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de usos em novos contextos; 

 

 Dessemantização (bleaching) – caracteriza-se pela perda de conteúdo 

semântico; 

 

 Decategorização (ou mudança categorial) – caracteriza-se pela perda de 

propriedades típicas das formas fonte;  

 

 Erosão (ou redução fonética) – caracteriza-se pela perda de substância 

fonética. 

 

 A seguir, os estudos de Braga (2003) a respeito dos conectores aí e então. 

 

3.2.5. Braga 

 

Braga (2003), em Aí e Então em Expressões Cristalizadas, caracteriza os itens a 

partir dos seus diversos usos, podendo ser remissivos/ anafóricos, discursivos e, o que 

aqui nos interessa, juntivos. 

Os conectores assim classificados como juntivos estabelecem ligação entre as 

orações. 

 Braga (2003) afirma que o caráter dêitico, tido como inicial no processo de 

gramaticalização, foi preservado e isto explica o comportamento juntivo do conector aí 

e seus contextos estudados. 

Segundo a autora: 
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Enquanto marca formal de conexão entre orações, aí, prototipicamente, é 

utilizado em contextos que implicam uma sucessão de eventos – narrações, 

descrições de situações dinâmicas reiterativas e instruções – ou uma 

continuação do texto que está sendo construído. (Braga, 2003:06): 

 

A autora, à luz da hipótese de Bybee et alii (1994), defende que os usos 

observados após o processo de gramaticalização, como o juntivo, por exemplo, podem 

preservar as características iniciais identificáveis antes do processo em questão. Para 

Braga (2003), o juntivo aí não preservou tão bem sua categoria cognitiva espacial como 

o então, que preservou claramente seu valor ou categoria cognitiva temporal em todos 

os usos. A saber: remissivos, discursivos e juntivos, ou seja, para ela, a retenção do 

significado forma-fonte de então (Bybee, et alii, 1994) é mais forte e identificável. 

Segundo a autora, então como juntivo “ tende a iniciar orações que expressam 

efeito, consequência e conclusão, as quais juntas à oração núcleo ajudam a constituir a 

oração complexa de causa” (Braga, 2009:06).  

 

3.2.6. Pezatti 

 

Pezatti (1999), em Construções Conclusivas no português falado, estabeleceu 

testes para verificar o grau de completude do processo de gramaticalização do advérbio  

então, baseada nos estudos anteriores de Carone (1997). 

A autora estabeleceu o logo como conector conclusivo prototípico, pois, 

segundo ela, o mesmo: 

a) não apresenta mobilidade no interior da sentença que inicia; 

b) não pode ser precedido de outra conjunção, como a aditiva; 
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c) pode coordenar termos, como as demais conjunções coordenativas (e, ou e 

mas); 

d) não aceita focalizadores, como advérbios de inclusão e exclusão, hedges e 

clivagem. 

 

A partir desses testes de verificação, a autora constatou que o advérbio então não 

concluiu sua trajetória no processo de gramaticalização, uma vez que o mesmo 

apresenta mobilidade no interior da sentença, frenquentemente é encontrado precedido 

de conjunção aditiva e não coordena termos e aceita focalizadores como advérbios de 

inclusão e exclusão.  

Pezzati (1999) traçou, ainda, uma escala entre as duas etapas do processo e 

apresenta a localização na trajetória de gramaticalização de advérbio a conjunção de 

alguns vocábulos. 

 

 

Advérbio----------------------------------------------------Conjunção  

          por isso       >       então       >       portanto       >       logo 

 

Quadro 2: Escala da trajetória de gramaticalização. Adaptado (Pezatti, 1999) 

A partir da escala traçada e dos estudos da autora, percebemos que, para ela, o 

conector logo já completou sua trajetória no processo de gramaticalização. Já o conector 

então ainda não tem seu estado definido sendo, por este motivo, encontrado tanto como 

advérbio temporal quanto conjunção coordenativa conclusiva. 
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Bem atrás, iniciando a trajetória no processo de gramaticalização, encontramos o 

por isso, uma de nossas quatro variantes estudadas. 

Para a autora, portanto, o conector por isso é o mais atrasado e menos 

gramaticalizado dentre os advérbios que estão assumindo comportamento de conjunções 

coordenadas conclusivas. 

 

3.2.7. Barreto 

Therezinha Barreto (1999), ao estudar as conjunções derivadas do latim, afirma 

que a atual conjunção conclusiva por isso é composta da preposição latina por, seguida 

do demonstrativo isso. E faz uma breve descrição da mudança do uso ao passar dos 

séculos. 

No século XIII, funcionava como encadeador de narrativas ou como reforço 

adverbial, sendo, inclusive, precedido da antiga conjunção explicativa porém. No século 

XVI, por isso funcionava com valor adverbial, precedido do encadeador e. 

Segundo a mesma autora, hoje em dia, por isso tem sido reconhecida e listada 

com uma das conjunções conclusivas. E, no português falado, nosso ponto de partida 

para o presente estudo, a conjunção geralmente encontra-se seguida da conjunção que10. 

 Com relação ao processo de gramaticalização sofrido, a autora afirma que 

houve, por um processo metafórico, a trajetória de um sentido [+ concreto] para [- 

concreto], ao lado da recategorização na gramaticalização da conjunção por isso. 

 

                                                             
10  Como de fato, em nosso corpus, encontramos “por isso que” (forma mais antiga), “por isso é que”, 

além de “por isso”. 
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prep. + pron  > advérbio  >   conjunção 

                                                           

‘por isso’ >   ‘por isso’ > relação de conclusão= ‘logo’ 

‘por essa razão’ ‘por essa razão’ 

 Veremos, a seguir, os estudos de Carone (1997). 

 

3.2.8.  Carone 

Carone (1997) chamou a atenção para o caráter anafórico que a atual conjunção 

por isso preserva, baseando-se nos estudos de Bally (1965:53-75), que afirma que duas 

orações são coordenadas quando “a segunda (C2) retoma a primeira (C1), incorporando-

a a sua própria estrutura, seja como oração explícita, seja sob a forma de um 

anafórico”.11  

Usando o exemplo “faz frio; por isso, não sairemos”, a autora mostra que por 

isso seria o representante de C1 dentro de C2. E, a partir do momento que essa relação 

não puder mais ser recuperada, ou seja, a partir do momento que o valor adverbial 

circunstancial for perdido, haverá a gramaticalização completa do item12.  

Assim como Barreto (1999), Carone (1997) comenta a inserção de por isso entre 

as conjunções coordenadas conclusivas e seu deslizamento de adjunto adverbial a 

conjunção coordenativa.  

 Carone (1997:60) sintetiza uma espécie de passo a passo da criação de uma 

conjunção coordenativa, de acordo com os estudos de Bally (1965) e seus estudos: 

                                                             
11 Do grego, aná = para trás; e forêin = trazer, levar. 

12  A autora chama a finalização do processo de gramaticalização de “petrificação como conjunção”. 
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a) um termo de valor adverbial, pertencente à estrutura da C2, reitera C1 como 

um todo; 

b) esse termo é, portanto, um representante de C1 dentro de C2; 

c) esse circunstante entra em processo de cristalização, no decorrer do qual se 

desvanece paulatinamente a noção de que ele é uma anáfora de C1; 

d)  ao mesmo tempo, ganha força sua função de “relacionadora”: é um laço que 

C2 estende para agarrar-se a C1; 

e) completando-se o processo, está criada mais uma conjunção coordenativa, 

morfema que faz parte de C2.  

 

Pezzati (1999) e Novaes (2009), mais tarde, ao estudarem o processo de 

gramaticalização de por isso comprovam que o item por isso ainda está se 

gramaticalizando como conjunção conclusiva, mas ao contrário de Carone (1997), 

acreditam que somente a conjunção conclusiva prototípica logo é gramaticalizada. Para 

eles, portanto estaria em um estágio mais avançado que por isso no processo de 

gramaticalização, mas igualmente não finalizado, contrariando Carone (1997), que 

acredita que portanto já se petrificou como conjunção conclusiva, passando por todas as 

etapas de gramaticalização já mencionadas por Martelotta (cf. 3.2.4). 

 

3.2.9. Tavares 

 

Maria Alice Tavares (1999), em A Gramaticalização do Aí como Conector, 

chama a atenção para a trajetória de gramaticalização do termo que, de emprego 

estritamente adverbial, passou a ter empregos gramaticais diversos. Um dos empregos, 

foco em sua pesquisa, é o de aí como conector textual. 

Segundo Tavares (1999), o conector tem origem de seu uso dêitico locativo. E 

itens dêiticos comumente assumem função anafórica (Heine, 1991:179). 
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Para a autora: 

Na primeira etapa do percurso rumo à conexão de partes do texto, aí dêitico 

locativo, que aponta para um lugar do mundo externo, origina o aí anafórico 

locativo, que aponta para um lugar já mencionado no texto. Dessa forma, a 

organização espaço-temporal do mundo concreto é passível de ser utilizada, 

por transferência metafórica, para caracterizar o universo mais abstrato do 

texto. (Tavares, 1999:05) 

Em seguida, o aí locativo dá origem ao aí anafórico temporal, como observamos 

em seu exemplo: 

 
Depois que ele morreu, né? Que aí elas já eram mais ou menos moças, né? 

Tinham os seus quinze, dezesseis anos, aí que começaram a namorar. 

(FLP18, L 1161) (Tavares, 1999:05) 

 

É deste emprego que deriva o aí conector sequenciador temporal, que evidencia 

a ordenação cronológica dos eventos narrados no texto. Neste ponto, na trajetória de 

gramaticalização, o aí passa a ter a função de ligar partes do texto. 

 
A passagem do aí de anafórico temporal para conector seqüenciador 

temporal representa o percurso 'tempo >conexão textual', percurso pelo qual 

formas indicadoras de tempo tornam-se indicadoras da interligação entre 

partes do texto. (Tavares, 1999:06) 

 

Para Tavares (1999), o conector sequenciador temporal pode estabelecer 

diversas funções conectivas. Interessa-nos, sobretudo a função conectiva de introdutor 

de efeito que pode indicar relações de consequência, resultado ou conclusão (grifo 

nosso), como a autora exemplifica: 
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E: A que horas você vai pra cama? 

F: Não tem muito o que fazer à noite, AÍ geralmente é oito horas estou 

deitado já. (FLP 10, L 1091) (Tavares, 1999:07) 

 

O exemplo acima exibe o conector aí estabelecendo relação de conclusão da 

explicação (causa) exposta anteriormente, uma relação lógico-discursiva. Como a 

primeira oração não carrega a noção temporal e o conector não está ligando dois eventos 

que se sucedem cronologicamente, percebemos a diminuição de traço anafórico e seu 

valor de conclusão mais evidenciado. 

 

3.2.10. Oliveira & Arena 

 

 Oliveira & Arena (2010), em Padrões funcionais do elemento então em 

sequências tipológicas do português – Uma abordagem pancrônica, afirmam que então 

já consta em algumas gramáticas como conjunção conclusiva, como em Cipro Neto e 

Infante (2003), Sacconi, (1994) e Terra (2003), mas ainda figura como advérbio na 

maioria das gramáticas tradicionais, sendo a categoria de advérbio a responsável por 

fornecer elementos às conjunções. 

Para as autoras, então percorre o seguinte processo de gramaticalização: 

advérbio> sequenciador>conector lógico > operador argumentativo. 

 Como já observado, o item sofre um processo de gramaticalização de advérbio 

para conjunção, entretanto, não verificaram ainda a diminuição do uso do item com 

valor de advérbio. 

 Com base nessa observação, as autoras afirmam: 
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(...) possivelmente a estabilidade sintático-semântica apresentada pelo então 

em diferentes sincronias encontre amparo no princípio da extensão 

imagética. Tendo disponíveis em suas mentes as diferentes potencialidades 

do item em estudo, há indícios de que os usuários da língua selecionem um 

determinado valor deste “pressionados” pelos traços lingüísticos do contexto 

a que o termo pertença. (grifo nosso) (Oliveira & Arena, 2010:04)  

 

Observando a manutenção de usos tanto canônico, quanto não-canônicos de 

então, as autoras verificaram se sua estabilidade de padrões de uso é motivada por 

contextos. Na pesquisa delas, se o tipo de texto influencia no uso do item como 

advérbio, seqüenciador, conector lógico ou operador argumentativo. 

Oliveira & Arena (2010) verificaram que o tipo de texto narrativo propicia o uso 

canônico do item, ou seja, como advérbio, uma vez que o tipo de texto narrativo tem o 

tempo como fator fundamental. 

Já o tipo de texto argumentativo, segundo as autoras, é o que mais propicia o uso 

de então nas formas gramaticalizadas (conector lógico e operador argumentativo), pois, 

nesse tipo de texto, conectores de causa/ efeito, consequência ou conclusão são mais 

recorrentes, além da presença de estruturas subordinadas e verbos no presente, “recursos 

próprios para apresentar hipóteses, justificá-las por meio de argumentos e encaminhar 

conclusões.” (Oliveira & Arena, 2010:15) 

 Com relação aos mecanismos presentes na gramaticalização de então, Oliveira 

& Arena (2010) citam a metáfora e a metonímia de acordo com Traugott & Dasher 

(2005). 

 A metáfora deu-se na transferência conceptual de tempo>conclusão, partindo de 

um domínio concreto para o mais abstrato.  

 Já a metonímia deu-se nas diferentes interpretações que o item passou a ter de 

acordo com diferentes contextos de uso. 
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 A respeito das diferentes interpretações de então, as autoras consideram: 

 

Essas possíveis reinterpretações do então encontram amparo naquilo que 

Traugott e König (1991:194) chamam de inferência por pressão de 

informatividade, predominante na gramaticalização de operadores 

argumentativos. Dessa forma, as diferentes sequências tipológicas 

constituem contextos situacionais, tornando possível o emprego do então 

conforme suas várias possibilidades e potencialidades, evidenciando seu 

caráter polissêmico e multifuncional. (Oliveira & Arena, 2010:40) 

 

 Para nós, interessa o uso de então como conector lógico, uma vez que este 

articula orações e ocorre mais em contextos que possuam relação de causalidade, e o 

uso como operador argumentativo em cláusulas independentes, uma vez que este 

costuma apresentar conclusão do falante após uma exibição de argumentos e hipóteses 

sobre um determinado assunto. 

 Arrolados os autores, assumimos o posicionamento de Mateus et. alii (2003), 

que consideram então, aí e por isso conectores, e não conjunções. Também, com base 

nos estudos de Pezzati (1999), assumimos o posicionamento que o conector por isso é o 

menos gramaticalizado dentre os estudados. Do mesmo modo, baseados em Oliveira & 

Arena (2010), acreditamos que então é o conector mais gramaticalizado dentre os 

estudados. Ficando o conector aí, consequentemente, em posição intermediária. 

 

Síntese das conceituações expostas no presente capítulo: 

 

Conceituação da vinculação explicativa-conclusiva: 

 Parataxe : Câmara Jr. (1970); Said  Ali (1971); Bechara (2009). 

 Coordenação: Rocha Lima (2002); Almeida (1979); Cunha & Cintra (2009); 

Neves (2000); Mateus et. alii (2003). 

 Coordenação de subordinadas: Azeredo (2008) 
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 Subordinação psicológica: Garcia (1968)  

 Parataxe por expansão de realce: Halliday (1994) 

 Justaposição: Oiticica (1952); Gili Gaya (1990), Hopper & Traugott (1993) 

 Coordenadas assindéticas. 

 

Conceituação dos conectores conclusivos: 

 Conjunção coordenativa: Câmara Jr. (1970); Said Ali (1971); Rocha Lima 

(2002); Cunha & Cintra (2009).  

 Conjunção lexicalmente densa: Castilho (2010). 

 Conjunção ilativa: Almeida (1979). 

 Advérbios conjuntivos: Azeredo (2011). 

 Advérbios juntivos: Neves (2000). 

 Advérbios: Bechara (2009). 

 Conectores: Mateus et. alii (2003). 

 Articuladores sintáticos de conclusão: Abreu (2001). 

 

 Veremos, a seguir, os pressupostos teóricos norteadores da pesquisa. 
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 4- PRESUPOSTOS TEÓRICOS 

 As teorias norteadoras da presente pesquisa são: a Teoria da Variação, 

Funcionalismo Linguístico e a Análise do Discurso.  

 

4.1. A Teoria da Variação 

 

A Sociolinguística Variacionista é a parte dos estudos linguísticos que analisa o 

uso variável da língua no contexto social. Firmou-se na década de 60, a partir da 

proposta de William Labov (1972), também referida Sociolinguística Variacionista ou 

Teoria da Variação e Mudança. 

Antes, porém, na década de 20, Antonie Meillet, já concebia a língua como um 

resultado de fatores internos e externos. 

Nas palavras de Ribeiro (2011:55): 

 

Meillet associa lingüística interna e lingüística externa (...). Além disso, 

abordando-a sincrônica e diacronicamente para buscar através da história 

explicações para os fatos da língua. (...) sem fazer referência à diacronia, não 

seria possível compreender os fatos lingüísticos. (Ribeiro, 2011:55) 

 

  Tanto Meillet (1921), quanto mais tarde Labov (1972) criticavam, no 

Estruturalismo, o desprezo estruturalista em relação ao caráter social da língua. Além 

disso, um linguista estruturalista parte da observação de poucos falantes para pesquisar 

o que seria língua. 

 Ao contrário de Saussure, que via o social como algo abstrato (atribuindo o 

estudo da fala a áreas exteriores à Linguística), Labov delineia o social a partir da 
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variável regular do uso real, concreta, dos falantes dentro da comunidade linguística 

(parole, fala ou discurso). 

É nessse sentido que este autor concebe a língua como ciência social. 

 Labov (1972) defende, a princípio, que as variações observadas no uso real da 

língua são sistemáticas e previsíveis, e podem ocorrer em diversos níveis (a saber: 

fonético, fonológico, morfológico, sintático e semântico, além dos sociais). 

Labov (1972) identifica estatisticamente o efeito dos contextos de ocorrência das 

formas linguísticas, tanto linguísticos, quanto extralinguísticos (sociais) 

(operacionalizadas como variáveis independentes ou grupo de fatores) na escolha entre 

as formas linguísticas alternantes entre si (operacionalizadas como variável dependente 

ou, nos termos de Cezário & Votre (2008:142).  A partir da identificação das variantes, 

um sociolinguista poderia fazer os seguintes questionamentos: 

 

a) Em que contexto social um mesmo falante se utiliza de cada uma 

das variantes? 

b) Ou será que há um contexto específico para uma das formas? 

c) Há diferenças nos usos dessas formas ao se compararem crianças, 

jovens e adultos? 

d) Há diferenças ao se compararem pessoas cultas com pessoas 

analfabetas? (grifo nosso) 

e) E quanto a pessoas de nível socioeconômico distinto? 

 

f) É possível saber se a forma mais coloquial [...] está substituindo a 

forma canônica [...]? (Cezário & Votre, 2008:142) 

  

O contexto situacional é um dos principais responsáveis pelas variações 

observadas na língua. Geralmente – embora não necessariamente – um falante se 

expressa de modos distintos a depender da situação em que se encontra. Por exemplo: 
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os falantes de uma comunidade lingüística costumam usar mecanismos distintos ao falar 

com familiares, amigos, colegas de profissão e desconhecidos. O contexto é 

determinante para o uso escolhido e o falante que, possuidor de um extenso repertório 

linguístico, adapa – muitas vezes inconscientemente – à sua fala às diferentes situações 

de uso (Cezário & Votre, 2008). 

Graças aos estudos sociolinguísticos variacionistas, a partir do seu aparato 

teórico e sua metodologia bem definida, podemos estudar as diferentes formas de se 

dizer a mesma coisa, e estas podem ser testadas quantitativamente (possibilitando uma 

análise semântica e qualitativa mais precisa) através de programas computacionais 

específicos, como o Goldvarb13 

  O modelo desenvolvido por Labov (1972), de base empírica e com base em 

processos estatísticos, é constituído por métodos indutivos rigorosamente construídos. O 

autor se deteve na caracterização e distribuição sistemática da amostra, nos 

procedimentos de obtenção de dados e, principalmente, no estabelecimento de uma 

análise probabilística controlada por testes objetivos. 

 Nessa primeira etapa, a partir da observação dos usos, o modelo prevê a 

definição de uma variável dependente, estabelecida de acordo com o objeto de estudo 

definido (na presente pesquisa, a forma explícita ou não de conexão entre explicativa e 

conclusiva) e das formas variantes encontradas (na presente pesquisa, conectores 

explícitos então, aí, por isso e o conector implícito, zero). Por outro lado, são propostos 

como hipóteses possivelmente relevantes contextos lingüísticos – discursivos e 

estruturais – e extralinguísticos – sociais – operacionalizados como variáveis 

independentes. 

                                                             
13  O Goldvarb é uma versão desenvolvida para Windows do pacote de programas Varbrul. Trata-se de 

“um conjunto de programas computacionais de análise multivariada, especificamente estruturado para 

acomodar dados de variação sociolinguística” (Guy & Zilles, 2007:105). 
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Feito o levantamento e codificação dos dados obtidos, é realizada a correlação 

estatística entre variáveis dependentes e independentes. Através da comprovação da 

relevância da correlação estatística, pode-se identificar a validade do contexto para o 

uso de cada uma das variantes. 

Os índices, obtidos através dos programas computacionais, apresentam-se em 

termos de percentagens e pesos relativos que são interpretados como tendências de uso. 

No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, as primeiras pesquisas na 

área ocorreram na década de 1970 a partir dos trabalhos de Anthony Julius Naro, na 

UFRJ. 

Dentre os grupos de estudos que seguem os pressupostos teórico-metodológicos 

da sociolinguística destacamos o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL) e 

o projeto Norma Urbana Culta do Rio de Janeiro (Nurc) – ambos na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

A presente dissertação, desenvolvida à luz dos pressupostos teórico-

metodológicos labovianos, está vinculada ao Programa de Estudos sobre o Uso da 

Língua (PEUL). 

 No capítulo 5, apresentaremos a metodologia integral utilizada na análise, 

incluindo: definição e distribuição do corpus e obtenção e tratamento dos dados. 

 

4.2. O Funcionalismo Linguístico 

 

O segundo pressuposto teórico da nossa pesquisa é o Funcionalismo Linguístico. 

O Funcionalismo e a Teoria da Variação apresentam elos, uma vez que ambas as 

teorias consideram a língua um sistema dinâmico e heterogêneo que não pode ser 
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estudado sem a consideração das situações reais de uso. Ambas as teorias rejeitam a 

ideia de que o sistema linguístico é arbitrário e autossuficiente. 

 

Segundo Cunha (2008:157): 

 

Os funcionalistas concebem a linguagem como um instrumento de 

interação social, alinhando-se, assim, à tendência que analisa a relação 

entre linguagem e sociedade. Seu interesse de investigação linguística 

vai além da estrutura gramatical, buscando na situação comunicativa, 

que envolve os interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo, 

a motivação para os fatos da língua (Cunha, 2008:157). 

 

 O Funcionalismo busca mostrar como a estrutura gramatical reflete a realidade e 

as situações comunicativas, desconstruindo a antiga visão linguística de base formalista 

que considerava que a língua era um sistema autônomo e imune aos fatores externos, 

sociais. 

 Em síntese, os formalistas buscavam descrever as características estruturais 

inatas e ditas abstratas da linguagem, ao passo que os funcionalistas buscavam analisar 

a estrutura gramatical e a situação comunicativa (Tavares, 2009:73). 

Originário da Europa, o Funcionalismo iniciou-se na Escola Linguística de Praga 

e consolidou-se nos anos 30. 

Os linguistas da Escola de Praga buscavam construir uma teoria que 

considerasse a linguagem como instrumento de interação em que, por exemplo, as 

orações são vistas como unidades comunicativas, veiculando informações e 

concomitantemente estabelecendo ligação com a situação de fala e o texto (Neves, 

1997:17) 
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O Funcionalismo, portanto, analisa enunciados reais interpretáveis graças à 

interação de contextos verbais e não verbais. 

Nichols (1984 apud Tavares, 2009), observando os diferentes sentidos do termo 

“função” e a pluralidade de vertentes de estudos na área funcionalista, identifica cinco 

tipos de funções estudadas pelo Funcionalismo: 

A Função como interdependência- inclui trabalhos funcionalistas sobre inter-

relação entre fenômenos linguísticos. Os estudos sobre a ligação de cláusulas estão 

inseridos aqui. 

A Função como propósito: o segundo tipo de funcionalismo trata do uso 

linguístico com propósito volitivo, do uso intencional da língua para um determinando 

propósito comunicativo. Insere-se aqui trabalhos sobre atos de fala e funções da 

linguagem por exemplo. 

A Função no contexto: estuda a relação da linguagem com o contexto lingüístico 

e extralinguístico. Insere-se aqui desde pesquisas sobre tipologias textuais até efeito de 

variáveis independentes extralinguísticas (escolaridade, idade, sexo) dos falantes 

participantes de uma determinada situação comunicativa. 

 A Função como relação: focaliza a relação de um elemento estrutural com uma 

ou mais unidades estruturais de ordem superior (Pereira,2008:19). Insere-se aqui os 

estudos das funções gramaticais tradicionais. 

A Função e significado: dá conta dos estudos sobre os significados, pragmática e 

natureza semântica das formas linguísticas. 

Givón (1995 apud Martelotta e Areas, 2003:28) reúne algumas características 

centrais da visão funcionalista da linguagem. Dentre elas: 

 

a) a língua é uma atividade sociocultural; 
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b) a estrutura serve à função cognitiva e comunicativa; 

c) a estrutura é não-arbitrária, motivada e icônica; 

d) mudança e variação estão sempre presentes; 

e) a estrutura é maleável e não-rígida; 

f) as regras de gramática permitem algumas exceções.  

 

Dentre os princípios funcionalistas, interessam-nos a marcação e a iconicidade. 

A noção de marcação, herdada da linguística estrutural da Escola de Praga, 

contrasta dois elementos: [marcado] vs. [não-marcado]. 

Segundo Givón (1995), o princípio de marcação pressupõe que a estrutura 

marcada é mais complexa tanto estruturalmente, quanto cognitivamente. As estruturas 

não-marcadas são menos complexas, ocorrem com mais frequência na língua e são 

adquiridas prematuramente pelos falantes. 

O princípio da iconicidade diz respeito à correlação entre forma e função. 

Para os funcionalistas, a estrutura da língua é capaz de refletir a estrutura do 

mundo que habitamos.  

O princípio da iconicidade se manifesta em três subprincípios: quantidade de 

informação, grau de integração entre os constituintes e ordenação linear. 

No subprincípio da quantidade de informação, quanto maior e mais complexa 

for a informação, maior e mais complexa será a forma. 

Para Slobin (1980 apud Cunha, 2001:05),  aquilo que é mais simples e esperado 

se expressa com o mecanismo morfológico e gramatical menos complexo. 

O subprincípio da integração (ou proximidade) prevê que conteúdos mais 

próximos cognitivamente também estarão mais próximos no nível da codificação. O que 

está mentalmente aproximado é colocado sintaticamente aproximado também. 
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Já o subprincípio da ordenação prevê que a informação mais importante tende a 

vir inicialmente, de modo que a ordem dos elementos do enunciado revela a ordem de 

importância da informação para o falante. Também, que sequências de orações tendam a 

refletir a ordem linear em que os fatos se processam (Pereira, 2008:25). Tal subprincípio 

icônico explica a tendência de uma oração explicativa preceder uma oração conclusiva. 

A articulação de orações também tem recebido atenção nos estudos 

funcionalistas. 

Interessam os estudos funcionalistas sobre combinação e classificação de 

orações. 

Halliday (1994:373), em An Introduction to Funcional Grammar, propõe que as 

relações entre elementos e orações se dão por meio de dois grandes sistemas: o tático 

(taxis) e o lógico-semântico (logico-semantic relation).14 

O sistema tático diz respeito aos graus de interdependência e é composto pela 

parataxe e hipotaxe. 

Na parataxe, no nível da oração, temos a ligação entre orações de mesmo status. 

Na hipotaxe, a relação entre as ligações é desigual, uma vez que uma é 

dominante e livre e a outra é dependente e não-livre. 

Já o sistema lógico-semântico, que diz respeito à relação entre os processos entre 

elementos e orações, é composto pela projeção e expansão. 

Na projeção, a primeira oração projeta significado na segunda oração (de 

locução ou ideia). 

Na expansão, a segunda oração pode i- elaborar, detalhando o que já foi dito na 

primeira oração (expansão por elaboração), ii- estender, acrescentando informação nova 

                                                             
14 As relações expostas não são restritas ao nível oracional, ocorrendo, também no nível da palavra. 
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à primeira oração (expansão por extensão) ou iii- realçar, qualificar e dar noções de 

causa (grifo nosso), tempo, lugar e modo à primeira oração (expansão por realce). 

Halliday (1994:380) apresentou um gráfico como os sistemas descritos acima. 

 

Quadro 3: Basic types of clause complex segundo Halliday (1994:380) 

(Tipos básicos de cláusulas complexas) 

 

  Paratactic (parataxe) Hypotactic (hipotaxe) 

EXPANSION 

(EXPANSÃO) 

Elaboration (Elaboração)   

Extension (Extensão)   

Enhancement (Realce) 1 John was scared,  

X 2 so he ran away. 

 

(1 João estava 

assustado 

X 2 então ele foi 

embora) 
 

 

 

 

 

Em quadro, Halliday (1994:380) nos apresenta um exemplo de expansão por 

realce no campo paratático. 

Consideramos, então, que a relação entre a oração explicativa e a conclusiva 

ocorre na parataxe em expansão por realce (realce de causa), ou seja, é válido considerar 

complexos causais não só nas hipotáticas (chamadas tradicionalmente de subordinadas 

adverbiais), como nas paratáticas. 
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4.3. A Análise do Discurso 

 

 Mann, Matthiessen e Thompson (1992), apontaram os níveis, ignorados pela 

maioria dos gramáticos, em que se dão as relações semânticas entre dois enunciados no 

interior do discurso monologal ou mesmo entre turnos.  

Segundo Gryner (2000), as sequências argumentativas completas apresentam os 

seguintes constituintes: posição, justificação, contraste, conclusão e coda. 

  As sequências argumentativas que selecionamos por apresentam o constituinte 

conclusão, com a ausência ou a presença de conectores conclusivos como: portanto, por 

isso, então, aí, etc. 

  É valido lembrar que nem todas as sequências argumentativas possuem 

conclusão, uma vez que, esse constituinte é facultativo na linha argumentativa, de 

acordo com os estudos de Schiffrin (1987) e Gryner (2000). Somente a Posição é um 

constituinte argumentativo obrigatório e fixo. 

Os estudos sobre gêneros discursivos e tipos/sequências textuais ganharam mais 

notoriedade no meio linguístico a partir dos anos 70, quando a linguística passou a 

estudar as estruturas mais complexas que as orações. Antes, os gêneros discursivos 

eram apenas foco de interesse na literatura (Bakhtin, 1992), servindo como 

nomenclaturas das variações entre os textos literários. 

Bakhtin (2003), afirma que os gêneros dos discursos são numerosos e o 

reconhecimento de todos é uma tarefa difícil, uma vez que os mesmos são 

diversificados por se relacionarem às atividades humanas também muito diversificadas.  

Para o autor, a heterogeneidade funciona torna os traços gerais dos gêneros 

discursivos demasiadamente abstratos e vazios.  
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 Um enunciado usado nessa troca de turnos ou comunicação discursiva imediata 

necessita do contexto social e de outros enunciados já produzidos pela humanidade para 

ganhar forma, conteúdo e sentido. E, desse modo, esse novo enunciado, assim como os 

seus antecessores, servirá de base para a produção de outro e outro até ganhar 

estabilidade e complexidade, podendo tornar-se gênero secundário. E estes gêneros 

secundários por sua vez integram e reelaboram outros gêneros primários. 

Por isso, Marcuschi (2008) afirma que os novos gêneros, provenientes de novas 

atividades humanas, possuem bases velhas. É o caso, por exemplo, do gênero e-mail 

pessoal, com bases no gênero mais antigo carta pessoal. 

Isso demonstra como os gêneros discursivos são numerosos, diversificados e 

interligados. Porém, alguns são mais estáveis. Essa mesma estabilidade se estende para 

o campo lexical de um texto. É este ponto que nos interessa. 

Bakhtin (2003) afirma que uma palavra pode ganhar certa expressão típica no 

gênero.  

Levando para a discussão sobre tipos textuais, propomos que uma palavra pode 

ganhar certa preferência ou não em diferentes tipos textuais. 

Do mesmo modo, de acordo com os estudos de Martelotta (1994), Gryner (2000) 

e Pezzati (1999), Tavares (1999) e outros, podemos propor que determinados conectores 

são mais ou menos utilizados em tipos textuais distintos. Tipos textuais estes inseridos 

em diversos gêneros discursivos. 

Faz-se necessária a distinção entre gênero textual/discursivo e tipos textuais para 

o prosseguimento da pesquisa.  
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Para Marcuschi (2008), em “Produção Textual, Análise de Gêneros e 

Compreensão” os gêneros textuais/discursivos são:  

 

(...) textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de 

forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. São entidades empíricas 

em situações comunicativas e se expressam em designações diversas, 

constituindo em princípio listagens abertas. São formas textuais escritas ou 

orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas. (Marcuschi, 

2008:154) 

 

Já os tipos textuais são construções teóricas definidas por suas naturezas 

linguísticas, pelo aspecto formal e estrutural. Levam em conta, portanto, aspectos 

sintáticos, lexicais, estilísticos, tempos verbais, etc. São tipos textuais a exposição, 

descrição, injunção, narração, argumentação. 

Nesta dissertação, temos um corpus composto por entrevistas sociolinguísticas 

de onde retiramos os dados para análise. E nas entrevistas encontramos textos 

argumentativos e narrativos, ou seja, temos o gênero secundário entrevista 

sociolinguística com tipologias textuais argumentativa e narrativa, dentre outras.  

   A entrevista sociolinguística, de acordo com os parâmetros de Bakhtin (2003), é 

considerada um gênero secundário, pois não estando na esfera de enunciados simples 

como o diálogo (logo, para ele, primário), é elaborado, estável e possui um propósito 

comunicativo estabelecido, servindo de objeto para análises científicas. 

Para Hymes (1974 apud Paredes Silva, 1997), a entrevista pode ser considerada 

um gênero, uma vez que apresenta uma atividade em que o uso da língua é um dos 
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componentes centrais. Ampliamos essa consideração também para as entrevistas 

sociolinguísticas. 

 

Diálogo .>  Gênero Entrevista  >  Entrevista Sociolingística 

 Tipo textual argumentativo 

 Tipo textual narrativo 

                                                                         

O gênero entrevista sociolinguística é considerado um gênero estável que pode 

ser caracterizado pelos seguintes pontos que compõem o tripé bakhtiniano: conteúdo 

temático, construção composicional e estilo. 

O conteúdo temático geralmente é livre, porém, em entrevistas sociolinguísticas, 

nas quais é de suma importância a fala do entrevistado para a análise posterior do seu 

conteúdo, os pesquisadores e/ou entrevistadores lançam mão de temas polêmicos ou 

narrativas de experiência pessoal que geram discussão e tomada de opinião, justamente 

para fazer com que o falante fale mais do que o normal; ou de histórias de vida para que 

o falante perca a timidez e se sinta mais à vontade, esquecendo que a sua fala está sendo 

gravada. 

Geralmente, as perguntas feitas são formuladas visando que a resposta do falante 

tenha o fenômeno estudado da pesquisa. 

A amostra Censo-80, utilizada em nossa pesquisa, possui assuntos de diversos 

tipos: carreira, problemas sociais, esportes, aptidões, histórias de vida envolvendo 

conflitos, opiniões políticas e até mesmo assuntos como comidas e novelas. 
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A construção composicional no gênero em questão é caracterizada pela troca de 

turnos entre o entrevistador e o entrevistado, na qual o entrevistador fala bem menos 

que o entrevistado e o motiva a responder de modo não tão monossilábico e objetivo às 

perguntas da maneira mais coerente possível.  

Já o seu estilo é semi-informal, pois, uma vez que a fala é monitorada, o falante 

perde a naturalidade usual do dia a dia. Com o decorrer da entrevista, a desinibição do 

entrevistado costuma ser verificada, tornando o texto pouco mais próximo das situações 

não monitoradas de fala. 

  Ao trabalharmos com os tipos textuais em entrevistas sociolinguísticas, 

adotamos um tratamento funcionalista, que defende que o sistema gramatical está 

condicionado ao uso, ou seja, sua motivação está numa esfera fora da língua (Paredes 

Silva, 1997). 

    De acordo com a autora: 

 

A concepção de discurso como língua em uso está relacionada a uma visão 

teórica funcionalista. Ela se encontra em autores como Brown & Yule 

(1983), que ressaltam a necessidade de a análise do discurso não se restringir 

à descrição de formas, mas considerar a função a que essas formas servem 

nas relações humanas. Podemos dizer que o traço principal que distingue 

essa abordagem da estrutural é que aqui sempre se considera o discurso 

vinculado ao contexto em que se realiza, e aí se incluem os participantes, a 

situação social, os dados culturais, etc. (Paredes Silva, 1997:82) 

 

A mesma autora salienta o perigo de se utilizar somente a concepção 

funcionalista, pois ao defender uma análise que contemple os diferentes usos da língua, 
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a abordagem textual pode se tornar muito abrangente e de difícil foco (Schiffrin, 1987), 

como assim nos precaveu Bakhtin (1992) ao tratar da abstração gerada nos estudos 

sobre gêneros.  

O gênero entrevista apresenta diversos tipos textuais (narrativo, descritivo, 

argumentativo, injutivo e explicativo), e frequentemente, esses tipos textuais não 

aparecem isoladamente, o que dificulta o reconhecimento dos mesmos. Encontramos, 

por exemplo, sequências argumentativas (Gryner, 2000) (Bronckart, 1967) (Adam, 

1992) apresentando sequências narrativas (Labov, 1967) (Bronckart, 1967) em seu 

interior, funcionando como uma justificativa/exemplificação da posição defendida pelo 

falante, tendo um determinado propósito comunicativo. Assim como também 

encontramos nas sequências narrativas enxertos de sequências argumentativas, uma 

perpassando a outra. 

A categorização dos tipos textuais, desenvolvida por diversos autores, prevê 

tipos ideais que dificilmente ocorrem nas situações reais de fala, mas nos ajudam a 

reconhecer a intenção do falante que utiliza determinada organização, prevendo os 

aspectos mais presentes nessas tipologias. 

Feita a exposição sobre gênero, tipos textuais e sua relação com a presente 

dissertação, faremos, na análise e interpretação dos resultados, a exposição dos estudos 

sobre tipos textuais observados e tratados quantitativamente e qualitativamente na 

pesquisa. A saber: argumentativo e narrativo.  

É importante salientar que outros tipos textuais além dos argumentativo e 

narrativo foram encontrados na amostra analisada, porém, como as ocorrências foram 

baixas (menos de dez ocorrências por tipologia), preferimos nos ater às duas tipologias 

textuais mais frequentes. 
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5-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da Teoria da 

Variação, propostos por Willian Labov (1972), utilizados para a análise das situações 

reais de uso. 

 De acordo com este modelo teórico-metodológico, os usos variáveis da língua 

no contexto social são regulares e sistemáticos, podendo ser identificados a partir do 

cálculo das probabilidades de ocorrência das formas alternantes. 

A metodologia da pesquisa promove o tratamento de dados, visando à correlação 

estatística entre as variáveis dependentes – os conectores conclusivos, objeto de 

presente estudo – e as variáveis independentes – os contextos estruturais, discursivos e 

sociais para as diferenças de uso entre os conectores em questão. 

Este capítulo encontra-se dividido em: definição e distribuição da amostra, 

levantamento e tratamento dos dados, visando operacionalizá-los para análise 

quantitativa. 

 

5.1. Definição e distribuição da amostra 

 

Como vimos, procedemos à análise da variação no uso dos conectores 

conclusivos com base nos pressupostos teóricos da Teoria da Variação (Labov, 1972) e 

do Funcionalismo Linguístico (Givón, 1990). Partimos de dados de situações reais de 

uso da língua obtidas em entrevistas semi-formais na Amostra Censo-80, do Programa 

sobre o Uso da Língua (PEUL/UFRJ).  

Trata-se de uma amostra composta por 48 informantes cariocas, regularmente 

distribuídos segundo os seguintes critérios: faixa etária (15 a 25 anos, 26 e 49 e acima 
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de 50 anos), escolaridade (1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental e Ensino Médio) e 

gênero (masculino e feminino). Os falantes foram selecionados aleatoriamente. 

Oriundos de diferentes bairros do Rio de Janeiro – também selecionados aleatoriamente 

e agrupados em três zonas do município (Norte15, Oeste e Sul). Deste modo, obtêm-se 

uma amostra confiável da fala semi-informal da variedade carioca. 

Objetivando obter a linguagem espontânea dos entrevistados, foram propostos 

assuntos corriqueiros e pessoais na primeira parte de todas as entrevistas. Tal estratégia, 

estudada e utilizada por Labov (2000), Guy e Zilles (2007), entre outros, permite que o 

falante se sinta mais à vontade e desinibido com a presença dos gravadores necessários 

à pesquisa. 

  Posteriormente, almejando a observação da capacidade argumentativa e/ou 

narrativa, assuntos polêmicos foram propostos pelos entrevistadores. 

Deste modo, obtivemos os dados necessários para o tratamento estatísticos que 

se seguiu. 

 

5.2. Obtenção e Tratamento Estatístico dos Dados 

 

As entrevistas sociolinguísticas da Amostra Censo-80 (PEUL/UFRJ) permitiram 

obter as sequências explicação-conclusão e, consequentemente, as formas de conexão 

conclusiva constitutivas do corpus. Foi obtido um total de 431 dados. Estes foram 

operacionalizados para fins de análise pelo programa estatístico (Goldvarb 2001). 

                                                             
15 Para fins de equilíbrio da amostra, neste trabalho, os falantes da zona central da cidade foram 

agrupados aos falantes da zona Norte. 
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 Cada ocorrência teve codificados o conector e os contextos em questão. Segue a 

tabela com a distribuição dos conectores conclusivos obtidos16. 

 

Quadro 4 

 Distribuição dos conectores conclusivos 

Conector Número de dados Percentagem 

Então 235 54% 

Aí 79 18% 

por isso 63 14% 

zero (implícito) 54 12% 

Total de dados:431 

 

Com base nos princípios metodológicos variacionistas propostos por Labov 

(1972) e dos procedimentos estatísticos a eles associados, como descritos por Guy e 

Zilles (2007), utilizamos o programa computacional Goldvarb (2001) e passamos ao 

tratamento dos dados. 

Em síntese, procuramos, através deste programa, a correlação estatística entre as 

variáveis dependentes (os conectores conclusivos então, por isso, aí e zero) e as 

variáveis independentes, tanto as linguísticas (tipo de texto, nível de conectividade, 

correferência de sujeitos, correlação de tempos e semântica do verbo)17;  quanto as 

extralinguísticas/sociais (escolaridade, originário (nascido ou transladado antes dos 7 

anos de idade da região da cidade do Rio de Janeiro), gênero e faixa etária), fornecendo 

resultados apresentados em percentagem e peso relativo.  

                                                             
16 Apesar da menor frequência dos conectores aí , por  isso e zero, procedemos de cada um dele análise 

em separado. Os resultados obtidos parecem confirmar o acerto da escolha. 

17  Além destes, foram analisados os grupos de fatores polaridade das orações e presença de conjunção na 

explicativa, porém os resultados não se mostraram relevantes. 
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Vale ressaltar que, além das variáveis selecionadas como significativas pelo 

Goldvarb, foram consideradas ainda aquelas que apesar de não terem sido selecionadas 

como estatisticamente significativas pelo programa apresentaram resultados polarizados 

no primeiro passo do step down 18– dez pontos ou mais entre os pesos relativos obtidos 

no Programa Goldvarb, o que indicaria a possível relevância do grupo de fatores. 

Como vimos, procedemos a três etapas de análise:  

 Etapa 1: análise estatística da correlação entre uma das variantes e o 

conjuntos das demais.19 

Foram testadas quatro (4) situações: então vs. demais; aí vs. demais; por isso vs. 

demais e zero vs. demais. 

 Etapa 2: análise estatística da correlação entre uma das variantes em 

correlação a cada uma das demais.20 

Foram testadas seis (6) situações: então vs. aí; então vs. por isso; então vs. zero; 

aí vs. por isso; aí vs. zero e por isso vs. zero 

 Etapa 3: análise estatística da correlação entre uma das variantes e o 

conjuntos das demais com cruzamento gênero/faixa etária 21 

Foram testadas quatro (4) situações: então vs. demais; aí vs. demais; por isso vs. 

demais e zero vs. demais.22 

                                                             
18 Resultados localizados na primeira corrida estatística do step down do programa Goldvarb são tidos 

como menos relevantes estatisticamente do que os apresentados em step up. 

19 Resultados descrevem as peculiaridades de cada variante. 

20 Resultados descrevem possíveis complementariedades entre variantes. 

21 Resultados descrevem possíveis subsistemas socialmente motivados. 

22 Rodadas realizadas com o objetivo de confirmar, polarizar mais ou resgatar grupos de fatores e índices 

estatisticamente não relevantes. 
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Os resultados obtidos sugerem a correlação entre a variação dos conectores 

conclusivos e os grupos de fatores escolhidos que foram operacionalizados em hipóteses 

de estudos e serão apresentados de modo mais detalhado no capítulo a seguir. 

No capítulo que segue, arrolaremos as hipóteses de estudo para cada grupo de 

fatores analisado na presente pesquisa. 
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6. HIPÓTESES 

 No que se segue, apresentamos as hipóteses da pesquisa, subdivididas em geral e 

específicas. 

 

6.1. Hipótese geral 

 

Defende-se, nesse trabalho, que o uso variável dos conectores conclusivos não é 

aleatório, e que está associado sistematicamente a contextos variáveis, tanto 

linguísticos, quanto sociais. 

A hipótese central a ser testada, baseada no modelo teórico-metodológico da 

Teoria da Variação (Labov, 1972), propõe que a ocorrência de formas variantes – 

formas alternativas de dizer a mesma coisa – podem ocorrer nos mesmos contextos e 

são mutuamente substituíveis – correlaciona-se estatisticamente a contextos linguísticos 

e sociais.  

Assim, com a identificação dos contextos variáveis relevantes para a escolha de 

cada uma das formas – ou seja, cada um dos conectores em questão – em detrimento das 

demais, identificamos: i- os contextos de provável ocorrência peculiar a cada conector; 

e, a partir deles, ii- os elos que constituem o sistema de formas de conexão explicativa-

conclusiva, como um todo. 

 

6.2. Hipóteses específicas  

 

Foram testadas nove hipóteses: 

a) Hipóteses linguísticas 

i- Efeito do tipo de texto 
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ii- Efeito do nível de conectividade 

iii- Efeito da correferência de sujeitos 

iv- Efeito da correlação de tempos 

v- Efeito da semântica verbal 

 

b) Hipóteses extralinguísticas 

vi- Efeito da escolaridade 

vii- Efeito da faixa etária 

viii- Efeito da cruzamento/interação gênero/faixa etária 

ix- Efeito do espaço geográfico 

 

Passamos, a seguir, à apresentação de cada uma das (5) cinco hipóteses 

linguísticas e das (4) hipóteses extralinguísticas. Começaremos pelas hipóteses de 

natureza linguística. 

 

 6.2.1. Hipóteses linguísticas 

 

 6.2.1.1. Tipo de texto 

 

 Como foi mencionado anteriormente (capítulo 4), são analisados dois tipos de 

texto: argumentativo e narrativo. 

 A correlação entre o tipo de texto e a escolha dos conectores – então, aí, por isso 

e zero – foi anteriormente apontada por Martelotta, Votre e Cezário (1996), Tavares 

(1999), Braga (2003) e Oliveira & Arena (2010). É consensual que o conector aí ocorre 

mais em textos narrativos, pelo fato de identificarmos fortes traços do emprego 
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canônico – traços comumente recuperáveis em advérbios que passaram à condição de 

conectores. 

 Baseados neste pressuposto, testamos a hipótese de que o conector aí seria 

favorecido em textos narrativos. 

 Então, ao contrário, seria favorecido em textos argumentativos, a exemplo de 

seu uso na conexão entre prótases e apódoses condicionais (se X então Y) (Gryner, 

1990). 

 Além disso, sua etapa avançada no processo de gramaticalização faz com que o 

conector seja favorecido em textos argumentativos (Oliveira & Arena, 2010), pois seria 

um de seus contextos comuns segundo as autoras. 

 Já com relação ao conector implícito, o zero, que é identificado como conclusivo 

através do contexto e da pausa entoacional (Gryner, 2000), levantamos a hipótese de 

que este seria favorecido em narrativas. Com efeito, a própria sequência cronológica 

antes-depois dos eventos subsequentes da narrativa está associada à sequência de causa-

efeito, como se depreende da expressão post hoc procter hoc23; além disso, em 

narrativas, a sequência cronológica dos eventos por si só constitui uma cadeia de 

causalidades.  Neste quadro, o uso do conector conclusivo torna-se prescindível. 24 

 

6.2.1.2.  Nível da conexão 

 

A conexão explicativa-conclusiva apresenta-se em dois níveis: intrafrástico – 

conexão no interior do período –  e nível interfrástico, ou seja, conexão extra-frásica, 

                                                             
23 Expressão latina. post hoc ergo propter hoc ("depois disso, logo causado por isso") 

24 A variante zero não foi considerada estatisticamente relevante para o grupo de fatores. 



78 
 

dentro do texto.  Conexões intrafrásticas podem ser identificadas por uma pausa 

entoacional mais ou menos, leve, que é indicada, na escrita, por uso de vírgula. 

Por as orações intrafrásticas estarem próximas semântica e formalmente, 

confirmamos que a conexão intrafrástica entre as orações explicativa e conclusiva 

estabelece maior coesão. 

Já a conexão interfrástica vem marcada por pausa entoacional longa, que é 

indicada, na escrita, por ponto final. Por estarem mais distantes, isto é, em períodos 

distintos, a conexão interfrástica estabelece uma menor coesão entre a explicativa e a 

conclusiva. 

Esta motivação funcional se justifica pelo princípio icônico da proximidade (cf. 

capítulo 4). 

A partir destas considerações, levantamos a hipótese de que a conexão com 

vínculo mais forte – intrafrástica – favorece o uso de então e aí, conectores mais 

gramaticalizados dentre os estudados. Ao contrário, a coesão interfrástica – de vínculo 

mais fraco – favorece o conector menos gramaticalizado (por isso) e o zero25. 

 

6.2.1.3. Correferência de sujeitos 

 

 Segundo Halliday & Hasan (1974 apud Koch, 2003), a coesão textual se dá 

através de cinco mecanismos: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão 

lexical. 

A coesão lexical ocorre por meio da reiteração e colocação. A primeira é feita a 

partir da repetição de um mesmo item lexical. A segunda, no uso de termos de mesmo 

campo de significação. 

                                                             
25 Neste trabalho, partimos do pressuposto de que a ausência de conector explícito (zero) é a etapa básica, 

fonte original dos conectores menos ou mais gramaticalizados (Said Ali, 1971:218) Conferir item 3.1.1. 
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Desta forma, orações que partilham o mesmo referente, são tidas como mais 

coesas – mais integradas sintaticamente, ao passo que orações de sujeitos distintos, ou 

seja, não-correferentes, são tidas como menos coesas e menos dependentes (Paiva, 

1996, Lehman, 1986). 

Formulamos a hipótese de que a manutenção do referente de sujeito da oração 

explicativa na oração conclusiva favoreceria a ausência de conector (zero), uma vez que 

a relação de coesão entre as partes é assegurada através da manutenção de sujeito. 

Ao contrário, a mudança de sujeitos da oração explicativa ou conclusiva 

favoreceria a ocorrência de conectores explícitos (então, aí e por isso), uma vez que o 

mecanismo de coesão coesão lexical não está presente, o mecanismo conjunção seria 

responsável pela coesão entre as orações. 

 

 6.2.1.4. Correlação de tempos 

 

 Investigamos se a correlação ou não correlação do tempo verbal na passagem da 

oração precedente – explicativa – para a consequente – conclusiva – interfere no uso dos 

conectores conclusivos.  

 Baseados nos estudos de Tavares (1999) e Braga (2003), propusemos que o 

conector aí é favorecido em tempos distintos uma vez que o conector deriva, no 

processo de gramaticalização, de um sequenciador temporal, sendo usado em contextos 

de sucessão linear de eventos. 

 Tavares (1999) afirma que do aí anafórico temporal deriva o aí conector 

sequenciador temporal, que evidencia a ordenação cronológica dos eventos narrados no 

texto. A partir deste ponto, na trajetória de gramaticalização, o aí passa a ter a função de 

ligar partes do texto. 
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 Tal processo de gramaticalização de aí mostra-se recente, uma vez que, mesmo 

empregado como conector conclusivo, este ainda tem características do emprego 

canônico (advérbio) como, por exemplo, figurar em contextos com mudança na linha 

temporal, ou seja, não correlação de tempos na oração explicativa e conclusiva. 

 Já o então, variante mais gramaticalizada dentre as estudadas (Oliveira & Arena, 

2010), tenderia a ser utilizado em ambos os contextos entre a explicativa e a conclusiva, 

pois, menos possuidor de características do emprego canônico (advérbio), este teria 

mais possibilidade de ocorrer em contextos de manutenção e/ou mudança de tempos. 

O conector zero também tenderia a ser favorecido em contexto de não correlação 

verbal, pois a própria mudança de tempos serviria de instrumento para a interpretação 

de causalidade (Paiva, 1991) de acordo com o princípio da iconicidade (causas 

precedem efeitos). 

 

6.2.1.5. Semântica do Verbo 

 

Investigamos se os processos verbais se correlacionam uso dos conectores 

conclusivos a partir da proposta de Halliday (1994) e Figueiredo (2012).  

Para tanto, analisamos o efeito dos processos verbais propostos por Halliday 

(1994). São eles: material, comportamental, mental, de fala (dicendi), relacional e 

existencial. 

Segundo Figueiredo (2012: 140), por meio da linguagem, a oração pode modelar 

a experiência através do princípio de que a realidade é constituída por processos, pois, 

como afirma Halliday (1994, apud. Figueiredo, 2012:140), “as experiências são 
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compostas por acontecimentos, significados, sensações, sentimentos, capacidade de ser 

e tornar-se”. 

Nossa hipótese prevê que orações conclusivas com verbos materiais – que 

envolvem maior transferência de ação e, portanto, tem maior transitividade –  

favorecem o uso da variante aí. 

 

6.2.2. Hipóteses Extralinguísticas 

 

 Seguindo os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionista (Labov, 1972 e Mollica & Braga, 2003), investigaremos a relevância dos 

contextos extralinguísticos/sociais no uso da variável dependente estudada. 

 

6.2.2.1. Escolaridade 

 

 Iniciamos os grupos de fatores extralinguísticos, investigando se o nível de 

escolaridade interfere no uso das variantes.  

 Partimos do pressuposto de que, no primeiro nível, o menor tempo de 

escolarização favorece a presença do conector conclusivo mais recente (e menos 

gramaticalizado): por isso. 

 No nível intermediário, a escola tende a reforçar o uso da variante então, forma 

gramaticalizada da fala (e da escrita semi-informal). Nesta fase, observa-se uma 

preferência por aí, socialmente estigmatizada, que, apesar de não contemplada pelas 

gramáticas tradicionais e tolhida em ambientes escolares, seria usada pela força dos 

novos grupos que se estruturam na escola (Labov, 1990). Levantamos a hipótese de que 
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o uso de zero, forma não-marcada e aceita em todos os contextos sociais é a solução 

entre as duas pressões antagônicas. 

 Finalmente, o nível de mais alta escolaridade favoreceria as duas variantes: o 

conector mais gramaticalizado e prestigiado então, e a forma de conexão socialmente 

aceita e não-marcada: zero. A forma estigmatizada, aí, e a forma nova, por isso, não 

seriam favorecidas. 

 

6.2.2.2. Faixa Etária 

 

 Aqui, tratamos da variável faixa etária e sua interferência no uso das variantes. 

Levantamos a hipótese de que os mais velhos favoreceriam o conector mais 

gramaticalizado dentre os estudados: então. E que os mais jovens tenderiam a usar os 

demais conectores menos gramaticalizados e/ou desprestigiados na fala: aí, por isso, 

além de zero. 

 Esta faixa etária é frequentemente reconhecida por introduzir novas formas a 

língua (Paiva & Scherre, 1999:28). 

 Hipóteses secundárias dizem respeito ao possível recuo da forma estigmatizada 

aí na segunda faixa de idade (os adultos) devido à pressão do meio profissional. 

 

 6.2.2.3. Gênero e faixa etária (interação/cruzamento) 

 Os sociolinguistas apontam o gênero-sexo como um contexto produtivo para a 

variação linguística. 

 Assim, com base na proposta clássica (Labov, 1990), partimos da hipótese de 

que as mulheres usariam preferencialmente o conector então, variante que se confirmara 

como a mais prestigiada na escrita semi-formal (Gryner, 2011). Segundo esta proposta, 
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esta variante masculina prototípica seria aí por seu caráter desprestigiado, 

possivelmente como marca de identidade grupal. 

 É sabido, porém, que a hipótese clássica não é consensual. Houve mesmo uma 

ampla polêmica em torno do tema. Diante disso, questionamos se, ao contrário do que 

havíamos proposto, então seria favorecido pelos homens e aí pelas mulheres, ou 

eventualmente, alguma outra possibilidade. 

 Quanto ao papel da variante por isso, a menos freqüente, pode-se concluir que, 

por não ser prestigiada, não se espera, em princípio, que seja favorecida pelas mulheres.  

Também para a variante zero não foi possível prever qualquer tendência. 

Finalmente, diante das mudanças sócio-culturais ocorridas nas últimas décadas 

no país e na região, levantamos a hipótese de que o uso das variantes poderia 

contradizer as hipóteses clássicas. Assim, é possível que mulheres mais novas tendam a 

contrariar os usos das mais velhas. O efeito tem sido verificado em diversos fenômenos 

linguísticos do Rio de Janeiro. Levantamos a hipótese de que também interferiria no uso 

dos conectores em questão. 

 

6.2.2.4. Espaço Geográfico da Cidade do Rio de Janeiro 

 

 Sabemos que a história das diferentes zonas da cidade, interligadas por uma rede 

de relações desenvolvidas à medida que as regiões progrediram, reflete-se no uso 

lingüístico (Callou, 2003), e mais especificamente, na escolha dos conectores 

conclusivos estudados. 

Formulamos as seguintes hipóteses: a) as Zonas Norte e Centro, mais 

tradicionais e conservadoras, favoreceriam o conector mais gramaticalizado; b) a Zona 
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Oeste, mais distante do Centro, admitiriam a forma estigmatizada; c) a Zona Sul, de 

desenvolvimento constante e intenso fluxo turístico, favoreceriam o conector zero.   

O espaço geográfico se estruturaria como uma rede unificada de oposições 

sociolinguísticas.  
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7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os resultados da análise do uso variável dos 

conectores conclusivos estudados, aí, então, por isso e zero, ou seja: formas alternantes 

de introdução de orações conclusivas no complexo causal explicação-conclusão (causa-

efeito). 

 Os 431 dados obtidos foram tratados quantitativamente pelo programa 

computacional Goldvarb. Identificamos, a partir daí, as correlações estatísticas, 

resultados que foram analisados e interpretados. 

 A análise deu-se em três etapas: i- primeiramente, procuramos caracterizar cada 

variante dentro do sistema conclusivo. Verificamos a correlação entre cada uma das 

variantes e as demais. Foram testadas: então vs. demais conectores (aí, por isso e zero); 

aí vs. demais; por isso vs. demais e zero vs. demais. 

A partir dos resultados procuramos identificar as relações de 

complementariedade ou indiferenciação entre as variantes, analisando a oposição entre 

cada duas variantes. Foram contrastadas: então vs. aí; então vs. por isso; então vs. zero; 

aí vs. por isso; aí vs. zero e por isso vs. zero.  

Por último, procedemos à análise de cada uma das variantes associando os 

grupos sociais gênero e idade. 

 É importante salientar que nem todos os grupos de fatores expostos nas 

hipóteses de estudo foram selecionados pelo programa para todas as variantes 

estudadas, mas optamos pela inclusão dos resultados não selecionados que 

apresentassem polarização de dez pontos entre os pesos relativos obtidos na análise 

quantitativa do Programa Goldvarb (2001), o que sugere algum nível de relevância. 

 Seguem as variáveis independentes analisadas. 
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7.1 Análise e Interpretação das Variáveis Linguísticas  

 

7.1.1. Tipo de Texto 

 

Investigamos se o tipo de texto interfere no uso dos conectores conclusivos: aí, 

então, por isso e zero. 

De acordo com os estudos de Martelotta (1994), Tavares (1999), Gryner (2000), 

Pezzati (2001) e Oliveira & Arena (2010), propusemos que determinados conectores são 

mais ou menos utilizados em tipos textuais distintos.  

Os tipos textuais são construções teóricas definidas por suas naturezas 

linguísticas, pelo aspecto formal e estrutural. Leva em conta, portanto, aspectos 

sintáticos, lexicais, estilísticos, tempos verbais, etc. São tipos textuais a exposição, 

descrição, injunção, narração, argumentação. 

Analisamos se os tipos de texto argumentativo e narrativo interferem no uso dos 

conectores estudados. 

 

Argumentativo 

 

(6) I-Porque o homem já não tem mais aquela visão da mulher 

como tinha há trinta anos atrás, quarenta, até vinte e poucos anos 

atrás. A visão da mulher, rainha do lar. Porque a mulher não 

quer mais essa imagem.  [0] (Então, Aí, Por isso) a mulher abriu 

mão dessa imagem. (Informante: 43) 

Narrativo 
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(7) Todas as duas são solteirona, não é? Moravam separadas, 

porque elas duas não se davam bem, viviam brigando. Aí 

(Então, Por isso e zero) moravam separadas.  

(Informante: 47) 

 

Faremos, a partir de agora, uma breve descrição dessas duas tipologias textuais. 

Nos últimos anos, Schiffrin (1987), Bronckart (1994) e Gryner (2000) 

descrevem as particularidades do tipo textual argumentativo. 

Para Schiffrin (1987) a argumentação é “um discurso através do qual o falante 

apresenta uma posição controvertida”. O falante tenta trazer o seu interlocutor para sua 

posição. 

Bronckart (1994) adota a terminologia “sequência” também adotada por Adam 

(1992) e, tratando dos processos de esquematizações de objetos de discursos, propõe 

uma forma argumentativa que é observada nos textos desse tipo. Para ele, o raciocínio 

argumentativo, transformado em sequência prototípica, seria dividido em quatro fases: 

- Fase de premissa (dados que produzirão o ponto de partida da argumentação); 

- Fase de argumentos (sustentando a tese defendida); 

- Fase de contra-argumentos; 

- Fase de conclusão (que integra os argumentos e contra-argumentos gerando 

uma nova tese). 

Paredes Silva (1997:90) aponta como características da estrutura (tipo textual) 

argumentativa: uso do verbo em formas não perfectivas e preferência por construções 

hipotéticas, além de construções sintáticas mais complexas.  

Gryner (2000) propõe, baseada nos estudos de Schiffrin (1987), um modelo de 

sequência argumentativa composta por cinco constituintes:  

- Posição (ponto de vista); 
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- Justificação/ Explicação (Explicações sobre o porquê da posição defendida); 

- Sustentação (Evidências formais ou empíricas que sustentam a posição); 

- Conclusão (retomada da tese e fecho da argumentação); 

- Coda (“moral da história”, avaliação explícita do autor sobre o que foi dito). 

O modelo de Gryner (2000), assim como o de Bronckart (1994) se apresentam 

como os mais completos. Expõem os constituintes e fases mais prováveis numa 

argumentação. Os próprios autores enfatizam a dificuldade de se encontrar uma 

sequência argumentativa ideal, como as propostas.  

A segunda tipologia textual analisada em nosso trabalho é a narrativa. 

    A tipologia textual narrativa é facilmente reconhecida pelos falantes. O contar de 

um evento, real ou imaginário, tendo local estabelecido e personagens transformadores 

ou transformados é um hábito comum e antigo.  

Para o reconhecimento de uma sequência narrativa, Adam (1992) apresentou 

seis características: sucessão de eventos, a unidade temática, os predicados 

transformados, o processo, a intriga, a moral (Bonini, 2005). 

Paredes Silva (1997), a respeito das estruturas e tipos de texto, aponta como 

características da estrutura narrativa o uso do verbo no pretérito perfeito em predicados 

de ação e o frequente o uso de primeira ou terceira pessoas, sintaticamente organizadas 

em orações com juntura temporal. 

Para a presente dissertação, o grupo de fatores tipo de texto visava verificar qual 

tipo de texto favorece o uso dos conectores conclusivos (então, por isso, aí e zero). 

 Nossa hipótese de estudo previa que o conector conclusivo aí é favorecido em 

narrativas devido a sua origem como sequenciador temporal e dêitico anafórico.  

No entanto, este conector é preterido pela gramática normativa e pela dita norma 

culta, o que poderia interferir no seu uso em orações conclusivas. 
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Já o conector conclusivo então seria favorecido em tipos de texto argumentativo 

uma vez que seus usos mais gramaticalizados, como conector lógico e operador 

argumentativo, são mais recorrentes em tipo de texto argumentativo (Oliveira & Arena, 

2010).  

A seguir, os resultados do efeito do tipo de texto no uso de aí vs. demais 

conectores. 

Tabela 1 

Efeito do tipo de texto no uso de aí vs. demais 

 aplicação/total Percentagem Peso relativo 

Argumentativo 12  /  175   6% .28 

Narrativo 67  /  256   26% .43 

 

 Os índices da tabela 1 revelam o favorecimento do conector aí em tipo de texto 

narrativo (.43) e seu desfavorecimento em tipo de texto argumentativo (.28), 

confirmando nossa hipótese de estudo inicial. 

O conector, que possivelmente mantém caráter dêitico espacial e sequenciador 

temporal (Braga, 2003; Tavares, 1999), tende a ocorrer mais em narrativas do que em 

argumentações. 

Em narrativas, temos o tempo como fator primordial. Esse tipo de texto possuía 

alta frequência de advérbios marcadores de tempo e espaço funcionando como 

elementos essenciais para a coesão e coerência. 

O uso de aí nesse tipo de texto demonstra que o item, mesmo funcionando como 

conector conclusivo, não completou sua trajetória no processo de gramaticalização, pois 

ainda figura em textos narrativos (contexto que favorece o uso canônico de advérbio aí) 

e tende a ser desfavorecido em textos argumentativos. 
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 Observe-se que, ainda, o conector não é sequer citado pela gramática tradicional 

como um conector conclusivo, o que torna o seu uso “inadequado” na concepção de um 

falante que possivelmente pretenda elaborar uma argumentação mais formal. Em 

segundo lugar, como explicação para o maior uso do conector aí em narrativas, 

podemos citar justamente o seu caráter temporal mantido (Tavares, 1999). Como tanto a 

ordem cronológica quanto espacial são valorizadas nesse tipo de texto, seu uso tende a 

ser mais frequente.    

A seguir, os resultados do efeito do tipo de texto no uso de então vs. demais 

conectores. 

Tabela 2 

Efeito do tipo de texto no uso de então vs. demais 

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

Argumentativo 107  /  175  61% .55 

Narrativo 128  /   256  50% .46 

 

Os índices da tabela 2 revelam o favorecimento do conector então em tipo de 

texto argumentativo (.55) e desfavorecimento em tipo de texto narrativo (.46). 

Diante da ausência de polarização (menos de dez pontos entre os pesos relativos) 

entre os índices exibidos na tabela 2, possivelmente provocada pela interferência de 

duas variantes não selecionadas para este grupo de fatores (por isso e zero), procedemos 

ao contraste entre então vs. aí com a intenção de verificarmos qual o contexto de uso do 

conector então. 
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 Tabela 2.1 

Efeito do tipo de texto no uso de então vs. aí 

 aplicação /total Percentagem peso relativo 

Argumentativo 107  /  119   89% .71 

Narrativo 128  /   195  65% .36 

 

Os índices da tabela 2.1 revelam o favorecimento do conector então em tipo de 

texto argumentativo (.71) e seu desfavorecimento em tipo de texto narrativo (.36), 

confirmando nossa hipótese de estudo inicial: tipo de texto argumentativo favorece o 

uso de então. 

Martelotta (2003) propôs que o então, no português atual, funciona como 

operador argumentativo, e que vem perdendo o seu caráter espacial de outrora. 26 

Segundo o autor, este caráter espacial explica seu valor anafórico, e do seu valor 

anafórico surgiu o atual valor de operador argumentativo conclusivo. 

Oliveira & Arena (2010:15), em estudo sobre os padrões funcionais de então em 

sequências tipológicas, verificaram que o tipo de texto narrativo propicia o uso canônico 

do item, ou seja, como advérbio. 

Já o tipo de texto argumentativo, segundo as autoras, é o que mais propicia o uso 

de então nas formas gramaticalizadas (conector lógico e operador argumentativo), uma 

vez que, nesse tipo de texto, conectores de causa/ efeito, consequência ou conclusão são 

mais recorrentes, além da presença de estruturas subordinadas e verbos no presente, 

“recursos próprios para apresentar hipóteses, justificá-las por meio de argumentos e 

encaminhar conclusões” (2010:15).  

                                                             
26  Então vem da forma latina Intunc. (in+ tunc). Tunc é a união de dois elementos (Tum + ce) que 

provém da mesma raiz que derivou os demonstrativos Isto / este e assim por diante. (cf. capitulo 2) 
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 Temos aqui, portanto, a inferência por pressão de informatividade (Traugott e 

König 1991 apud Oliveira & Arena, 2010:40). O tipo de texto argumentativo favorece o 

uso de então conclusivo em detrimento do então advérbio. 

Schiffrin (1987) e Garcia (2006) afirmam que o tipo textual argumentativo visa 

mudar uma opinião do interlocutor e, para isso, o texto apresenta um raciocínio lógico, é 

bem elaborado, organizado, conciso, possui provas, evidências e experiências na 

tentativa de promover a discussão da opinião.  

Poder-se-ia imaginar que em argumentos formais o uso de conectores 

reconhecidos e valorizados pela comunidade é favorecido, uma vez que o falante se 

serviria dos mesmos na tentativa de apresentar uma resposta mais aprovada perante a 

sociedade que valoriza opiniões bem formuladas tanto em questão de conteúdo, quanto 

na organização estrutural das mesmas. Entretanto este não é o caso. Observa-se a 

mesma regularidade – independente do conector – nas argumentações da linguagem 

informal (cf. Gryner, 2000) e em todos os grupos sociais.  

O uso de então em contexto de favorecimento de conectores de conclusão e o 

desfavorecimento de aí no mesmo contexto nos fazem acreditar que o primeiro está à 

frente do segundo no processo de gramaticalização de advérbio para conjunção, de 

acordo com a proposta de Oliveira & Arena (2010). 

 

7.1.2. Nível de Conectividade 

 

 Como exposto anteriormente (cf. 6.2.1.2.), a conexão explicativa-conclusiva, 

aqui analisada, pode-se dar em dois níveis: o intrafrástico, em que a conexão ocorre 

entre orações de um mesmo período, enquanto o interfrástico ocorre entre períodos 

distintos dentro do texto. 
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 Como vimos, no nível intrafrástico, a conexão explicativa-conclusiva ocorre no 

interior do período e tende a ser marcada por pausa entoacional leve – representável, na 

escrita, por uso de vírgula. 

 De acordo com o subprincípio funcional da proximidade (Givón, 1990), as 

conexões intrafrásticas, por serem mais próximas, estabelecem maior coesão entre 

explicativa e conclusiva. 

 No nível interfrástico, a conexão entre as orações explicativa-conclusiva se dá 

entre períodos distintos, ou seja, a conexão ocorre acima do nível da frase, no nível do 

texto. A conexão interfrástica é marcada por pausa entoacional longa – representada, na 

escrita, pelo uso do ponto final. De acordo com o mesmo subprincípio, a conexão entre 

períodos distintos, mais distantes entre si, estabelece menor coesão entre as categorias. 

Koch (2003:66) afirma que o encadeamento permite que estabeleçamos relações 

semânticas e/ou discursivas entre orações, enunciados ou sequências maiores do texto. 

Este encadeamento pode ser por justaposição ou conexão (junção). Nesta, a 

ligação entre orações, enunciados e partes do texto é estabelecida através de conectores. 

 Naquela, o encadeamento ocorre sem o uso de conectivo, cabendo ao leitor “construir a 

coerência do texto, estabelecendo mentalmente as relações semânticas e/ou 

discursivas”. 

Segundo Pauliukonis (1988:64) afirma que o “texto é uma manifestação natural 

de linguagem dotada de um sentido”.  A autora afirma que a textualidade, baseada em 

Mateus, é o conjunto de propriedades que uma manifestação da linguagem humana deve 

possuir para ser um texto. 

Para Pauliukonis (1988), a conectividade é uma dessas propriedades principais 

que a linguagem deve possuir para ser um texto de modo que “uma expressão 
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linguística A está ligada a B de tal forma que suas interpretações semânticas são 

interdependentes” (1988:64). 

 

 Seguem, abaixo, exemplos de coesão intrafrástica e interfrástica: 

 Conexão intrafrástica 

 

 Então 

(8) 

I- Aí, não é? O cara foi expulso, sem direito a nada. [ele, não é? 

que]- Ele é que não vai mais arrumar mais serviço, em canto 

nenhum, [com a]- com a coisa dele, que estava suja a ficha 

dele, (est) então, ele está na rua até hoje. (Informante: 19) 

 

 Por isso 

 

(9) 

E-Você não tem medo não? 

I- Tenho não. Dá muita suspense tem muito suspense, por isso 

(então, aí e zero) que eu gosto do filme de terror. 

(Informante:02) 

 

 Aí 

 

(10) 

(...) uma colega minha me falou que essa senhora estava 

precisando (de doméstica), não é? E, na época que eu vim, ela 

pagava bastante, aí (então, por isso e zero) eu vim ficar com 

ela, aí ela, sabe? É muito boa para mim, muito legal. 

(Informante:05)  
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 Zero 

 

(11) 

 I: Eu trabalhei direto, sem descansar um domingo, um feriado, 

um natal, ano novo, carnaval- nada disso, eu tinha. Então de 

modos que eu estou acostumado, não estranho. Apesar da minha 

idade, eu acho que eu vou ter que trabalhar até morrer, 

("porque") lá estou acostumado, [zero] (então, aí e por isso) não 

tem mais jeito. (Informante:03) 

 

 

 Conexão interfrástica 

 

 Então 

 

(12) 

(...) um dia vai visitar o pai, outro dia fica com a mãe uma 

semana com pai, uma semana com a mãe. O fim de semana com 

pai, o resto da semana com a mãe. Então (aí, por isso e zero) 

acho que não tem nada a ver, quem acaba sofrendo não são os 

pais. (Informante:23) 

 

 Por isso 

 

(13) 

(...) Se der um tiro num outro, eles já sabem que o outro era 

marginal, isso aquilo outro, entendeu? É uma suposição, porque 

eu  nem armado eu não ando, nem com faca, graças à deus. Por 

isso (Então, Aí e Zero) que eu vivo aqui, eu gosto daqui. 

(Informante:09)  
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 Aí 

 

(14) 

A minha irmã também, ela tinha um umbigo enorme. Um 

umbigão grandão. Aí (Então, Por isso e Zero) começou fazer 

promessa, simpatia, assim, sexta-feira santa; sumiu. 

(Informante: 06) 

 

 Zero 

 

(15) 

O presidente- está aí, eu gosto desse presidente nosso. Eu gosto 

muito dele, eu gosto. Porque eu acho que [ele]- [ele]- ele tem 

[muita]- muita vontade de fazer muita coisa,  mas a- o pessoal 

todo tem que ajudar, não é? Que se não ajudar, ele sozinho não 

pode  fazer grande coisa. Vontade ele tem. [zero] (Então, Aí e 

Por isso) Eu tenho simpatia pelo presidente. (Informante:30)  

 

 Veremos, a seguir, os resultados quantitativos obtidos para o grupo de fatores 

nível de conectividade. 

 A tabela (3) abaixo apresenta os resultados correspondentes ao efeito do nível de 

conectividade na escolha de aí vs. demais variantes. 
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Tabela 3 

Efeito do nível de conectividade no uso de aí vs. demais 27 

 aplicação /total Percentagem peso relativo 

Interfrástico 58/367 15% .46 

Intrafrástico 21/64 32% .67 

 

 Os índices confirmam a hipótese de estudo apresentada anteriormente: o nível de 

conectividade intrafrástico tende a favorecer o uso da variante aí (.67) em detrimento 

das demais, ao passo que o nível de conectividade interfrático tende a desfavorecê-la 

(.46). 

 Nunes (2009), pesquisando a variação no uso dos conectores conclusivos 

encontrados em periódicos cariocas, formula a hipótese de que a conexão intrafrástica, 

isto é, a de vinculação mais coesa, favorece o uso de conectores mais gramaticalizados.   

Este é o caso de portanto, considerado o conector canônico em seu corpus – uma 

vez que neste não ocorre logo e semelhantes. Os resultados obtidos confirmam a 

hipótese da autora: conectores como portanto são favorecidos em contextos 

intrafrásticos. 

No mesmo trabalho, Nunes (2009) analisa o efeito no nível de conectividade no 

uso de um conjunto de conectores não-canônicos – todos pouco frequentes em seu 

corpus (conjunto que inclui por isso, por conseguinte e análogos), comparando-o ao 

conector zero, que se revelara favorecido em contextos interfrásticos.  

                                                             
27  Os resultados da presente tabela foram obtidos através da análise mais detalhada da 

interação/cruzamento entre os grupos sociais gênero e faixa etária, o que favorecem  índices mais 

polarizados para os grupos lingüísticos (ou seja, polarização de dez pontos ou mais entre os pesos 

relativos obtidos no Programa Goldvarb). 
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Ficou evidente que os conectores não-canônicos têm comportamento semelhante 

ao conector zero. Esta evidência parece confirmar a hipótese de que a escolha do 

conector está relacionada ao seu grau de gramaticalização. 

Estabelecendo um paralelo entre os resultados de nossa pesquisa, os resultados 

da pesquisa de Nunes (2009) e os estudos mencionados no capítulo 3, consideramos 

que, no âmbito da modalidade falada, os conectores então e aí são mais 

gramaticalizados dentre os estudados. Sendo assim, apresentam comportamento 

semelhante ao de portanto na modalidade escrita dos periódicos impressos. 

 Em uma etapa posterior da análise quantitativa, procedemos ao contraste entre 

cada duas variantes. Na maioria dos casos, os resultados obtidos corroboram os 

resultados obtidos no contraste entre cada uma das variantes em relação às demais. 

 Ressalvamos o caso do contraste entre aí vs. zero (tabela 3.1), cujos índices são 

ainda mais polarizados, reafirmando a relevância da hipótese proposta para estas 

variantes. 

Tabela 3.1 

Efeito do nível de conectividade no uso de aí vs. zero 

 aplicação / total Percentagem peso relativo 

Interfrástico 58  /  110  52% .35 

Intrafrástico 21  /  23  91% .94 

 

 Na tabela 3.1 ocorre o contraste máximo entre variantes cotejadas: a presença de 

conector vs. a sua ausência. Os resultados evidenciam esta oposição. 
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 O nível de conectividade intrafrástico favorece – quase categoricamente – a 

variante aí (.94), um conector explícito, ao passo que o nível de conectividade 

interfrástico tende a desfavorecê-la (.35). 

 Uma interpretação possível para o desfavorecimento da variante zero neste 

contexto é que a ausência de conector nas conexões intrafrásticas pode gerar 

ambiguidades. Diante da possibilidade de duas interpretações – uma aditiva e uma 

conclusiva – a inserção de um conector conclusivo explícito desfaria a ambiguidade. 

 Observamos que este contexto interfere igualmente tanto no uso de conector aí 

quanto no de zero. A tabela (4) a seguir descreve o contraste de zero vs. demais. 

Tabela 4  

Efeito do nível de conectividade no uso de zero vs. demais 

 aplicação /total Percentagem peso relativo 

Interfrástico 52  /  367  14% .55 

Intrafrástico 2  /  64 3% .21 

 

 Na tabela 4, temos a conexão interfrástica favorecendo a explicitação de um 

conector (.55) em detrimento da variante zero, ao passo que a conexão intrafrástica 

tende a reduzir a omissão do conector (.21), em favor do uso dos conectores. 

Estes índices, referentes ao efeito do nível de conectividade na escolha entre a 

variante zero vs. as demais confirmam os resultados sobre o efeito do nível de 

conectividade na escolha dos conectores estudados descritos anteriormente. 
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 Procuramos explicar estes resultados à luz do subprincípio da proximidade (cf. 

capítulo 4), tal como foi apontado na pesquisa de Nunes (2009) e dos estudos 

mencionados no capítulo (3) três. 

 De acordo com os autores, vinculação intrafrástica entre explicativa e conclusiva 

é descrita como mais próxima. Estas expressam um grau maior de coesão entre as 

orações, o que, por sua vez, se refletiria no uso mais provável de conectores mais 

gramaticalizados (para nós, então e aí). Por outro lado, a vinculação interfrástica, menos 

próxima, caracterizaria um grau menor de coesão entre as orações explicativa-

conclusiva. A natureza distante do vínculo entre elas se refletiria na tendência mais forte 

ao uso mais provável de conectores menos gramaticalizados. 

 

7.1.3. Correferência de Sujeitos 

 

Este grupo de fatores diz respeito à manutenção ou mudança de sujeitos das 

orações explicativa e conclusiva e a como esse fenômeno interfere no uso dos 

conectores estudados. 

Antes de expormos os resultados correspondentes a este grupo de fatores, 

procuramos situar o fenômeno apresentando os mecanismos de coesão entre os quais se 

inclui a correferência de sujeitos.  

Segundo Halliday & Hasan (1974):  

 

(...) a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é 

dependente de outro, no sentido de que não se pode ser decodificado a não 

ser por recurso ao outro. (1974 apud. Koch, 2008:18) 
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 Para Beaugrande & Dressler (1981 apud Koch, 2003:16), a coesão concerne ao 

modo como os componentes da superfície textual de um texto são conectados entre si 

numa sequencia linear, ou seja: como palavras e frases estabelecem tal conexão. 

 Já Marcuschi (1983 apud Koch, 2003:16) afirma que os fatores de coesão são  

“aqueles que dão conta da estruturação da sequência superficial do texto”. 

 Segundo Koch (2003:18), a coesão textual diz respeito a processos de 

sequencialização que asseguram uma ligação linguística significativa entre os elementos 

que ocorrem na superfície do texto. 

 Halliday & Hasan (1974) distinguem cinco mecanismos de coesão28. Para 

compreensão do fenômeno correferência de sujeitos, recorremos a um mecanismo 

particular: a coesão lexical. 

A coesão lexical se dá por meio da reiteração e da colocação. A primeira é feita 

a partir da repetição de um mesmo item lexical. A segunda, através do uso de termos de 

mesmo campo de significação. 

 Por sua vez, Brown & Yule (1983 apud. Koch, 2008:25) apresentam formas 

repetidas e substituição lexical como tipos de formas co-referencias e exemplificam: 

O presidente viajou para o exterior. O presidente levou consigo uma grande 

comitiva. (formas repetidas) 

 

A filha de Renata está hospitalizada. A menina teve uma pneumonia. 

(substituição lexical) 

 

                                                             
28 Mecanismos de coesão: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical (Halliday & Hasan, 

1974). 
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Orações com o mesmo sujeito, ou seja, de sujeitos correferentes, são tidas como 

mais coesas, mais integradas sintaticamente a partir do compartilhamento da mesma 

referência, ao passo que orações de sujeitos distintos, ou seja, não-correferentes, são 

tidas como menos coesas e menos dependentes (Paiva, 1996, Lehman, 1986). 

Segundo Cezário (1996:57), existem na literatura lingüística vários trabalhos29 

que utilizam a categoria “sujeito idêntico/ sujeito diferente”. A autora afirma que a 

categoria torna-se importante para o estudo da continuidade tópica, da atenção e da 

marcação. 

Procuramos aqui testar a hipótese de que a manutenção ou mudança do referente 

do sujeito correlaciona-se com o favorecimento ou desfavorecimento dos conectores 

conclusivos estudados. 

 Vejamos os exemplos: 

 Sujeitos correferentes 

(16) 

I-Porque o homem já não tem mais aquela visão da mulher 

como tinha há trinta anos atrás, quarenta, até vinte e poucos anos 

atrás. A visão da mulher, rainha do lar. Porque a mulher não 

quer mais essa imagem.  [0] (Então, Aí, Por isso) a mulher abriu 

mão dessa imagem. (Informante: 43) 

 

(17) 

E- As minhas vagens nunca ficam gostosas. Como é a sua? 

Como faz essa vagem?  

                                                             
29  A autora cita dos trabalhos de Givón (1983a, 1990b); Lira  (1982), dentre outros.   
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I- [Não?] [ah!] (hes) Olha, é- até foi a minha filha quem 

descascou ontem à noite, não é? (est) Porque ela não gosta que 

eu faça nada. Então (aí, por isso e zero) ela limpa e parte elas 

bem fininhas, depois eu ponho o- botei um pouquinho de óleo e 

botei também um pouquinho de azeite. (Informante 18) 

 

Sujeitos não-correferentes 

 

(18) 

E- E se tivesse (eleição), o senhor participaria?  

1-Para esse negócio não. (est) Honestamente como não. Porque 

cada um procura mais tratar do seu lado. (est) Se você (est) é 

dessa associação, você quer olhar do problema da tua rua. Se 

você é participante, uma das principiantes [principal]- principal, 

você quer saber de tratar do problema da tua rua, entendeu? 

Porque você não quer saber da rua dos outros não. A rua dos 

outros é depois que ("ver") a tua, entendeu? Por isso que (então, 

aí e zero) eu não participo. Se tem, eu também não quero nem 

saber, nunca quis saber. Primeiro eu, depois então eu vou ver o 

dos outros.  (Informante: 09) 

  

(19) 

I-Eu acho que eu não tenho bem certeza (do time) não, sabe? 

Porque meu pai, quando era pequeno, ele dizia que era vascaíno, 

aí (então, por isso, zero) eu disse também que era que ia ser 

vascaíno, até hoje eu torço para o Vasco.  (Informante: 02) 
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Veremos, a seguir, os resultados estatísticos obtidos para o grupo de fatores 

correferência de sujeitos. 

 A tabela (5) abaixo apresenta os resultados correspondentes ao efeito da 

correferência de sujeitos na escolha de aí vs. demais variantes. 

Tabela 5 

Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. demais 

 aplicação /total percentagem peso relativo 

Sujeitos 

correferentes 

22  /  167   45% .25 

Sujeitos não-

correferentes 

57  /  264   67% .64 

 

Os índices da tabela 5 confirmam a hipótese de estudo apresentada 

anteriormente (cf. 6.2.1.3.). Orações com sujeitos não-correferentes tendem a favorecer 

o uso da variante aí (conector explícito) (.64). Ao passo que orações com sujeitos 

correferentes tendem a desfavorecê-lo (.25). 

O resultado deste grupo de fatores parece indicar que aí tende a ser favorecido 

em orações com mudança de sujeitos.  É consensual nos estudos recentes aqui 

mencionados (Tavares, 1999; Braga, 2003) que aí pode estar funcionando como 

conjunção/conector conclusivo.  

Conjunções e conectores são mecanismos de coesão (Halliday & Hasan, 1974). 

Por outro lado, a correferência de sujeitos também é um mecanismo de coesão (coesão 

lexical). 
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Poderíamos formular a hipótese de que construções com orações de sujeitos 

correferentes, em princípio mais coesas, prescindem de conector na constituição de um 

maior grau de integração (cf. 4.2. Principio Funcional da Economia).  

As construções oracionais com sujeitos não-correferentes, ao contrário, 

expressam a vinculação através de conector explícito. 

 Em uma etapa posterior da análise quantitativa, procedemos ao contraste entre 

cada duas das quatro variantes. Os resultados obtidos corroboram os resultados obtidos 

no contraste entre cada uma das variantes em relação às demais. 

A tabela (5.1) a seguir descreve o efeito da correferência de sujeitos no uso de aí 

vs. zero. 

Tabela 5.1 

Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. zero  

 aplicação /total Percentagem peso relativo 

Sujeitos 

correferentes 

22  /  48  45% .23 

Sujeitos não-

correferentes 

57  /  85  67% .66 

 

Novamente, agora em relação ao contraste entre as variantes aí e zero, orações 

com sujeitos não-correferentes tendem a favorecer o uso da variante aí (.66), em 

oposição ao que ocorre com as orações com sujeitos correferentes, cujo índices mostram 

a tendência oposta (.23). 
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A variante zero é favorecida em orações com sujeitos correferentes. Resultado 

esperado pois, na ausência de marca de coesão conjunção (Halliday & Hasan, 1974), a 

coesão é assegurada através da manutenção do sujeito. 

A análise de outros contrastes confirma este resultado. Os índices estatísticos 

indicam que a correferência de sujeitos interfere não apenas no constraste mais geral 

entre aí vs. demais, mas ainda nas análises específicas, contraste de aí e então e aí vs. 

por isso (com resultado apresentado na tabela (5.2) a seguir).  

Tabela 5.2 

Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. por isso 

 aplicação / total Percentagem Peso relativo 

Sujeitos 

correferentes 

22  / 44 50% .28 

Sujeitos não 

correferentes 

57  /  98 58% .60 

 

Ao observarmos a variação aí vs. por isso, expostas na tabela 5.2, constatamos 

que as construções do tipo explicativa-conclusiva que têm sujeitos não-correferentes 

tendem a favorecer o uso da variante aí (.60). Ao passo que as que têm sujeitos 

correferentes tendem a desfavorecê-lo (.28). 
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Tabela 5.3 

Efeito da correferência de sujeitos no uso de aí vs. então  

 aplicação / total Percentagem peso relativo 

Sujeitos 

correferentes 

22  /  119  19% .41 

Sujeitos não-

correferentes 

57  /  195  30% .56 

 

Os índices obtidos, na tabela 5.3, parecem confirmar o favorecimento do 

conector aí em construções do tipo explicativa-conclusiva com sujeitos não-

correferentes (.56), em detrimento de então favorecido em contextos com sujeitos 

correferentes (.41). 

Inicialmente, pensamos que o então teria comportamento semelhante ao de aí, 

ou seja, seria favorecido em contextos com sujeitos não-correferentes. Se tal proposta se 

confirmasse, poderíamos supor que os conectores mais gramaticalizados de nosso 

estudo – então e aí – estão realmente funcionando como conjunção, de acordo com 

mecanismo de coesão apontado por Halliday e Hasan (1974). 

Entretanto, os resultados de então contrariam nossa impressão inicial. 

Desta forma, temos, de um lado aí, favorecido em contextos com sujeitos não-

correferentes, e, por outro, as demais variantes – então, por isso e zero – favorecidas em 

contextos com sujeitos correferentes. 
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7.1.4. Correlação de tempos 

 

Aqui, investigamos se a correlação ou não-correlação do tempos verbais das 

cláusulas precedente – explicativa – e consequente  – conclusiva – interfere no uso dos 

conectores estudados. 

Seguem os exemplos: 

Tempos correlatos 

(20) 

E: Ela (sua amiga) não era daqui do Rio não? 

I: Não, daqui era daqui do Rio, sabe? Mas não soube dar  

o endereço dela, aí (então, por isso, [zero]) não pude 

procurar. (Informante:10) 

 

Tempos não-correlatos 

(21) 

E-  E porque você gostaria de morar em Minas Gerais? 

I- (...) que muita gente já me falaram (sic.) do lugar e disseram 

(sic) que é bom, tudo. Aí (Então, Por isso, [zero]) eu gostaria de 

conhecer. (Informante: 02) 

 

Segue a tabela (6), onde se descreve a tendência do uso de aí vs. os demais. 
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Tabela 6 

 

Efeito da correlação de tempos no uso de aí vs. demais 

 

 aplicação /total percentagem peso relativo 

Tempos correlatos 42/301 13% .44 

Tempos não-

correlatos 

37/130 28% .63 

 

A correlação de tempos foi selecionada como estatisticamente relevante para o 

uso de aí em relação às demais variantes. Confirmando a hipótese de estudo 

apresentada, verificamos que tempos não-correlatos tendem a favorecer o uso da 

variante aí (.63), ao passo que tempos correlatos tendem a desfavorecê-lo (.44). 

Tavares (1999), em estudo mencionado anteriormente (cf. capítulo 3), afirma 

que o aí sequenciador temporal (etapa em que o item passou a conectar partes do texto) 

deriva de um aí anafórico temporal. 

Como vimos, o conector aí passa por um processo de gramaticalização para 

conector conclusivo, mas, de acordo com Braga (2003), o mesmo ainda carrega traços 

da forma-fonte, sendo prototipicamente usado em contextos que implicam sucessão 

cronológica de eventos, o que tende a favorecer o seu uso em construções com mudança 

de tempos. 

Martelotta (2004) também chama a atenção para os usos de conectivos 

portugueses que partilham o mesmo processo dêitico> fórico> conectivo. Entre eles o 

autor inclui o conector aí. 

Veremos, a seguir, os índices da correlação de tempos no uso de aí vs. então. 
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Tabela 6.1 

Efeito da correlação de tempo no uso de aí vs. então 

 aplicação /total percentagem peso relativo 

Tempos correlatos 42 /  213   20% .44 

Tempos não- 

correlatos 

37  /  101   37% .64 

 

 Os índices da tabela 6.1 revelam o efeito de desfavorecimento de aí em que 

ocorre equivalência entre tempos da explicativa e conclusiva (.44) e favorecimento de aí 

em que ocorre a mudança de tempos (.64). Observe-se que esses índices correspondem 

ao comportamento inverso de então vs. aí nestes contextos (.56 vs. 36), 

respectivamente. 

Observe-se que, Oliveira & Arena (2010), analisando a trajetória de 

gramaticalização de então, constataram que, em sequências com mudança temporal, 

esta forma tende a ser usada com função de advérbio de tempo (emprego prototípico). 

Já quando o então é usado em contextos de manutenção do tempo, esta forma assume a 

função de conector lógico e operador argumentativo, o que inclui a função de conector 

conclusivo, apresentando-se, portanto, em estágios mais avançados no processo de 

gramaticalização. 

 Nossos resultados confirmam a preferência de uso de conector mais 

gramaticalizado (então) em contextos de tempos correlatos. 

 Veremos, a seguir, o efeito do grupo correlação de tempos no uso de aí 

vs. zero. 
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Tabela 6.2 

Efeito da correlação de tempos no uso de aí vs. zero  

 aplicação /total percentagem peso relativo 

Tempos correlatos 12  /  83   50% .39 

Tempos não- 

correlatos 

37  /  50   74% .67 

 

 Os índices da tabela acima são análogos aos da tabela anterior, confirmando a 

tendência do conector aí ser favorecido no complexo oracional de tempos não- 

correlatos (.67) e seu desfavorecimento em orações com tempos correlatos (.39).  

Por outro lado, o favorecimento do conector zero nos contextos de tempos 

correlatos contraria nossa hipótese inicial, segundo a qual a relação explicação-

conclusão supõe a  sequência cronológica antes-depois (tempos não- correlatos). 

  

 

7.1.5. Semântica do verbo 

 

Segundo Halliday (1985), as orações são responsáveis por representar padrões 

de experiência. O autor agrupa as experiências em duas categorias: as experiências 

externas e as experiências internas. 

A primeira diz respeito ao que acontece com os indivíduos e eventos ao nosso 

redor. Já a segunda está relacionada ao que acontece no nosso interior. Obviamente a 

segunda não está desvinculada da primeira, pois, uma vez que estamos inseridos no 

meio externo, este nos modifica internamente.  
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Nas línguas, esses processos se expressam por meios dos verbos e dos grupos 

nominais, além dos advérbios e locuções prepositivas. 

Os verbos remetem ao próprio processo de experiência, os grupos nominais 

(substantivos, pronomes) indicam quem participa do processo e os advérbios e locuções 

prepositivas indicam as circunstâncias em que se dá o processo. 

Em nossa pesquisa, observamos o efeito da semântica do verbo, ou seja, da 

natureza do processo de experiência na escolha dos conectores. 

De acordo com Halliday (1985) existem três processos de experiência: o 

material, o mental e o relacional. 

Os processos materiais ocorrem entre um ou dois participantes, sendo que 

possuem, obrigatoriamente, somente um agente/ator. Indicam o “fazer”, “quebrar”. A 

feitura de algo que pode ou não ter sido feito para alguém ou um objetivo (goal), ou 

seja, o agente é obrigatório e os demais participantes e objetivos são opcionais. 

Os processos mentais, também conhecidos como psicológicos, estão ligados ao 

nosso interior. Consequentemente, são expressos por verbos que indicam nossos 

anseios, pensamentos, sentimentos, sensações e percepções (exemplo: saber, lembrar, 

etc.) O participante é o sensor (aquele que sente) e o que é sentido é o fenômeno. 

Já os processos relacionais são os processos do ser, estar e ter.  Segundo 

Halliday (1985:112), nas orações, podemos ter diferentes processos relacionais: 

intensivo, circunstancial e possessivo. Cada um dos três pode ser de dois tipos: 

atributivo e identificador. Em nossa pesquisa não atentamos às subcategorizações, 

consideramos apenas os processos relacionais como um todo. 
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Além dos processos principais, arrolados acima, Halliday (1985) menciona ainda 

outros processos. São eles: os comportamentais, os existenciais e os dicendi, também 

conhecidos como processos de fala ou processos verbais. 

Os processos comportamentais abarcam os comportamentos físicos e 

psicológicos do participante, representados pelos verbos como sonhar, tossir, 

espreguiçar-se (...).  

Os processos existenciais indicam que algo existe ou acontece. 

 E, por último, os processos de fala indicam toda e qualquer enunciação, 

“qualquer espécie de troca simbólica de significado” (Halliday, 1985:129). Neste 

processo, temos a própria verbalização (o que é dito), o enunciador (quem verbaliza), 

um recebedor (a quem a verbalização é dirigida). 

Neste trabalho analisamos o efeito da semântica do verbo no uso dos conectores 

conclusivos.30 

Nos exemplos abaixo, apresentamos os três principais tipos de verbos. 

Mental 

(22) 

E-  E porque você gostaria de morar em Minas Gerais? 

I- (...) que muita gente já me falaram (sic.) do lugar e disseram 

(sic.) que é bom, tudo. Aí (Então, Por isso, zero) eu gostaria de 

conhecer. (Informante: 02) 

 

                                                             
30 Uma classificação mais abrangente foi utilizada por Figueiredo (2012) na semântica do verbo 

na variação em narrativas de deficientes visuais. 

 



114 
 

Relacional 

(23) 

E- E esses ingressos aí, não é? Que venderam para os 

estrangeiros, não é? E [não]- não- chegaram aí não tinha mais 

lugar para ficar, não é? 

I- Isso é, rapaz, [isso aí]- isso aí é um- é uma <"breganha"> que 

nego faz, fora de série. Isso é para nego arrumar dinheiro. Então 

(Aí, Por isso, zero), o carioca é muito esperto nesse ponto, não 

é? (Informante :25) 

Material 

(24) 

Porque o homem já não tem mais aquela visão da mulher como 

tinha há trinta anos atrás, quarenta, até vinte e poucos anos atrás. 

A visão da mulher, rainha do lar. Porque a mulher não quer mais 

essa imagem.  [0] (Então, Aí, Por isso) a mulher abriu mão 

dessa imagem. (Informante: 43) 

 

 

Para Figueiredo (2012:142), o estudo do emprego dos tempos revela que os 

verbos materiais, semanticamente mais marcados, “envolvem mais transferência de 

ações e tem maior transitividade”. 

  Se essa hipótese for correta, explicar-se-ia por que os verbos materiais e 

comportamentais tendem a favorecer a presença da variante aí em orações conclusivas. 

 Apresentamos, a seguir, os resultados. 
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Tabela 7 

Efeito da semântica do verbo no uso de aí vs. demais 

 aplicação / total Percentagem peso relativo 

Material 18/75 24% .59 

Dicendi 3/19 15% .52 

Comportamental 46/184  25% .62 

Existencial 6/61 9% .33 

Mental 5/59  8% .35 

Relacional 1/33 3% .18 

 

 Os índices da tabela 7 revelam que orações conclusivas com verbos materiais 

(.59) e comportamentais (.62) favorecem o uso da variante aí, uma vez que esses verbos 

são mais marcados, possuem maior transitividade e caracterizam contextos de intensa 

troca de ações. Verbos relacionais (.18), existenciais (.33) e mentais (.35) desfavorecem 

o uso do item. 

 

 

 

7.2.  Análise e Interpretação das Variáveis extralinguísticas 

 

7.2.1. Escolaridade 

 

A escolaridade foi o primeiro dos grupos de fatores sociais selecionados como 

estatisticamente relevantes para a escolha das variantes estudadas. 
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A influência da escola é contraditória. Segundo Cezário & Votre (2004), se, por 

um lado, através da ampliação dos contatos sociais, a escola favorece a aquisição de 

novos usos lingüísticos. Por outro lado, através da imposição de formas prestigiadas, a 

escola discrimina outras que muitas vezes se tornam estigmatizadas.  

Nesse contexto, os autores explicam a influencia da variável nível de 

escolaridade que se verifica em inúmeros trabalhos, relacionando-a a diferentes 

tendências de mudança. 

(…) (a escola) gera mudanças na fala e na escrita das pessoas que a 

freqüentam e nas comunidades discursivas. Constata-se, por outro lado, que 

ela atua como preservadora de formas de prestígio, face às tendências de 

mudança em curso nessas comunidades. Veículo de familiarização com a 

literatura nacional, a escola incute gostos, normas, padrões estéticos e morais 

em face da conformidade de dizer e de escrever. Compreende-se, nesse 

contexto, a influência da variável nível de escolarização, ou escolaridade, 

como correlata aos mecanismos de promoção ou resistência à mudança. 

(Cezário & Votre 2004:51) 

 

Submetidos à pressão dos programas oficiais, agentes e pacientes dos códigos 

pedagógicos, somos expostos à chamada norma padrão. Assim, aprendemos padrões 

ideais de uso da língua nem sempre compartilhados pela comunidade. 

Frequentemente, na mente do aluno, o que não é descrito explicitamente nas 

gramáticas está errado ou é inadequado.  

 Sendo assim, as múltiplas possibilidades da língua não são discutidas e o 

conhecimento de novas formas de uso, advindas do mundo externo à escola, mesmo que 

utilizadas pelo aluno, são marginalizadas em ambiente acadêmico. 
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É o que se vê na crítica e alerta de Bagno (2009), na obra Preconceito 

Linguístico. 

 (...) os métodos tradicionais de ensino da língua no Brasil visam, 

por incrível que parece, a formação de professores de português! O ensino 

da gramática normativa mais estrita, a obsessão terminológica, a paranóia 

classificatória, o apego à nomenclatura – nada disso serve para formar um 

bom usuário da língua em sua modalidade mais prestigiada, falada ou 

escrita. (Bagno, 2009:144) 

 

Essa discussão nos remete ao uso variável dos introdutores de conclusão no 

contexto de nível de escolaridade dos falantes, aqui analisados. 

Tavares (2006), em Conectores coordenativos: condicionamentos sociais em 

duas comunidades de fala brasileiras, compara a influência das variáveis escolaridade e 

faixa etária sobre uso dos conectores coordenativos e, aí, daí e então no falar de Natal 

(RN) e Florianópolis (SC). 

A pesquisa aponta o favorecimento do conector aí entre os menos escolarizados. 

Então , inversamente, é favorecido entre os mais escolarizados. 

 

A seguir, apresentamos os resultados do efeito da escolaridade na escolha das 

nossas variantes 
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Tabela 8 

Efeito da Escolaridade no uso de aí vs. demais31 

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

5 a 8 anos 39  /  196   19% .51 

9 a 11 anos 28  /  133   .21% .58 

Mais de 11 anos 12  /  102   11% .35 

 

 

A tabela 8 corresponde à oposição aí vs. demais variantes. Os índices revelam 

que a tendência de uso de aí é maior entre os que completaram de 5 (cinco) a 8 (oito) e 

9 (nove) a 11 (onze) anos de escolaridade ( respectivamente (.51) e (.58)), fase 

equivalente ao denominado ginásio. Inversamente, os que ultrapassam os 11 (onze) anos 

de escolaridade, ou seja, os mais escolarizados, tendem a evitar o uso de aí (.35) como 

reflexo do padrão normativo. Observa-se, portanto, que os menos escolarizados são 

imunes à aceitação da norma padrão. 

Aí constitui verdadeiro estigma para a comunidade. 

Da mesma forma, é importante salientar que gramáticos, professores de Língua 

Portuguesa, jornalistas, advogados, entre outros condenam generalizadamente o uso de 

aí, não distinguindo entre contextos de maior ou menor aceitação.  

Para ilustrar o grau de estigmatização, citamos o Manual de Redação do Enem 

(INEP, 2013:13) que condena explicitamente o uso do aí, ignorando as diversas funções 

que exerce na frase ou discurso (sequenciador, conjunção e dêitico). 

                                                             
31  Resultado obtido através da análise estatística da interação (cruzamento) entre gênero e faixa etária . 

Rodadas com este cruzamento forneceram  resultados iguais ou melhores que as rodadas com cada um  

destes grupos em separado. 
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É consenso geral que a escola procura impor a língua escrita aos domínios da 

fala. Do mesmo modo que os falantes deveriam bloquear o uso de aí, deverão substituí-

lo por então – conector conclusivo mais produtivo da fala e da escrita informal. 

Passamos a analisar, a seguir, o efeito do grupo de fatores escolaridade em então 

vs. demais. 

Tabela 9 

Efeito da escolaridade no uso de então vs. demais 

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

5 a 8 anos 108 / 196  55% .53 

9 a 11 anos 62  / 133  46% .40 

Mais de 11 anos 65  / 102   63% .50 

 

Os índices de escolaridade para o uso então mostram-se pouco polarizados. O 

uso de então tende a ser neutro (.53) entre os menos escolarizados. Reduz-se para (.40) 

entre os de 9 a 11 anos de escolaridade, e retornam ao ponto neutro (.50) entre os mais 

escolarizados. 

Até certo ponto, o resultado desconstrói a crença de que os falantes do primeiro 

grupo (menos escolarizados) tendam a não usar formas recomendadas da língua padrão. 

Como vimos anteriormente, dentre os conectores conclusivos usados na fala, o 

mais frequentemente reconhecido pelas gramáticas normativas é então. 

Consequentemente, seu uso não é totalmente estigmatizado no ambiente escolar. Isto 

explicaria os índices neutros de seu uso nos anos iniciais e finais de escolaridade. 
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Por outro lado, observa-se que aqueles com nível de escolaridade intermediário 

registram o decréscimo de então (.40). Nesta fase,  seu uso parece retroceder  em favor 

de outras variantes às tendências mais novas e/ou discriminadas, respectivamente 

variantes zero e aí. 

Observemos, a seguir, o efeito da escolaridade no uso de por isso versus demais. 

 

 

Tabela 10 

Efeito da escolaridade no uso de por isso vs. demais 

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

5 a 8 anos  36  /  196 18% .58 

9 a 11 anos 16  /  133 12% .42 

Mais de 11 anos 11  /  102 10% .43 

 

 

Embora o programa não tenha selecionado este grupo de fatores como 

estatisticamente relevante, o efeito da escolaridade no uso de por isso apresentou 

resultados polarizados que sugerem alguma interferência não detectada. Para fins de 

comparação com as demais variantes, optamos por apresentá-lo em nossa descrição. 

Os resultados indicam que o uso de por isso é favorecido pelos falantes de 5 a 8 

anos de escolaridade. A entrada de por isso no sistema de conectores conclusivos 

aparentemente está se dando através dos menos escolarizados. 

É interessante comparar o uso de por isso com o uso de então, exposto acima. 
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Os estudos consultados que mencionam por isso entre os conectores conclusivos 

(cf. capítulo 3), concordam que este é o menos gramaticalizado. Inversamente, então é o 

mais gramaticalizado. Por outro lado, curiosamente, por isso, ao lado de então, é um 

dos conectores mais frequentemente reconhecidos pelas gramáticas normativas como 

conjunção coordenativa conclusiva. Esta situação parece contraditória. De qualquer 

forma, embora menos gramaticalizado (Pezatti, 1999),  por isso tende a não ser criticado 

nos anos escolares. 

Passamos a analisar o efeito da escolaridade e uso da variante zero. 

Tabela 11 

Efeito da escolaridade no uso de zero vs. demais 

 aplicação/ total Percentagem peso relativo 

5 a 8 anos 13  /  196  6% .38 

9 a 11 anos 27  /  133  20% .69 

Mais de 11 anos 14  /  102  13% .44 

 

Os resultados revelam que a ausência do conector é favorecida entre os falantes  

de 9 a 11 anos de escolaridade (.69) e desfavorecida tanto pelos menos escolarizados 

(.38), quanto pelos mais escolarizados (.44). 

Embora a escola enfatize o uso de conectores explícitos em detrimento da 

conexão implícita (zero), identificada pelo contexto semântico e pela pausa, os 

resultados estatísticos sugerem que os entrevistados do nível intermediário, o ginasial, 

não afetados pela pressão escolar. No quadro de todas as variantes, o efeito do fator de 

escolaridade sempre se destaca. Há um aumento das formas não contempladas nas 

gramáticas (aí e zero) e correspondente redução de então e por isso, cujo uso é aceito. 
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Por motivos que ultrapassam o âmbito dessa pesquisa, a imposição escolar tende 

a influenciar menos os falantes do antigo ginásio. 

7.2.2 Faixa Etária 

 

 É do senso comum que, quando uma forma se torna restrita à fala dos mais 

velhos, corre o risco de cair em desuso. Do mesmo modo, se observarmos a progressiva 

implementação de alguma forma na fala dos mais jovens, dizemos que esta tenderá a ser 

adotada pelos falantes daquela comunidade.  

 Em Age as a sociolinguistic variable, Penelope Eckert (1997:151) aponta a faixa 

etária do falante como uma variável sociolinguística básica para os estudos da variação 

(Labov, 1972), uma vez que constitui um critério crucial para dar conta tanto da 

variação sincrônica, quanto das mudanças da língua. Assim, em Retrospectivas 

Sociolingüísticas: Contribuições do Peul, Paiva & Scherre (1999) apontam que a 

variável idade fornece indícios válidos de mudança em curso no português falado do 

Rio de Janeiro. 

 Também em Votre & Naro (1985), temos que os jovens são responsáveis não só 

pela inserção e adoção de formas inovadoras na língua, como também de formas de 

menos prestígio social. 

 De acordo com estes pressupostos, propusemos como hipótese de estudo que os 

falantes mais jovens tendem a utilizar os conectores conclusivos menos 

gramaticalizados e/ou prestigiados, ao contrário dos mais velhos. 

 A Amostra Censo-80, como sabido, foi constituída com o objetivo de estudar os 

processos de variação e mudança na fala carioca. Para tanto, dentre outras variáveis 
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sociais, assim, ela foi estratificada, segundo a faixa etária em três categorias:  jovens (15 

a 25 anos), adultos (26 a 49 anos) e idosos (50 anos em diante). 

No estudo de Tavares (2006) sobre o uso de conectores coordenativos: 

condicionamentos sociais em duas comunidades de fala brasileira, a autora conclui que 

as tendências gerais quanto à distribuição dos conectores coordenativos por grupos 

sociais obedecem a duas motivações: 

 

(i) A valoração social atribuída aos conectores: se, em uma dada comunidade 

de fala, um ou mais conectores são considerados de menor status, isto é, 

como não pertinentes à língua padrão/culta, sua utilização deve ser 

influenciada por tal avaliação negativa, aparecendo com mais freqüência na 

fala de indivíduos mais jovens e de menor escolaridade (e, por hipótese, de 

classes sócio-econômicas desfavorecidas – uma variável condicionadora que 

também pode vir a ser testada). 

 

(ii) Marca de identidade: os falantes mais jovens são os que mais utilizam os 

conectores de menor status e/ou mais recentes na língua, tomando-os como 

marcas típicas do grupo de pares. (Tavares, 2008:18) 

 

 Veremos, a seguir, os resultados obtidos para o grupo de fatores faixa etária. 

Tabela 12 

Efeito da faixa etária no uso de aí vs. demais 

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Jovem 45  /  165   27% .61 

Adulto 17  /  152   11% .39 

Idoso 17  /  114   14% .46 
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 Os resultados confirmam a hipótese aqui proposta: os falantes mais jovens 

tendem a utilizar mais a variante de menor prestígio na fala carioca, o conector aí (.61). 

Já os falantes não-jovens (adultos e idosos) tendem a desfavorecer o use deste (.39) e 

(.46), respectivamente. 

 Paiva & Scherre (1999:128) salientam que “os falantes mais jovens se mostram 

menos compromissados com a correção lingüística, valendo-se, em maior grau, das 

variantes menos prestigiadas”. 

 

Tabela 13 

Efeito da faixa etária no uso de então vs. demais 

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Jovem 61  / 165   36% .32 

Adulto 100  / 152  65% .61 

Idoso 74  /  114  64% .60 

  

 Os índices da tabela 13, acima, revelam que os falantes adultos e idosos tendem 

a favorecer o uso do conector conclusivo mais prestigiado na fala, então, com índices 

(.61) e (.60), respectivamente. Inversamente, os mais jovens tendem a desfavorecê-lo 

(.32). Este resultado contrapõe-se aos de aí (tabela 12, precedente), como se poderia 

esperar do comportamento geral das duas variantes. 
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Tabela 13.1 

 Efeito da faixa etária no uso de então vs. aí 

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Jovem 61  /  106   57% .31 

Adulto 100  /  117   85% .60 

Idoso 74  /  91   81% .58 

 

A comparação entre as duas variantes mais numerosas no corpus, então e aí, 

confirma os resultados gerais vistos acima: favorecimento da variante mais prestigiada, 

então, pelos não-jovens (adultos e idosos) (.60) e (.58), respectivamente. Inversamente, 

ocorre o desfavorecimento de então pelos mais jovens (.31). Há, portanto, uma 

complementariedade regular nos efeitos dos dois grupos etários favorecendo ou 

desfavorecendo uma ou outra variante. 

A tabela 14, abaixo, analisa o uso variável do conector por isso. 

Tabela 14 

Efeito da faixa etária no uso de por isso vs. demais 

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Jovem 34  /  165  20% .64 

Adulto 16  /  152  10% .40 

Idoso 13  /  114  11% .42 

 

 Os resultados da tabela 14 sobre o efeito da faixa etária no uso de por isso vs. os 

demais conectivos revelam que os jovens tendem a usar o conector menos 
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gramaticalizado, por isso (.64), ao passo que os não-jovens (adultos e velhos) tendem a 

desfavorecê-lo – respectivamente com taxas de (.40) e (.42).  

Este resultado é condizente com as observações de Votre & Naro (1985) e de 

Paiva & Scherre (1999), segundo as quais formas inovadoras tendem a ser preferidas 

pelos mais jovens.  

A quarta e última variante a ser analisada quanto à idade do informante é a 

variante zero (cf. tabela 15). 

Tabela 15 

Efeito da faixa etária no uso de zero vs. demais 

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

Jovem 25  /  164  15% .61 

Adulto 19  /  152  12% .42 

Idoso 10  /  114  8% .43 

 

Os resultados do efeito da faixa etária no uso de zero não se revelaram 

estatisticamente relevantes, ou seja, não foram selecionados pelo Programa Goldvarb. 

Entretanto, os resultados são bastante polarizados, com diferença de mais de dez pontos 

entre as duas faixas de idade, o que nos sugere uma possível interferência deste fator a 

ser identificada em estudos futuros. 

Os índices estatísticos indicam que os mais jovens tendem a favorecer a ausência 

de conector (.61), ao passo que os não-jovens (adultos e idosos) tendem a desfavorecer 

construções conclusivas sem conector conclusivo explícito. 
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Em síntese: as quatro variantes obedecem ao mesmo critério de estratificação 

etária: mais jovens vs. menos jovens. Por outro lado, há uma tendência que opõe os usos 

de aí, por isso e zero – formas menos gramaticalizadas e/ou menos prestigiadas – 

preferida pelos jovens e preterida pelos mais velhos. Inversamente, o uso de então – 

forma mais gramaticalizada e mais prestigiada – é favorecido pelos mais velhos e 

preterida pelos jovens. 

Embora não selecionado pelo programa como estatisticamente relevante, o efeito 

da faixa etária no uso de zero apresentou polarizações acentuadas, o que nos levou a 

incluir seus resultados para fins de comparação entre as variantes, como constituinte de 

um sistema sociolinguístico coeso. 

Os resultados revelam que os jovens tendem a favorecer a ausência de conector 

– variante zero – (.61), ao passo que os mais velhos (adulto e idoso) tendem a favorecer 

construções conclusivas com conector conclusivo explícito.  

 

 

7.2.3. Interação/cruzamento entre gênero-faixa etária 

 

Apresentamos, anteriormente, os resultados do grupo de fatores faixa etária. 

O grupo de fatores gênero não foi selecionado como relevante para as variantes 

estudadas. Visando testar eventuais interações, procedeu-se ao cruzamento das 

categorias de gênero/faixa etária. 

Antes, porém, nos deteremos na exposição do enfoque sociolinguístico das 

características de gênero. 
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Diversos estudos de cunho variacionista analisam o efeito da variável 

gênero/sexo na variação na fala. Segundo Labov (1990) e Chambers (1995), espera-se 

que as mulheres usem mais formas de prestígio que os homens do mesmo grupo social. 

Acredita-se que elas se adaptam mais às diversas situações de interação linguística. 

Isso se explica porque, segundo os autores, as mulheres tendem a apresentar 

comportamento linguístico mais conservador e procuram alcançar status social elevado 

através da fala mais formal e são menos exigidas em seus ambientes de interação que os 

homens, mais evolvidos em ambientes de trabalho. 

Tal visão tem sido criticada como tendenciosa e machista. Para Cameron & 

Coates (1990), por exemplo, esta perspectiva de Labov (1990) e Chambers (1995) 

pressupõe que as mulheres partilham ambientes sociais de interação restritos ou que se 

esforçam para dominar uma produção linguística mais cuidadosa e formal devido uma 

suposta insegurança social. 

 

 

Para Paiva & Scherre (1999): 

(...) apego do sexo/gênero feminino às variantes lingüísticas mais 

prestigiadas se faz sentir não apenas na produção, mas também na sua 

atitude em relação à variação, julgando de forma mais rígida o binômio 

padrão/não padrão (Paiva & Scherre,1999:128). 

 

No que se segue, procuramos identificar eventuais diferenças de gênero no uso 

das formas de conexão conclusiva 
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Apresentamos, a seguir, os resultados do efeito da interação gênero/faixa etária 

no uso das variantes estudadas. 

Tabela 16 

Efeito da interação gênero e idade no uso de aí vs. demais  

 aplicação/ total percentagem peso relativo 

Homem/Jovem 20  /  79   25% .61 

Homem/Adulto 3  /  57  5% .20 

Homem/Idoso 5  /  65   7% .27 

Mulher/Jovem 25  /  86  29% .68 

Mulher/Adulta 14  /  95   14% .52 

Mulher/Idosa 12  /  49   24% .63 

 

 Embora os resultados não tenham sido selecionados pelo programa como 

estatisticamente relevantes, optamos por nos deter nas polaridades mais marcadas, 

possivelmente indicativas de tendências ainda não precisadas. 

Os resultados revelam que as mulheres jovens (.68) e idosas (.63) (mas não as 

adultas (.52)) tendem a favorecer o uso de aí. O mesmo ocorre com os homens jovens 

(.61), marcadamente opostos aos homens adultos (.20) e idosos (.27) que tendem a 

desfavorecer a variante. 

 Estes resultados contrariam as posições tradicionais que atribuem às mulheres 

uma tendência de uso de formas mais prestigiadas, as mulheres usam mais o conector 

conclusivo desprestigiado. As mulheres adultas não apresentam preferência explícita. 

 Outro resultado interessante: a diferença de usos entre homens jovens e os 

homens mais velhos (adultos e velhos). Confirma-se aqui o que já foi mencionado no 
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caso dos homens, os mais jovens geralmente possuem menor preocupação com 

formalidade e usam mais formas desprestigiadas socialmente (Paiva & Scherre, 1999). 

Observamos na tabela 16, entretanto, que os homens mais velhos tendem a evitar o uso 

de aí. Neste sentido, há uma oposição inesperada entre o uso dos homens idosos (.27) e 

mulheres idosas (.63). Ou seja, os resultados contrariam a hipótese clássica. 

 Veremos, a seguir, os resultados da correlação entre a variante então e as 

demais. 

Tabela 17 

Efeito da interação gênero e idade no uso de então vs. demais  

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Homem/Jovem 16  /  79   20% .18 

Homem/Adulto 47  /  57   82% .82 

Homem/Idoso 49  /  65   75% .74 

Mulher/Jovem 45  /  86   52% .46 

Mulher/Adulta 53  /  95   55% .46 

Mulher/Idosa 25  /  49   51% .44 

 

 Os resultados indicam que homens adultos (.82) e idosos (.74) tendem a 

favorecer o uso do conector então, conector conclusivo mais gramaticalizado dentre os 

estudados.  

 É interessante observar que os homens jovens claramente desfavorecem (.18) o 

uso da variante mais gramaticalizada e prestigiada socialmente. 

Aqui, também, as mulheres – independentemente da idade – contrariam a hipótese e 

desfavorecem a forma mais prestigiada (.46, .46 e .44). 
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A seguir, os resultados da correlação entre a variante por isso e as demais. 

 

Tabela 18 

Efeito da interação gênero e idade no uso de por isso vs. demais  

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Homem/Jovem 23  /  79   29% .72 

Homem/Adulto 5  /  57  8% .37 

Homem/Idoso 7  /  65   10% .43 

Mulher/Jovem 11  /  86   12% .48 

Mulher/Adulta 11  /  95   11% .45 

Mulher/Idosa 6  /  49   12% .46 

  

 Os resultados do efeito da interação gênero/faixa etária no uso de por isso versus 

demais confirmam a tendência dos homens jovens, mais novos, favorecerem formas 

menos gramaticalizadas (.72). 

 Por isso, o conector menos gramaticalizado dentre os conectores conclusivos 

estudados, como esperado, tenderia a ser mais usado pelos mais jovens. De acordo com 

a tabela 18, isso ocorre claramente com os homens mais novos. 

 As mulheres, entretanto, não se diferenciam quanto à idade, anulando a hipótese 

de que jovens, indiscriminadamente, tendem a favorecer o conector menos 

gramaticalizado e menos prestigiado socialmente (Paiva & Scherre, 1999). 

Independente da idade, as mulheres desfavorecem a variante por isso. 

 Veremos, a seguir, os resultados da análise da variante zero e as demais. 
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Tabela 19 

Efeito da interação entre gênero e idade no uso de zero vs. demais  

 aplicação/total percentagem peso relativo 

Homem/Jovem 20  /  79   25% .74 

Homem/Adulto 2  /  57    3% .21 

Homem/Idoso 4  /  65  6% .37 

Mulher/Jovem 5  /  86   5% .40 

Mulher/Adulta 17  /  95   17% .56 

Mulher/Idosa 6  /  49   12% .63 

 

 Na tabela 19, a variante zero tende a ser favorecida por homens, desde que mais 

jovens (.74), seguidos das mulheres mais velhas (adultas e idosas) (.56) e (.63). 

O favorecimento da variante zero pelos homens jovens comprova, mais uma vez, 

assim como o que ocorreu com o grupo de fatores faixa etária, que os resultados de por 

isso e zero tendem a ser semelhantes, indicando uma relação entre o conector implícito 

e conectores menos gramaticalizados da fala carioca. 

7.2.4. Espaço geográfico da cidade 

 

 Comecemos pelo questionamento feito por Callou & Avelar (2002) a propósito 

das diferenças sociais entre as regiões do Rio de Janeiro: 

 

A pergunta – cuja resposta todo sociolingüista conhece –  é se esse contraste 

socioeconômico implica um contraste lingüístico. (...) se a Lagoa ou o 

Jardim Botânico se distinguem, em termos lingüísticos, de Acari ou de Santa 

Cruz. Ou, de forma mais geral, se o Rio que amanhece abraçado pelo Cristo 
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é, em função dessas diferenças sociais, lingüisticamente outro que o Rio da 

extensa baixada. (Callou & Avelar ,2002:02) 

 

Como exposto anteriormente, os falantes cariocas entrevistados da Amostra 

Censo-80 foram selecionados aleatoriamente em diferentes bairros da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Investigamos, no presente grupo de fatores, o efeito da variável espaço 

geográfico do Rio de Janeiro no uso das variantes estudadas. 

Os resultados mostraram-se relevantes para as análises de então vs. demais, 

então vs. aí e zero vs. demais. 

Interessa-nos verificar se a diferença regional associa-se a contraste na língua 

falada. 

Para tanto, entretanto, é imprescindível reconhecer que a mobilidade e moradia 

dos moradores da cidade maravilhosa está intimamente atrelada à categoria 

socioeconômica que estes representam.  

A cidade do Rio de Janeiro é reconhecida por seus contrastes e fluxos. 

Grande parte de habitantes mais abastados reside na região com maior índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), a Zona Sul, e em alguns bairros da Zona Norte (por 

exemplo: Tijuca) e Zona Oeste (por exemplo: Recreio e Barra da Tijuca). 

Já os falantes menos abastados residem nas Zonas Norte e Oeste, estas, 

inclusive, possuem bairros com IDH baixos. 

 É raro encontrar no mundo uma cidade com tanta diversidade quanto o Rio 

de Janeiro. Por seus contrastes, a capital fluminense foi escolhida pelo 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para ser o 

primeiro município a ter seu próprio Relatório de Desenvolvimento Humano 

(...). Na análise por bairros, o relatório aponta a Lagoa como a área de maior 

desenvolvimento humano da cidade. Seu IDH, de 0,902, é semelhante ao da 

Itália (...). No outro extremo - com 96 anos de atraso em relação à Lagoa - 

está Acari (IDH de 0,558), bairro do subúrbio que tem condições de vida 

comparáveis às da Argélia, no continente africano. (...) Outros 90 bairros, 

onde vivem 60% da população, têm desempenho inferior à média do Rio - 

desigualdade tão grande quanto a que separa a África da Ásia. (O Globo, 

24/03/2001 in: Callou & Avelar (2002:01))  

 

Callou & Avelar (2002:01) em, subsídios para uma história do falar carioca: 

mobilidade social no Rio de Janeiro do século XIX, estudaram a origem das diferenças 

lingüísticas na fala dos cariocas, investigando as formas que “essas heterogeneidade e 

polarização se organizaram no espaço da cidade”, a partir do século XIX até os dias de 

hoje.32 

                                                             
32 Os autores, baseados em Abreu (1987), afirmam que até o início do século XIX, as áreas 

habitadas da região eram poucas, obrigando os moradores de diferentes classes (escravos, burgueses e 

nobres) a conviverem em intenso contato, o que levaria a uma provável discreta diferenciação na fala. 

O quadro mudaria, entretanto, a partir de 1808, com a vinda da Família Real portuguesa e o 

veloz processo de urbanização da cidade para acolher um número expressivo de portugueses (Callou & 

Avelar (2002:05) falam em cerca de 15 mil portugueses da corte.).32E também com o surgimento das 

linhas férreas que provocariam a ida dos menos abastados para região rural e o início das zonas 

dormitório. 

Tal urbanização e aumento populacional ocasionaram uma maior polarização das diferencias 

sociais e foi fundamental para a configuração habitacional que pode ser sentida até os dias atuais.  A 

história da cidade do Rio de Janeiro nos possibilita entender a dinâmica socioeconômica atual. 
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Nossa hipótese previa que i- a variante mais desprestigiada na fala e ignorada 

pelas gramáticas, o conector conclusivo aí, seria a mais usada por falantes da Zona 

Oeste, menos preocupados com a fala conservadora. ii- os falantes da Zona Sul 

favoreceriam o zero, e que iii- a variante mais gramaticalizada, e mais prestigiada na 

fala, o conector conclusivo então, seria favorecida pelos falantes da Zona Norte. 

A seguir, os resultados obtidos pela análise do grupo de espaço geográfico.  

Tabela 20 

Efeito do espaço geográfico no uso de então vs. demais 

 aplicação/total Percentagem peso relativo  

Oeste 82  /  147   55% .44 

Norte 87  /  154   56% .56 

Sul 66  /  130   50% .48 

 

 Os resultados da tabela 20, pouco polarizados, evidenciam que os falantes da 

zona Norte favorecem ligeiramente o uso de então (.56), enquanto os falantes da Zona 

Oeste desfavorecem esta variável (.44), os da Zona Sul são indiferentes (.48).  

 Visando testar a distribuição geográfica das variantes mais produtivas, 

procedemos à análise da correlação entre as variantes (aí vs. então). 

 

                                                                                                                                                                                   
A urbanização ao longo dos séculos, a tradição rural, os processos de remoções e higienização de 

Pereira Passos e Oswaldo Cruz na República velha, o ideal de cidade perfeita, aos moldes franceses e a 

subida dos morros pelos mais pobres, dando origem às favelas, moldaram a dinâmica espacial da cidade 

carioca. 
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Tabela 21 

Efeito do espaço geográfico no uso de aí vs então 

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

Oeste 24  /  106   23% . 66 

Norte 32  /  119   27%  .47 

Sul  23  /  89    11% .36. 

 

 

Os índices da tabela 21 são análogos ao da tabela anterior (20). Observa-se o 

favorecimento de aí por falantes da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (.66). A 

Zona Norte apresenta-se como neutra (.47) e a Zona Sul desfavorece o conector (.36). 

Com isso, comprova-se que a oposição mais extrema se dá entre aí e então na 

fala atual. 

 Veremos, a seguir os resultados do contraste entre a variante zero e as demais. 

 

Tabela 22  

Efeito do espaço geográfico no uso de zero vs. demais  

 aplicação/total Percentagem peso relativo 

Oeste 19  /  147   12% .57 

Norte 12  /  154  7% .33 

Sul 23  /  130   17% .61 

 

A tabela 22 mostra que os falantes das zonas Sul (.61) e Oeste (.57) tendem a 

favorecer a conclusão sem conector, ao passo que falantes da Zona Norte tendem a 

desfavorecê-la (.33). 
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Cada uma das três zonas se complementam quanto ao uso de uma variante, 

conforme exposto no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 

Distribuição dos usos de então, aí, zero e por isso 

 então Aí Zero Por isso 

Zona Norte +  -  

Zona Oeste - +   

Zona Sul  - +  

Legenda: [+] favorece; [-] desfavorece e [branco] é neutro. 

 

 

Em síntese: a Zona Norte, mais tradicional, opõem-se às demais tendendo a 

favorecer ligeiramente o conector então ou a ausência de conexão. A Zona Sul, região 

de intenso desenvolvimento urbano e fluxo turístico, favorece a ausência de conector e 

evita a forma estigmatizada, aí.  Já a Zona Oeste ao mesmo tempo que tende a utilizar o 

zero admite o aí. O conector por isso, em estágio inicial, não apresentou relevância 

estatística, tendo o uso indiferenciado nas três regiões estudadas. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho focalizou o uso variável das formas de introdução da oração 

conclusiva no português falado no Rio de Janeiro. 

Na estrutura explicativa-conclusiva, o enunciado conclusivo se apresenta 

frequentemente precedido de conectores não apontados nas gramáticas tradicionais. 

O presente estudo se deteve em três formas alternantes explícitas – então, aí, por 

isso – além da ausência de conector explícito rotulada como zero. 

A pesquisa se baseou no modelo teórico-metodológico da Teoria da Variação, 

valendo-se ainda do Funcionalismo Linguístico e da Análise do Discurso. 

As variantes foram analisadas quantitativamente (Programa Goldvarb) nas 

seguintes etapas: i- contraste de cada variante em relação ao conjunto das demais; ii-

contraste de cada variante em relação à cada uma das demais, em duas fases: a) 

analisando as variantes independentes isoladamente e b) analisando a interação entre as 

variáveis sociais. 

Os resultados estatísticos apontam a relevância dos grupos de fatores estruturais 

discursivos e sociais e indica a complementariedade entre as variantes aí e então. 

A análise do tipo de texto revelou a complementariedade entre aí e então,  

confirmando resultados de estudos anteriores (Braga, 2003; Tavares, 1999; Oliveira & 

Arena. 2010). Verificamos que o conector aí é favorecido em narrativas, ao passo que o 

então é favorecido em argumentações.  

Quanto ao nível de conectividade, este se mostrou relevante em vários níveis de 

análise. Revelou-se que aí é favorecido em conexões intrafrásticas e que então e zero 

são favorecidos em conexões interfrásticas. 
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A análise da correferência de sujeitos aponta a relevância da variável em 

detrimento de todas as demais. A presença de sujeitos não-correferentes favorece só o 

uso da variante aí. 

A correlação de tempos verbais mostrou-se relevante. Em enunciados com 

tempos distintos, o conector aí é favorecido em oposição a todos os demais.  

O último contexto linguístico, semântica de verbo, também apresentou 

resultados significativos: o favorecimento da variante aí na presença de verbos materiais 

e comportamentais, ou seja, aqueles associados à narrativa. 

A análise da variante por isso foi sensível apenas a um grupo de fatores 

linguístico, a correferência de sujeitos. Observam-se resultados mais relevantes nas 

análises dos grupos de fatores sociais. 

O grupo de fatores escolaridade revelou-se relevante para as quatro variantes 

analisadas. Aí é desfavorecido pelos mais escolarizados, ao passo que então tende a ser 

favorecido pelos mais escolarizados. 

A segunda variável social analisada foi a faixa etária. Os resultados da pesquisa 

mostram a relevância desta variável para as quatro variantes.  

A variante zero, embora não selecionada pelo programa, apresentou resultado 

polarizado. Os conectores aí, por isso e zero –  aparentemente menos prestigiados que 

então – são favorecidos pelos jovens, ao passo que então – conector mais prestigiado na 

fala – é favorecido pelos demais (adultos e idosos), confirmando a proposta de Paiva & 

Scherre (1999). 

A análise da interação das variáveis gênero e faixa etária possibilitou a 

observação de que os homens mais velhos apresentam comportamento conservador, 

favorecendo o então. Os homens mais novos desfavorecem a variante mais 
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conservadora e prestigiada. Já as mulheres (jovens e idosas) apresentam comportamento 

mais informal na fala. 

Este quadro representa uma inversão dos pressupostos clássicos para gênero 

feminino. 

O último grupo de fatores pesquisado diz respeito ao espaço geográfico da 

cidade do Rio de Janeiro. Agrupando os bairros em três zonas (Norte (e Centro), Sul e 

Oeste), foi possível recuperar os possíveis laços históricos. 

Os falantes da Zona Norte tendem a favorecer então, evitando a ausência de 

conector; os falantes da Zona Sul, por sua vez, favorecem a ausência de conector e 

evitam o uso de aí. Finalmente, os falantes da Zona Oeste favorecem o uso de aí, 

evitando o uso de então. 

Assim, a distribuição territorial reflete uma rede de relação por traços 

compartilhados: a) traços positivos: distribuem as três zonas opostas conforme o uso e , 

cada uma, prefere uma das três variantes; b) traços negativos: desfavorecem uma das 

três variantes e, mais uma vez, preferem uma das três variantes. 

Os resultados (des)favoráveis e neutros para os  diferentes contextos sociais de 

uso das variantes estudadas parecem confirmar que o uso variável destas é sistemático, 

regular e estatisticamente previsível. 

Este trabalho de Dissertação não pretende ser conclusivo.  

Novas questões se apresentaram no decorrer da pesquisa. Velhas questões 

merecem ser aprofundadas. 

Acreditamos que a confirmação de um sistema variável causal explicativo-

conclusivo envolvendo conectores explícitos e implícitos ainda em fase de 

gramatizalização e a convergência de contextos variáveis de níveis discursivo, sintático-

semântico e sociais – envolvendo a distribuição geográfica no espaço geográfico da 
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cidade – possam apresentar uma pequena contribuição tanto para os estudos 

variacionistas, quanto aos professores e alunos que se deparam com fenômenos não 

contemplados nas gramáticas escolares tradicionais. 
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I- ANEXO 

 

Contrastes apresentados na pesquisa 

 

i- contraste entre uma variante e as demais: 

 

Efeito do tipo de texto no uso de aí vs. demais; 

Efeito do tipo de texto no uso de então versus demais;  

Efeito do nível de conectividade no uso de aí versus demais; 

Efeito do nível de conectividade no uso de zero versus demais; 

Efeito da correferência do sujeito no uso de aí versus demais; 

Efeito da correlação de tempo no uso de aí versus demais; 

Efeito da semântica do verbo no uso de aí versus demais. 

 

ii- contraste entre cada duas variantes: 

Efeito do tipo de texto no uso de então versus aí;  

Efeito do nível de conectividade no uso de aí versus zero; 

Efeito da correferência do sujeito no uso de aí versus zero;  

Efeito da correferência do sujeito no uso de aí  versus por isso; 

Efeito da correferência do sujeito no uso de então versus aí;  

Efeito da correlação de tempo no uso de aí versus zero; 

Efeito da correlação de tempo no uso de então versus aí. 

 

Obtivemos resultados nas seguintes correlações com grupos de fatores 

extralinguísticos: 

 

i- contraste entre uma variante e as demais: 

Efeito da escolaridade no uso de aí versus demais; 

Efeito da escolaridade no uso de então versus demais; 

Efeito da escolaridade no uso de por isso versus demais; 

Efeito da escolaridade no uso de zero versus demais; 

Efeito da faixa etária no uso de aí versus demais; 
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Efeito da faixa etária no uso de então versus demais; 

Efeito da faixa etária no uso de por isso versus demais; 

Efeito da faixa etária no uso de zero versus demais; 

Efeito da interação gênero/faixa etária no uso de aí versus demais; 

Efeito da interação gênero/faixa etária no uso de então versus demais;  

Efeito da interação gênero/faixa etária no uso de por isso versus demais; 

Efeito da interação gênero/faixa etária no uso de zero versus demais. 

Efeito do espaço geográfico no uso de então versus demais;  

 

ii- contraste entre cada duas variantes: 

Efeito da faixa etária no uso de então versus aí;  

Efeito do espaço geográfico no uso de aí versus então;  

Efeito do espaço geográfico no uso de zero versus demais; 
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II- ANEXO  

 

Corridas, Significâncias e Inputs 

 

Símbolos das corridas: # 

Rodadas (análise estatística)  

Então x aí- corrida  #57    significância    0,038   input    0,818 

Então x zero           # 53                            0,041               0,898 

Então x Por isso     #24                             0,047               0,809 

Aí x zero                 #52                            0,049              0,692 

Aí x por isso            #07                            0,001              0,454 

 

Rodadas (análise estatística) 

Então x Demais        #12                            0,034             0,548 

Aí  x Demais            #22                            0,013             0,128 

Zero x Demais          #24                           0,018              0,078 

Por Isso x Demais     #14                           0,034              0,131  

 

Rodadas com cruzamento gênero /idade 

Então x Demais      #35                           0,038               0,886 

Aí x Demais           #47                           0,043               0,691 

Zero x Demais        #35                           0,038               0,119 

Por isso x Demais  #6                              0,001               0,546 

 

Programa Computacional Goldvarb 2001. 


