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RESUMO 

 

Ao prescrever as normas da língua portuguesa brasileira, as gramáticas tradicionais 
(GT) sugerem o uso dos pronomes demonstrativos este e esse com a finalidade de 
relacionar o referente à pessoa do discurso, seja no espaço, no tempo e, algumas 
vezes, no texto. Um estudo piloto nos oportunizou observar a referida categoria com 
alta funcionalidade. O aporte teórico é funcionalista no qual importa analisar a língua 
em seu contexto de uso real, nessa perspectiva observamos que o item em estudo 
vai além do que prescreve a GT. Esta pesquisa investiga os usos dos itens este e 
esse e flexões no texto acadêmico dissertação de mestrado, a fim de verificar a 
funcionalidade desses itens a partir de textos escritos produzidos em situações reais 
de uso da língua. O corpus utilizado é o Dissertações e Teses – DISSERTES, 
organizado por Frutuoso; Figueiredo-Gomes; Bertuleza, (2015), composto por 
dissertações e teses que discorrem sobre a gramaticalização por se tratar da nossa 
principal identidade analítica. A pesquisa tem como arcabouço teórico os estudos da 
Linguística Funcional defendidos, sobretudo, por Hopper (1991); Givón (1995); 
Heine et al. (1991); Hopper; Traugott (1993; 2003); Bybee (2010), e seguidores no 
Brasil, como Martelotta, (1996, 2011) e Furtado da Cunha et al. (2003), dentre 
outros. Os resultados evidenciam que os itens este e esse desempenham novos 
sentidos, tais como: determinante, anafórico, catafórico, resumitivo e explicativo, 
funções distante do que prega a gramática tradicional ao rotular os itens apenas 
situando a pessoa do discurso no espaço e no tempo. Os resultados apontam ainda 
que os itens este e esse sugerem a trajetória: ESPAÇO > TEMPO > TEXTO no 
texto acadêmico dissertação de mestrado. Com resultados obtidos, podemos 
concluir que este e esse são itens multifuncionais e admitem novos empregos, em 
contextos específicos, ligados principalmente a eficácia comunicativa na constituição 
de significado do texto acadêmico dissertação de mestrado. 
 

Palavras-Chave: Funcionalismo. Uso. Este. Esse. Texto acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

When prescribing the norms of the Brazilian Portuguese language, the traditional 
grammars (TG) suggest the use of the demonstrative pronouns, this and that for the 
purpose of relating the referent to the person of the discourse, be it in space, in time 
and, sometimes, in the text. A pilot study enabled us to observe this category with 
high functionality. The theoretical contribution is functionalist in that it is important to 
analyze the language in its context of actual use, in this perspective we observe that 
the item under study goes beyond what the WG prescribes. This research 
investigates the uses of this and this items and push-ups in the academic dissertation 
dissertation text, in order to verify the functionality of these items from written texts 
produced in real situations of language use. The corpus used is the Dissertations and 
Theses - DISSERTES, organized by Frutuoso; Figueiredo-Gomes; Bertuleza, (2015), 
composed of dissertations and theses that discuss grammaticalization because it is 
our main analytical identity. The research has as theoretical framework the studies of 
Functional Linguistics defended, above all, by Hopper (1991); Givón (1995); Heine et 
al. (1991); Hopper; Traugott (1993, 2003); Bybee (2010), and followers in Brazil, 
such as Martelotta, (1996, 2011) and Furtado da Cunha et al. (2003), among others. 
The results show that the elements of this and that have new meanings, such as: 
determinant, anaphoric, cataphoric, abstractive and explanatory, functions far from 
what traditional grammar preaches when labeling items by situating the person of 
speech in space and time. The results also indicate that the items this and this, 
suggest the trajectory: SPACE> TIME> TEXT in the academic text dissertation of 
master. With results obtained, we can conclude that this and this are multifunctional 
items and admit new jobs, in specific contexts, linked mainly to communicative 
effectiveness in the constitution of meaning of academic text dissertation master. 
 

Keywords: Functionalism. Use. This. That. Academic text. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao prescrever as normas da língua portuguesa brasileira, as Gramáticas 

Tradicionais (GTs) sugerem o emprego dos pronomes demonstrativos este e esse 

com o objetivo de relacionar o referente à pessoa do discurso, seja no espaço, no 

tempo e, algumas vezes, no texto. 

No uso efetivo da língua, inúmeras possibilidades surgem para que o façamos 

com eficiência em qualquer situação de interação, sempre com um propósito 

comunicativo a ser atendido pelo falante e/ou escritor. Ao observar a língua, como 

instrumento a serviço dos indivíduos, as ciências da linguagem ampliam suas 

pesquisas para explicar como a comunicação acontece, e quão fundamental é a 

participação do falante nessa ação, pois é ele quem utiliza a língua com o objetivo 

maior de comunicar-se com êxito, aproveitando-se de possiblidades, nem sempre 

descritas nas gramáticas tradicionais. Portanto, como a língua é viva e tudo que vive 

sofre mudanças, se refaz. Assim, a língua se atualiza de acordo com o uso que 

fazemos dela. Devido à importância de pesquisas nessa área, temos como objetivo 

investigar os usos dos itens este e esse no texto acadêmico dissertação produzida 

em cursos de mestrado. 

Ao Funcionalismo Linguístico importa o uso efetivo que o falante e/ou escritor 

faz da língua. A gramática nessa perspectiva é percebida como um conjunto de 

habilidades desenvolvidas e influenciadas pelas situações de uso da língua. Dessa 

forma, segundo Martelotta, Votre e Cezario (1996), essas influências são 

promovidas por um conjunto de interesses discursivos/pragmáticos que podem 

envolver: a) a finalidade comunicativa do falante em ser significativo e informativo; b) 

ou o elemento da existência de perdas nos protótipos gramaticais ou no mundo de 

julgamentos abstratos. Desta forma, a gramática da língua se amplia devido às 

necessidades de comunicação de cada falante ou ainda pela existência de 

conhecimentos que não estão sujeitos a normas elencadas nos compêndios 

gramaticais tradicionais. 

Para o funcionalismo, interessa ainda compreender a gramática a partir do 

conceito de “gramática emergente”, de Hopper (1987). Para esse autor, os 

indivíduos utilizam as estruturas gramaticais de diversas maneiras no discurso, ou 

seja, atribuem novos sentidos, valores e usos às palavras no seu dia a dia. 
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Compreendemos, pois que a gramática é propensa a mudanças, uma vez que 

é fortemente influenciada pelo uso promovido por cada falante em cada situação 

comunicativa que surgir. 

Diante disso, por termos verificado a funcionalidade dos demonstrativos este 

e esse encontrados no corpus D&G de Natal, conforme pesquisa de Macêdo Silva 

(2014), instigou-nos o interesse em ampliar o que havia sido realizado na pesquisa 

inicial. Para esse fim, utilizamos o Corpus Dissertações e Teses – Dissertes 

(FRUTUOSO; FIGUEIREDO-GOMES; BERTULEZA, 2015), um conjunto de 

documentos a serviço das investigações linguísticas, no qual procuramos verificar 

como os usos dos demonstrativos este e esse, se desdobram no texto formal 

dissertação de mestrado, já que se trata de textos mais monitorados. 

Segundo Bagno (2011), não existe mais na fala dos brasileiros diferença entre 

este e esse. O linguista afirma ainda não haver qualquer discriminação entre os 

pronomes na língua. Com base nessa afirmação, buscamos averiguar quais 

motivações levam o escritor/falante a utilizar os itens com novas características ou 

sentidos, uma vez que a GT tem normas bem limitadas para o emprego dos 

demonstrativos este e esse, e poder compreender e explicar as escolhas para cada 

uso identificado no texto acadêmico dissertação de mestrado. 

Castilho (2010), teórico de base funcionalista, trouxe-nos um conceito básico 

para identificação dos pronomes demonstrativos. O autor propõe a dêixis e a 

foricidade como essenciais aos usos de este e esse, ligados à ocasião 

extralinguística, condições estas, que ampliam e valorizam o uso destes itens que 

muito transmitem quando observados em seu uso efetivo. A visão de Castilho 

(2010,) permite-nos refletir, de maneira um pouco mais ampla, sobre os itens em 

estudo, por trazer funções mais ligadas ao uso cotidiano para os diversos contextos 

comunicativos da linguagem humana. 

Cavalcante (2002) aponta motivações que impulsionam as normas de uso da 

língua a partir da funcionalidade com que se apresenta. Para a autora, a frequência 

com que o falante se distância das prescrições espaço e tempo, para este e esse 

nas GTs, é maior do que parece. Na pesquisa realizada por Cavalcante (2002), 

encontramos comprovações de que há usos cada vez mais distantes das 

prescrições, que nos reforçam a ideia de que este, esse e flexões são utilizados 

conscientemente pelo falante com objetivo único de atender seu propósito 

comunicativo na interação com o outro. 
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Neves (2011) direciona os estudos dos itens sob aspectos ligados ao uso, 

como por exemplo, o uso endofórico. A autora oferece possibilidades de usos para 

este e esse que oportunizam utilizar os itens sob contextos mais flexíveis, nos quais 

a eficiência comunicativa ocorre pelas escolhas dos falantes, havendo muitas 

oportunidades e não tantas limitações para os usos dos demonstrativos. 

Conforme a GT, os pronomes demonstrativos este e esse nos induzem à 

categorização dos itens com função de apontamentos, seja no espaço ou tempo. No 

entanto, há muito a ser conhecido sobre o uso desses pronomes. 

Conforme Cunha e Cintra (2013), os pronomes demonstrativos localizam 

indivíduos ou coisa em relação às pessoas do discurso, para posicionar no espaço e 

no tempo com prescrições de proximidade ao referente de quem fala, quem ouve, e 

o uso anafórico, denominados pelos autores de valores gerais. 

Segundo Cunha (2010), o uso dos pronomes demonstrativos está 

relacionando-os à pessoa ou coisa referente às pessoas gramaticais do discurso, 

posicionados no tempo e/ou no espaço (p. 190). 

Bechara (2006) defende que os pronomes demonstrativos são os que 

apontam a posição dos indivíduos em semelhança às pessoas gramaticais do 

discurso, seja no tempo, no espaço ou no texto (p. 167). 

Com o intuito de ampliar a pesquisa sob o olhar do funcionalismo linguístico, 

objetivamos responder aos questionamentos orientadores da análise: a) Em quais 

contextos este e esse adquirem novos significados?; b) Quais funções este e esse 

apresentam em dissertações de mestrado?; c) Existem motivações socioculturais 

que contribuam para os distintos usos de este e esse no gênero dissertação de 

mestrado?; d) Qual a trajetória de usos seguem os itens este e esse? 

Partindo dessas perguntas, temos como finalidade apresentar o fenômeno de 

mudança linguística dos itens este e esse, como referentes ao processo de 

gramaticalização, demonstrado por meio de sequências textuais de língua em uso, 

no texto escrito do português brasileiro, objetivamos mais especificamente: a) 

averiguar em quais contextos este e esse adquirem novos significados; b) identificar 

as novas funções apresentadas pelos itens este e esse apresentam no texto 

acadêmico dissertação de mestrado; c) verificar quais motivações socioculturais 

contribuem para os distintos usos de este e esse no gênero dissertação de 

mestrado; d) analisar o caminho de usos percorrido pelos itens este e esse no texto 

acadêmico dissertação de mestrado. 



13 

 

A fundamentação teórica norteadora dessa pesquisa é a abordagem 

funcionalista norte-americana, na qual entende-se que os itens em análise podem 

ser explicados a partir dos usos encontrados. Assim, seguimos principalmente os 

estudos de Heine et al. (1991), Traugott e Heine (1991), Hopper e Traugott (1993-

1996), Bybee (2010), Givón (1996), Martelotta et al. (1996; 2008; 2011), Furtado da 

Cunha (2008). 

A presente dissertação está estruturada na seguinte sequência: no primeiro 

capítulo, expomos a fundamentação teórica, a qual se debruça sob a Linguística 

Funcional, que, por sua vez, investiga a língua com primazia em seu contexto de uso 

efetivo, seja na fala ou na escrita. Essa corrente teórica estuda, dentre outras 

categorias, os fenômenos de gramaticalização via mudança linguística, no qual se 

ancora nosso interesse para explicação dos usos de este e esse no texto 

acadêmico dissertação. 

No segundo capítulo, apresentamos estudos de natureza normativa com base 

na Gramática Tradicional (GT), como também o olhar da linguística moderna sobre 

pesquisas realizadas acerca dos itens este e esse na literatura. Dentre eles, Neves 

(2011), Castilho (2010), Cavalcante (2002). 

No terceiro capítulo, está descrito o percurso da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos tomados na investigação sobre os usos dos demonstrativos este e 

esse no texto acadêmico dissertação. Desenhamos, nesse capítulo, os objetivos e a 

abordagem da pesquisa, a descrição do corpus, as variáveis e/ou categorias de 

análise, bem como o tratamento dos dados com o auxílio de um conjunto de 

softwares, como o Wordsmith. 

No quarto capítulo, trazemos os resultados obtidos na pesquisa, 

apresentando os distintos usos que admitem os itens este e esse em dissertações 

de mestrado, bem como a trajetória de usos que os itens percorreram. 

Com base nos resultados constituídos, esperamos colaborar de maneira 

relevante com pesquisas posteriores sobre os itens e que estes tenham 

aproveitamento pedagógico voltado para um estudo de língua materna, promovendo 

uma ampliação do conceito dos demonstrativos, comprovando a funcionalidade 

comunicativa dos itens em estudo. 
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2 CAPÍTULO 1 – FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO E GRAMATICALIZAÇÃO 

_____________________________________________________ 

 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico empregado para a 

realização desta pesquisa. Iniciamos por destacar nosso interesse pelo 

funcionalismo norte-americano, que estuda a língua em contexto real de uso, seja na 

fala ou na escrita, com base nos estudos sobre gramaticalização. A escolha do 

aporte teórico deu-se por entendermos que esses estudos conseguem explicar, de 

forma ampla, o fenômeno linguístico em análise. 

 

2.1 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO 

 

A Linguística Funcional, objetivando explicar e descrever a língua, prioriza seu 

estudo a partir do uso que os falantes fazem da língua, seja na fala ou na escrita. 

Dessa forma, ela destaca o contexto real de comunicação, como ferramenta 

comunicativa não deve ser observada de maneira independente ou isolada. Para o 

Funcionalismo, a língua está sempre predisposta à alteração e mudança, não sendo 

estática, mas adaptável à situação de comunicação, de acordo com as necessidades 

de interação de cada falante, uma vez que o discurso vai sendo construído e se 

adequando aos interlocutores envolvidos no processo de interação social de 

maneira a cumprir o propósito comunicativo que se fizer necessário no desenrolar da 

ação linguística. 

Diante disso, o Funcionalismo se interessa em desenvolver estudos 

linguísticos com o objetivo de analisar a língua em suas diversas situações 

comunicativas, com dados reais da fala e/ou da escrita, para que seja possível 

compreender, nesses contextos, as estruturas linguísticas que possibilitam a 

interação entre seus usuários. Assim, o olhar funcionalista se preocupa em 

investigar as relações entre as estruturas gramaticais das línguas, explicando os 

fenômenos existentes nos diferentes contextos comunicativos a que são submetidas. 

Conforme Bybee (2010, p. 17), a “língua é um fenômeno que exibe aparente 

estrutura e regularidade de padrões enquanto, ao mesmo tempo, mostra variações 

consideráveis em todos os níveis [...] as línguas mudam ao longo do tempo, mas de 

maneira bastante regular”. Nesse sentido, observamos que ao mesmo tempo em 

que a língua apresenta certa estabilidade, ela sofre variações e mudança. 
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No funcionalismo não há autonomia da sintaxe, mas uma dependência desta 

aos meios semânticos e discursivos produzidos pelos falantes. Para entender a 

sintaxe, é necessário que ela seja observada na língua em seus contextos de uso, 

pois, somente nesse plano poderão ser observadas as condições de produção 

linguística, construindo a gramática em meio ao discurso empregado na interação, 

uma vez que é por meio do discurso que a gramática se apresenta e não o contrário. 

Portanto, a língua, nessa perspectiva, é compreendida como um princípio 

funcional que atua na estrutura gramatical para atender fins determinados e, por 

isso, sua tendência é sofrer mudanças de acordo com o contexto de uso. Haja visto 

que, no funcionalismo, não se discorre em retirar a língua, falada ou escrita, do seu 

ambiente natural. Assim, observá-la isoladamente seria deixar em aberto muitas 

questões de ordem discursiva e contemplar apenas parte delas. 

Consequentemente, o Funcionalismo se distancia das abordagens formais, 

como o Estruturalismo e o Gerativismo, uma vez que aquele reconhece o estatuto 

fundamental das funções da língua na descrição de suas formas, de modo que cada 

entidade linguística deve ser definida com relação ao papel que ela desempenha 

nos processos reais de comunicação. 

 

[...] primeiro por conceber a linguagem como um instrumento de 
interação social e segundo porque seu interesse de investigação 
linguística vai além da estrutura gramatical, buscando no contexto 
discursivo a motivação para os fatos da língua. A abordagem 
funcionalista procura explicar as regularidades observadas no uso 
interativo da língua, analisando as situações discursivas em que se 
verifica esse uso (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2003, 
p. 29). 

 

Trata-se, pois, de uma corrente que vem oferecendo uma nova perspectiva 

aos conceitos existentes sobre linguagem, passando esta, a ser compreendida como 

um instrumento usado para a interação entre os indivíduos sociais. A partir do 

Funcionalismo, os fenômenos linguísticos não são analisados por meio de formas 

isoladas, fora do contexto comunicativo, mas a partir de situações reais de uso da 

língua, sejam na fala ou na escrita, como, por exemplo, é caso de nosso objeto de 

estudo entre os atores das comunidades linguísticas. 

Como podemos perceber, a teoria de cunho funcionalista nos conduz a duas 

sugestões essenciais do seu padrão de análise: “a língua desempenha funções que 
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são externas ao sistema linguístico em si; as funções externas influenciam a 

organização interna do sistema linguístico” (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 158). 

Nesta perspectiva, Givón (1995, p. 9) apresenta algumas premissas 

funcionais que muito dizem acerca do funcionalismo linguístico e devem ser 

observadas como princípios que interatuam entre si na sua aplicação, são elas: 

a) a linguagem é uma atividade sociocultural (utilização da língua na interação 

entre os indivíduos); 

b) a estrutura serve a uma função cognitiva (procedimento intelectual) dupla 

via de acesso ao conhecimento: forma e função; 

c) a estrutura é não arbitrária, motivada, icônica (concebida); 

d) a mudança e a variação permanecem atualizadas; 

e) as categorias não são discretas (existe um continuum, que recomenda uma 

escala); 

f) a estrutura é maleável, não sendo rigorosa, que é moldada por situações 

exteriores (da situação extralinguística e por influências internas, princípio 

linguístico); 

g) as gramáticas são emergentes (pretendem a não se consolidar); estão em 

constante transformação. 

Dessa forma, a gramática é compreendida como um conjunto de habilidades 

desenvolvidas, influenciadas pelas situações de uso da língua. Segundo Martelotta, 

Votre e Cezário (1996), essas influências estão pautadas em um conflito de 

interesses discursivos/pragmáticos principais que podem abranger: 

a) a finalidade comunicativa do falante em ser significativo e informativo; 

b) o elemento da existência de perdas nos protótipos gramaticais ou no 

mundo de julgamentos abstratos. 

Nesse sentido, as construções gramaticais se expandem devido às 

necessidades de comunicação de cada falante, ou ainda pela existência de 

informações não sujeitas a normas elencadas em compêndios gramaticais. 

Apresentamos a seguir o conceito de gramática das línguas naturais a partir 

de Lichtenberk (1991, p. 76 apud MARTELOTTA; SILVA, 1996). O autor destaca 

que: 
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[...] nunca são estáticas: em toda língua existem sempre áreas que 
estão em fluxo. As línguas podem caminhar a uma maior 
regularidade e iconicidade pela eliminação de anomalias e variação: 
ao mesmo tempo novos padrões emergem em algum lugar na 
gramática introduzindo novas anomalias e nova variação. Gramáticas 
são sempre não-completas. Na gramática de toda língua existem, em 
um dado momento, muitas regularidades rígidas ao mesmo tempo 
existem também muitos aspectos em toda gramática que não são 
totalmente determinados e que são maleáveis em vários graus. 
Gramáticas provêm certos padrões para construção do discurso, mas 
eles não determinam completamente sua forma gramatical (1996, p. 
124). 

 

Segundo os autores, a gramática de uma língua é viva, apta à variação e à 

mudança, ela pode ser direcionada a partir das intenções do locutor na interação, de 

tal modo, as acepções das estruturas gramaticais são ajustadas ao processo 

comunicativo em atividade. Entretanto, Lichtenberk acolhe concomitantemente os 

fatores de regularidade e iconicidade, já que não há como os locutores aferirem 

sentidos novos aos vocábulos sempre que usarem a língua, o que não quer dizer 

que tais modelos não são eficientes na definição principal dos termos. 

O funcionalismo norte-americano abriga alguns princípios e categorias de 

análise, dentre eles estão: iconicidade, informatividade, marcação, categorização, 

prototipicidade, contrastividade, perspectivação, plano discursivo, saliência 

perceptual, gramaticalização e mudança, os quais serão descritos e detalhados nas 

seções seguintes. 

 

2.2 ICONICIDADE 

 

Este princípio está cognitivamente ligado à mudança metafórica (relação), à 

passagem metonímica (reanálise) e, por influência, à gramaticalização. A 

iconicidade é intitulada como uma sequência estimulada entre forma e função em 

episódio oposto à arbitrariedade. Os funcionalistas defendem a ideia de que a 

construção da língua medita de alguma forma, a composição do conhecimento 

humano, ou seja, há uma relação entre a construção das palavras e o significado por 

elas apresentado, como por exemplo, “tique-taque”, som do funcionamento de um 

relógio está ligado à ideia que se tem sobre esse som (MARTELOTTA, 2009). 

Conforme Hooper e Traugott (2003), a reanálise seria um mecanismo muito 

importante da gramaticalização por se tratar de pré-requisito para a implementação 
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da mudança linguística via analogia, já que esta seria o processo primário na 

mudança linguística. A reanálise seria responsável pelo surgimento de outras 

interpretações em novas estruturas dentro de um dado contexto de uso. 

Segundo Croft (2001), os funcionalistas defendem a ideia de que a formação 

da língua é comparada aos conceitos que os indivíduos têm do mundo em que 

vivem. Dessa forma, a composição de uma construção gramatical, faz referência, de 

alguma maneira, à formação dos conceitos que ela apresenta. 

O falante narra o fato, demostrando o ato de correr. Ele dá ênfase àquilo que 

se aproxima de suas ações de fala, ou seja, ele faz uma representação de algo que 

conhece e, na fala, descreve-o para se fazer compreender. É a analogia entre o que 

se sabe e a representação disso. A iconicidade explica os exemplos de motivações 

na língua, em oposição à arbitrariedade do signo. 

O princípio da iconicidade se desdobra em três subprincípios: subprincípio da 

quantidade, quanto maior a número de conhecimento, maior a quantidade de 

informação, maior a número de forma. Veja na amostra: 

 

1) ...um motorista dele...nesse tempo ele...num era...num era um 
motorista dele não...era do hotel...porque ele ficou sem motorista... 
(Corpus D&G/Natal, p. 224). 

 

O segundo é o subprincípio da integração, entre os representantes da 

expressão e o conteúdo, que se dá de acordo com o que se sabe sobre o que se 

diz, assim, quanto mais próximo o conhecimento mais fácil sua representação. 

 

2) Há pouco tempo atrás, dois bárbaros assassinatos, o da atriz 
Daniela Peres e o da menina que foi queimada pelos sequestradores 
ressuscitou a polêmica da Pena de Morte (Corpus D&G/Natal, p. 
231). 

 

No terceiro subprincípio, ordenação sequencial, o falante tende a contar os 

fatos da maneira como ocorreram na realidade, em ordem cronológica. Veja em 3: 

 

3)...o pai dele tava...tava tomando banho...o gato pareceu na...na 
janela lá do... do... do banheiro... ele tava tomando banho na 
banheira. ...ele pulou dentro e rasgou o... o pai dele todinho num 
matou não.... só fez arranhar né?... depois ele pegou um cabo de 
vassoura... meteu no gato e o gato foi embora... (Corpus D&G/Natal, 
p. 28). 
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Ao relatar episódio, a riqueza de detalhes demonstra a ordem sequencial dos 

eventos, para falante/escritor é como se ele estivesse presenciando a cena naquele 

momento, e a reproduz tal e qual como aconteceu. 

  

2.3 INFORMATIVIDADE 

 

A informatividade evidencia informações comuns que locutor e interlocutor 

acreditam partilhar, conhecimentos produzidos na interação entre ambos. Por meio 

da informatividade, ocorre a significação nominal dos sintagmas, permitindo, no 

tocante as informações, que sejam denominados dado, novo, disponível e inferível. 

 
4) aíomecânicofalouque...(Ø) 
nãosabiaqualohomemquetinhaapertadoaquilo ((riso)) 
5) E: e:: agora eu queria que você me... me dissesse... alguma coisa 
que você sabe fazer... ou que você... goste de fazer... e como é que 
se faz isso... 
6) aí quando chegou... ali na:: decida/ porque é... Barra... Tijuca... 
né? quando es-tava quase chegando a... Tijuca... vinha... um ônibus 
na:: direção deles... e tinha um caminhão... parado aqui... (Informante 
12, Dario, Discurso & Gramática, RJ) 

7) ... mas... eu fui a Petrópolis com uma amiga... que nunca tinha 

subido a serra. 

 

A informação quando já oferecida em algum momento do texto, pode ser 

chamada dada ou velha, podendo ainda simplesmente estar à disposição dos 

interlocutores na situação comunicativa. Enquanto que a informação nova é 

apresentada pela primeira vez no texto, situação de comunicação pelo 

falante/escritor que lança mão do referente quando já está a sua disposição no 

processamento mental, também denominado disponível. No que concerne ao 

referente inferível, a identificação só se faz mediante a uma técnica de 

dedução/inferência por meio de diferentes dados fornecidos. 

Segundo Traugott e König (1991: 194), a compreensão da informatividade é 

de natureza metonímica, estrutura que prevalece no processo de gramaticalização. 

Na informatividade, estruturas constantes na conversação se estabelecem no texto, 

adquirindo outros significados que surgem no contexto comunicativo no qual o 

falante/escritor e o ouvinte/leitor se inserem. 
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2.4 MARCAÇÃO 

 

A marcação é uma estratégia para diferenciação entre estruturas marcadas e 

não marcadas e se identifica por meio da divergência entre itens da mesma classe. 

A forma não marcada é mais utilizada; apresenta um campo de possibilidade de 

usos mais extenso; a estrutura é mais simples. Portanto, trata-se de um princípio 

que se relaciona diretamente com o uso que o falante faz da língua nas diversas 

situações comunicativas. 

Logo, a forma marcada é menos usada; demonstra limitações contextuais 

quanto a seu uso. Sua estrutura é mais complexa, por isso aparece menos em 

dados contextos de uso da língua. Essas condições da estrutura marcada induzem, 

muitas vezes, a fazermos escolhas mais simples, mesmo que não estejam prescritas 

na GT. 

Conforme Givón (1990), é possível diferir entre uma categoria marcada e uma 

não marcada, ou seja, em contraste de pares através de três critérios, são eles: 

a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa 

ou maior do que sua correspondente não marcada; 

c) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos 

frequente nos textos e, assim, cognitivamente mais perceptível do que a categoria 

correspondente não marcada; 

b) complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa – em termos de esforço mental, demanda de atenção ou tempo de 

processamento – do que a não marcada. 

Ainda, conforme o autor, é possível que a mesma estrutura seja marcada em 

dada situação e não marcada em outra. Observada dessa forma a marcação é, pois, 

um fenômeno que depende do contexto no qual esteja inserida. 

A marcação não se restringe às categorias linguísticas, sendo possível 

direcionar-se a diferentes fenômenos, como por exemplo, a diferença dentre o 

discurso formal e a conversação natural/espontânea. Ao se abordar temas mais 

abstratos e complexos, o discurso no campo formal é mais marcado se comparado à 

conversação, que se apresenta cognitivamente compreendida e distribuída com 

mais celeridade e simplicidade entre os participantes, já que no campo do diálogo 

cotidiano trata-se de assuntos do dia a dia da comunidade social (GIVÓN, 1995). 
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2.5 CATEGORIZAÇÃO E PROTOTIPICIDADE 

 

A categorização se apresenta como uma estrutura de natureza cognitiva, 

categorias que surgem através da vivência das pessoas. São percepções de origens 

diversas, que a partir do constuto linguístico está relacionado à assimilação ou 

reconhecimento entre palavras/sintagmas arquivados na memória pelos indivíduos. 

Conforme (BYBBE, 2010), as categorias compõem resultados das experiências 

basilares do sistema linguística, todas as categorias. 

Para Lakokke Johnson (1999), nosso conjunto linguístico conceitual é firmado 

e organizado por um amplo conjunto de regras comuns em interações perceptuais. 

As formações dessas interações constroem o entendimento de domínios de 

conceitos já distantes dos padrões, ou seja, mais abstratos. 

Dessa forma, a categorização conduz um encontro físico e social para a 

nossa capacidade intelectual. Compreendemos o mundo a partir de nominações de 

categorias de grupos, não mais na noção singular das coisas que sabemos. Nessa 

perspectiva, a língua é, pois, categorizada como ocorre em outras esferas das 

ciências, não apenas com uma estante de possibilidades, uma vez que ela se 

apresenta a partir do seu uso pelos indivíduos. 

Cabe mencionar que, por meio das relações compartilhadas entre os 

indivíduos, surgem conjuntos de “esquemas imagéticos” de origem derivacional, ou 

seja, termos abstratos de situações contextuais concretos. A aplicação para 

determinada origem é resultado de um conjunto conceitual partilhado por todos, 

como é o caso dos sentidos de direção “(em cima / em baixo, próximo / distante, que 

sugerem certa semelhança em várias culturas)”. 

A formação dessas categorias está relacionada à noção de Prototipicidade, 

que pode ser o resultado das capacidades de compreensão humana, conforme 

Rush (1973). As unidades protótipos permitem-nos indivíduos executar um leque de 

atividades inferenciais ou de origem imaginativa de uma determinada categoria. 

Essa noção proporciona entender que as “coisas” são observadas e se 

apresentam num continuum de categorias, não mais em conceitos binários e 

discretos. Tais categorias se organizam, em alguns casos, por meio de regiões 

escalares e demonstram características conceituais mais desenhados que outros. E 

algumas outras “coisas” se concentram em regiões intermediárias, já que partilham 

propriedades de categorias distintas, ou seja, suas e de outras. 
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2.6 CONSTRATIVIDADE E PERSPECTIVAÇÃO 

 

A contrastividade está associada ao princípio da marcação, relaciona-se à 

escolha que o falante faz de determinado item e não outro igualmente disponível, 

determinando-o com o objetivo de chamar a atenção do ouvinte/leitor. Essa escolha 

pode ser marcada linguisticamente, para esse fim, o falante/escritor escolhe alguns 

estilos de relevo, como por exemplo, o perfil prosódico, o rompimento com o formato 

consagrado de natureza sintática. A contrastividade é, de certa maneira, uma 

ruptura de perspectiva. De acordo com Chafe (1976), em várias orações 

contrastivas, o falante/escritor faz exatamente o contrário do que é imaginado pelo 

ouvinte/leitor. Observa, a seguir, o trecho que demonstra a referida categoria: 

 

8) ... geralmente... eu costumo desenhar pessoas ou rosto de pes-
soas... e também eu costumo ampliar desenhos... a parte arquitetô-
nica... desenho arquitetônico... desenho mecânico— eu num sou 
muito chegado... eu gosto mais... de desenho artístico... (Corpus 
D&G/Natal, p. 311). 

 

O informante relata inicialmente sobre seu trabalho preferido, algo que realiza 

diariamente (desenhar pessoas, rosto de pessoas e ampliação de desenhos). Ao 

demonstrar sua preferência artística, o falante emprega a ordem direta sujeito + 

verbo + objeto (SVO). Contudo, quando descreve sobre o estilo de arte que não 

gosta tanto, o falante rompe a ordem SVO ao apenas listar os modelos, dando 

origem a uma oração OSV. Constitui, deste modo, o contraste em meio aos dois 

estilos de desenhos, transportando a observação do ouvinte/leitor para os itens 

agora apresentados em tópicos (a parte arquitetônica... desenho arquitetônico... 

desenho mecânico...). 

Já a perspectivação está associada ao foco no referente, ou seja, se direciona 

a determinado fato num evento comunicativo (TOMASSELLO, 1998). Dessa forma, 

ao descrever dada situação ou acontecimento, o falante/escritor ao utilizar a língua e 

definir um item determinado que será o centro para informação no qual se dará seu 

olhar sobre o evento a partir da comunicação do acontecimento. O autor ilustra essa 

categoria em uma situação de compra e venda, o foco da ação poderia se localizar 

no vendedor e, consequentemente, com menos centralidade nas demais 

informações contextuais. Vejamos: "O balconista vendeu o jarro ao floricultor"; mais 

o foco pode também centrar-se na direção do cliente, e deixa assim as demais 
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informações em segundo plano ou menos saliente no campo cognitivo, como 

acontece na ilustração: "O floricultor comprou o jarro ao balconista" (TALMY, 2003). 

Diante do exposto, acreditamos que o princípio da marcação vai bem de 

encontro aos nossos objetivos de pesquisa para os usos de este e esse no texto 

acadêmico dissertação de mestrado, já que os itens apresentam um leque de 

possibilidades de usos não só na fala, mas também na escrita. 

 

2.7 PLANO DISCURSIVO E SALIÊNCIA PERCEPTUAL 

 

A categoria denominada de Plano discursivo encontra-se atrelada à forma 

como está disposto o texto e admite as direções de figura e fundo, denominação 

primária criada pela Gestalt. Os sentidos de figura e fundo estão ligados à 

percepção e à cognição: instituições que surgem em destaque/primeiro plano ou 

mais salientes, ou seja, são observadas mais facilmente, uma vez que se 

apresentam de maneira menos visíveis, são também observadas com mais 

dificuldade, sendo necessário um olhar mais minucioso. 

Conforme Givón (1995), a noção de figura e fundo distingue-se na 

observação da discrição de frequência na marcação, para o autor, o item com menor 

frequência constitui um maior campo perceptual, ligando-se, pois, à ideia de figura. 

Já o item com frequência mais elevada se forma de maior dimensão textual, 

relacionando-se à ideia de fundo, dando origem aos itens não marcados. 

Inicialmente a ideia de plano foi usada em pesquisas sobre a linguagem no 

estudo de narrativas. Hopper (1979) ratifica a relação figura/fundo, demonstrando a 

diferença a partir dos episódios dinâmicos, já que é sobre eles que incidem o foco 

narrativo e por serem essenciais sequência progressiva do enredo, bem como as 

circunstâncias que identificam as inferências e explanações do narrador, estas 

esboçam a noção de fundo. A amostra (9) desenha a referida noção opositiva. 

 

9) Meu marido tem um amigo que era campeão de natação, tinha 
várias medalhas, era um atleta. Um dia surgiu um caroço, ou 
qualquer coisa parecida, nas suas costas, ele foi ao médico. O caso 
era simples porque o caroço ainda estava pequeno, mas não existia 
ainda tecnologia para - este tipo de cirurgia no Brasil. Q médico es-
tava sendo treinado por uma equipe francesa para realizar este tipo 
de cirurgia. Ele foi a França com o médico e o caso foi analisado 
pelos médicos de lá (Corpus D&G/ Rio de Janeiro). 
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Ainda conforme Hopper (1979), os termos em destaque demonstram o 

encadeamento do tempo na construção da narrativa, aquilo que representa, pois à 

figura, na medida em que o desenrolar do texto compõe o fundo, ou seja, primeiro e 

segundo plano. 

Conforme Martelotta (1998), podemos contemplar uma ampliação das 

possibilidades de aplicação das categorias, o autor faz testes em novas 

composições textuais, apresentando a eficiência das ideias de figura e fundo para o 

esclarecimento de fenômenos linguístico igualmente nos textos descritivos. De 

acordo com esse autor, um fragmento narrativo pode não se apresentar como tal se 

observado num contexto mais amplo, admitindo, pois, a ideia de fundo, uma vez que 

nessa ocasião faz parte do todo textual, compondo o contexto complementar e 

adquirindo nova função dependente de uma ideia agora central. 

Dessa forma, em situações específicas, o seguimento narrativo, demonstrado 

em segundo plano, possa, em diferentes situações, se apresentar como central, ou 

seja, figura se correlacionada à outra narrativa de natureza secundária menos visível 

a priori, como observamos em (10): 

 

(10) ... há pouco tempo atrás houve dois casos que fez com que 
ressuscitasse a polémica da pena de morte no Brasil... foi o 
assassinato da Dan/ da atriz Daniela Perez e de uma menina que foi 
sequestrada e depois queimada... as pessoas... pela emoção... 
achavam que deveria ser implantado a pena de morte... mas cada 
caso é um caso... (Corpus D&G/ Natal, p. 313). 

 

O recorte que se constitui de um contexto mais amplo, no qual o informante 

se coloca sobre a pena de morte, tema central a priori, mas que se colocam em 

segundo plano, quando o informante faz uma comparação entre o tema e os motivos 

e/ou casos que trouxeram a questão à tona novamente. Ocorre quando o tema 

principal perde o foco em dada situação, como em (10), quando a pena, tema inicial, 

perde visibilidade em relação à opinião do informante, levando em conta a 

justificativa passional das pessoas nessa situação. 

 

2.8 GRAMATICALIZAÇÃO 

 

A gramaticalização é “o processo pelo qual itens lexicais passam, em certos 

contextos linguísticos, a funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, 
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continuam a desenvolver novas funções gramaticais” (HOPPER; TRAUGOTT, 

1993). No processo de gramaticalização, esses itens passam por variações de 

significado e, algumas vezes, perdem seu sentido já registrado na língua. 

A gramaticalização se identifica por ser um modelo de análise linguística, o 

qual segue um percurso diacrônico e um continuum sincrônico que alcança não 

apenas os itens que caminham do léxico para a gramática, bem como os que se 

transformam na parte interna da gramática. Para Martelotta (2011), o item sai da 

esfera da representação da realidade e passa a funcionar no plano do enunciado, 

em que o falante faz uso da língua para cumprir dado propósito comunicativo 

comum com seu interlocutor com finalidade específica, ou seja, num domínio mais 

interpessoal. 

Conforme Furtado da Cunha et al (2013), o processo de gramaticalização 

identifica fenômenos linguísticos por meio de variações e mudanças que acontecem 

sincrônico e diacronicamente, analisando propriedades unidas ao campo dos 

sentidos “discursivo-pragmática e semântico-cognitiva”, como também ao campo da 

estrutura “morfossintático e fonológico”. No campo dos sentidos, em ambas as 

esferas, os mecanismos trabalham a fim de atender pretensões específicas na 

comunicação, viajando do acaso comunicativo, seguindo para se instituir numa 

regularidade na estrutura a vista. Tal percurso de regularidade ocorre quando há 

uma abstratização cada vez mais elevada. Já na esfera formal, encontrar-se os 

modelos de variação relacional que envolvem os signos e a modificação da 

construção que estão inseridos no evento comunicativo. 

 

2.9 GRAMATICALIZAÇÃO E MUDANÇA 

 

Meillet foi o primeiro a distinguir o valor da gramaticalização como sendo fator 

primordial na teoria de mudança linguística. Esse autor é conhecido por instituir os 

estudos contemporâneos de gramaticalização, porque foi ele o primeiro linguista a: 

a) distinguir a importância da gramaticalização com vistas principalmente na 

hipótese da mudança linguística; b) utilizar o nome entre aspas “gramaticalização”; 

c) dedicar seus afazeres especialmente sobre o tema. 

Tavares (1999) afirma que a gramaticalização é uma forma de modificação 

linguística que acumula a regularidade crescente em que elementos ou constituições 

no léxico se contraem, no decorrer do tempo, por causa das proximidades entre 
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contextos de comunicação onde ocorre sua utilização. Uma vez gramaticalizados, 

têm capacidade de permanecer desenvolvendo outras funções gramaticais. 

Martelotta, Votre e Cezário (1996) acordam que a gramaticalização se dá por 

meio de construções de origem metafórica e também metonímica. Os dois 

mecanismos do processo de gramaticalização caracterizam um procedimento 

unidirecional abstrato, que cresce gradativamente, com a finalidade de explicar 

julgamentos por fatores mais próximos possíveis dos conhecimentos humanos, 

aquilo que é mais difícil de ser compreendido. 

Segundo a linha teórica de “gramática emergente” de Hopper (1987), os 

indivíduos utilizam as estruturas gramaticais de diversas maneiras no discurso, ou 

seja, atribuem novos sentidos, valores e usos as palavras constantemente. Essas 

maneiras são reunidas aleatoriamente toda vez que houver interação, podendo, 

como efeito dessa reunião, incidir o aparecimento de novos itens linguísticos ou 

construções gramaticais propensas à gramaticalização, caso continuem a surgir 

frequentemente em dado contexto. 

Dessa forma, conclui-se que a gramática é propensa a mudanças, uma vez 

que ela é fortemente influenciada pelo uso promovido por cada falante em suas 

rotinas discursivas interacionais. O falante/escritor utiliza modos discursivos diversos 

para que, a partir dos seus conhecimentos precedentes combinando suas 

gramáticas, a interação seja eficaz entre falante/locutor e ouvinte/leitor, ou seja, para 

compreender e ser compreendido. De tal modo, os modelos gramaticais que existem 

e são utilizados pelos falantes servem de amostra para novos modelos, novas 

maneiras de utilizar o discurso que, se usado rotineiramente, viram construções 

gramaticais propensas à gramaticalização. 

 

2.10 MECANISMOS DA GRAMATICALIZAÇÃO 

 

Os mecanismos metáfora e metonímia, dentro da gramaticalização, são 

considerados como os fatores de motivação do processo. Segundo Heine (1994), o 

que vem a ser eficiente quanto ao fenômeno de entidades concretas (físicas) 

representa entidades menos concretas (não físicas). São os mecanismos da 

metáfora e da metonímia, os quais ele define como: a transferência conceptual 

(metáfora), que aproxima domínios cognitivos diferentes; a motivação pragmática, 

que envolve a reinterpretação induzida pelo contexto (metonímia). 
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A metáfora aqui é entendida, como a motivação, ao mesmo tempo como o 

mecanismo que explica o surgimento da passagem de sentidos que nos comandos 

lexicais são desdobrados metaforicamente para atender direções gramaticais, 

passando do mais concreto ao mais abstrato, já que os conceitos concretos estão 

mais próximos da realidade das pessoas, e estas os utilizam para divulgar outros 

ainda mais abstratos. 

Johnson (1987) defende o procedimento metafórico como tática essencial 

para o contexto da coordenação conceitual e linguística, nesse fenômeno o 

pensamento primeiramente dialoga com opiniões obtidas através do contato com o 

mundo real. O sistema conceitual que surge dessa experiência tem como finalidade 

servir de fundamento para a concepção de um fato mais abstrato que compõe o 

mundo das imagens/ideias. É, pois, a metáfora que consente que as pessoas 

envolvam o mundo das ideias em ação do mundo real/concreto, ou seja, elas 

entendem um evento como sendo outro, sem fazerem confusão entre as duas 

coisas. 

Dessa forma, as línguas têm como propriedade um preceito cognitivo, com 

base na experiência, no qual age e motiva as legitimidades, que podem ser notadas 

na derivação dos significados e na sua passagem do campo real para o campo dos 

lugares mais criativos/abstratos, ou seja, adotam o trajeto concreto > abstrato. 

Heine et al (1994) formulam uma escala unidirecional que permite-nos 

compreender que o desenvolvimento das construções gramaticais pode ser descrito 

através de categorias cognitivas, como pode ser observado a seguir: 

 

PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

 

Cada uma das categorias concebe uma variedade de definições distintas, 

composta de uma esfera de conceitos relevantes para o conhecimento humano. 

A metonímia, por sua vez, tem lugar referencial que admite substituir uma 

entidade por outra. Na gramaticalização, a metonímia remete ainda a um tipo de 

inferência pragmática que se proporciona no mundo do discurso, funcionando ainda 

como organismo de combinação, fazendo relação com mais do que está sendo 

apresentado efetivamente, ou seja, funciona como entendimento e vê 

exclusivamente a que se refere. Esse movimento metonímico mostra que a 
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metonímia é organizada e faz parte do que pensa o falante, bem como suas ações 

de fala, por isso a metonímia é sistemática, e não arbitrária. 

Foi primeiramente com Lakoff e Johnson (1987) que a metonímia e a 

metáfora passaram a ser observadas não mais como simples recursos da poesia ou 

da estética, mas como construções com funções singulares de significado e 

distinção da realidade dos falantes nas mais diversas situações comunicativas. 

O mecanismo da metonímia, na gramaticalização, remete-se a um organismo 

de mudança e de motivação presentes na conjuntura linguística e pragmática de 

utilização de determinadas formas. Existe uma agregação de conceitos entre 

institutos de algum modo próximos, de forma que o elemento linguístico que é 

utilizado em menção a uma delas passa a ser usado ainda para outro 

(FIGUEIREDO-GOMES, 2008). 

 

2.11  PRINCÍPIOS DA GRAMATICALIZAÇÃO 

 

a) Princípio da unidirecionalidade 

 

A unidirecionalidade, mesmo sendo alvo de questionamentos, tem sido cada 

vez mais coligada à teoria da gramaticalização, uma vez que vem sendo utilizada 

para esclarecer seus fenômenos, configurando-se, portanto, como o único princípio 

capaz de explicar o caminho que os fenômenos seguem na gramaticalização. 

Segundo este princípio, o item lexical percorre um caminho que se apresenta 

na passagem de um ponto mais (concreto), representado por aquilo que está mais 

perto do conhecimento do falante/locutor, para um mais (abstrato), aquilo que se 

projeta agora mais distante do seu conhecimento, caminho que segue sempre dá 

esquerda para a direita, não sendo possível voltar nessa escala, seguindo um 

continuum unidirecional, ou seja, a passagem de itens lexicais para gramaticais ou 

menos gramaticais, jamais o contrário, conforme a escala proposta por Traugott e 

Heine (1991): 

 

ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO 

 

Assim, itens do discurso, não estáveis na gramática, que apresentam algum 

papel gramatical têm possibilidades de ganhar um valor sintático e morfológico, 
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conforme alto índice de usos, e em maior grau de frequência, ainda tornarem-se 

mais abstratos, perdendo seu sentido cristalizado na língua. Conforme Heine e 

Kuteva (2002), são quatro os fundamentos ligados ao processo gramaticalização, 

demonstrando a pré-disposição da unidirecionalidade no referido processo. 

O primeiro fundamento é chamado de extensão. Define-se a partir do 

surgimento dos usos em contextos distintos novos, ou seja, os itens que fazem parte 

do processo, concluem por admitir a mudança. Surge, pois, outro mundo de 

contextos com maiores possibilidades de usos, com novas identidades, com 

gradiência efetiva (novos contextos para usos diversos). 

O segundo fundamento denominado dessemantização, compreendida por 

se tratar da diminuição e/ou desaparecimento da natureza semântica. Itens que 

passam pela dessemantização perdem parcialmente sua função de origem 

semântica e assumem a função gramatical em contextos distintos de natureza 

menos semântica, mais gramatical. 

O terceiro fundamento, decategorização, que se sustenta pelo afastamento 

de formas prototípicas e pela obtenção de novas propriedades morfossintáticas e/ou 

discursivas, ou seja, o item sai de uma classe gramatical para outra. 

O último fundamento é a erosão.  Caracteriza-se pelo detrimento do conteúdo 

fonético. Nesse parâmetro, o item que passa pelo fenômeno por coalescência 

(contração de estruturas contíguas/próximas), bem como a condensação (redução 

da estrutura/forma). O parâmetro é compreendido como decorrência da constância 

de uso dos itens que mudam (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). 

 

2.12 PRINCÍPIOS DA MUDANÇA/VARIAÇÃO DE HOPPER 

 

No ponto de vista hopperiano, cinco princípios ajudam a esclarecer as 

ocorrências através da frequência do processo de gramaticalização, mesmo quando 

ele ainda é questionável, identificando etapas anteriores ao estágio que a forma ou 

construção em questão seriam consideradas fixas, parte da gramática. São eles: 

 

11) Estratificação [layering]: Dentro de um domínio funcional 
amplo, novas camadas emergem continuamente. Quando isto 
acontece, as novas camadas mais antigas não são 
necessariamente descartadas, mas podem continuar a 
coexistir e a interagir com as camadas mais novas. 
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Esse princípio apresenta que é admissível, e até mesmo comum, a 

continuação de formas novas coexistirem com as já existentes, uma vez que o 

aparecimento das novas formas não sugere a extinção das antigas. 

 

12) Divergência: Quando uma forma lexical sofre gramaticalização 
para um clítico ou para um afixo, a forma original permanece 
como um elemento autônomo e sofre as mesmas mudanças 
que itens lexicais comuns. 

 

O segundo princípio está de certa forma inserida no primeiro, pois também 

defendem a permanência de ambas as formas, tendo como diferença a referência a 

distintos níveis de gramaticalização de um mesmo item lexical, ou seja, mesmo 

significado com empregos diferentes. 

 

13) Especialização: Dentro de um domínio funcional, é possível 
haver em algum estágio uma variedade de formas com nuanças 
semânticas diferentes; quando a gramaticalização ocorre, 
estreita-se essa variedade de escolhas formais, e um número 
menor de formas selecionadas assume significados gramaticais 
mais gerais. 

 

Já o terceiro princípio diz respeito à proximidade das alternativas para 

congregar empregos distintos nos usos das formas, uma vez que, uma dessas 

funções ganha mais espaço nos contextos interacionais por ser mais 

gramaticalizada. 

 

14) Persistência: Quando uma forma sofre gramaticalização de uma 
função lexical para uma função gramatical, tanto quanto isto seja 
gramaticalmente viável, alguns traços do seu significado original 
tendem a aderir à nova forma gramatical, e detalhes de sua 
história gramatical pode refletir-se na sua distribuição gramatical. 

 

O quarto princípio mostra que a forma gramaticalizada mantém alguns traços 

semânticos da forma primária podendo ocorrer advertências sintáticas. 

 

15) Descategorização: Formas em processo de gramaticalização 
tendem a perder ou neutralizar as marcas morfológicas e 
sintáticas, privilégios característicos das categorias plenas Nome 
e Verbo, e a assumir atributos característicos das categorias 
secundárias tais como Adjetivo, Particípio, Preposição, etc. 
(HOPPER, 1991, p. 22). 
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Por fim, o quinto princípio faz alusão à mudança de categoria das formas da 

gramaticalização, fazendo com que a forma primária perca ou neutralize sua marca 

morfológica e sintática, caminhando de categoria plena para a categoria secundária.  

Trata-se de princípios que se apresentam relevantes ao processo de variação e 

mudança linguísticas dos demonstrativos este e esse1, uma vez que ajudam a 

explicar a utilização desses fenômenos em seu contexto de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Quando citamos este e esse, nos referimos também as contrações das preposições de e em + a forma 

primária a saber: deste, neste, nesse, desse e suas flexões em número e gênero em todas as formas. 
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3 CAPÍTULO 2 – ESTUDOS SOBRE ESTE E ESSE NA TRADIÇÃO 
GRAMATICAL E NA LINGUÍSTICA MODERNA 

___________________________________________________________________ 

 

Nesta sessão, expomos um painel que descreve alguns estudos tradicionais 

normativos, bem como modernos, sendo estes mais ligados ao uso, que apontam 

definições e/ou funcionalidades para os pronomes demonstrativos este e esse, 

ressaltando particularidades e semelhanças. 

 

3.1 ESTE E ESSE NA TRADIÇÃO GRAMATICAL 

 

Segundo Cunha (2010), este e esse apresentam formas variáveis e podem 

funcionar como pronomes adjetivos ou como pronome substantivo. Esses 

demonstrativos combinam-se com as preposições de e em, tomando as formas: 

deste, desta, neste, nesta, desse, dessa, nesse e nessa. Considerando-se as 

relações com a pessoa do discurso atribuindo-os noções de espaço e tempo. 

 

1º Este, esta indicam: O que está perto da pessoa que fala. 

 

16)  As mãos que trago, as mãos são estas. (CECÍLIA MEIRELES, 
p. 192). 

 

2º Esse, essa designam: O que está perto da pessoa a quem se fala. 

 

17) Que susto você me pregou, entrando aqui com essa cara de 
alma de outro mundo. (C. DOS ANJOS, p. 192). 

 

3º O tempo presente em relação à pessoa que fala. 

 
18) Ó tristeza sem fim deste dia de agosto! (G. DE ALMEIDA, p. 
192). 

 

4º O tempo passado ou futuro com relação à época em que se coloca a pessoa que 

fala. 

 

19) Desses longes imaginados, dessas expectativas de sonho, 
passava ele ao exame da situação da Europa em geral e da 
Alemanha em particular. (G. AMADO). 
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Além desses empregos mais comuns dos itens, Celso Cunha atribui ainda 

outros empregos aos demonstrativos, este e esse. 

 

5º Este (esta, isto) servindo para chamar a atenção sobre aquilo que dissemos ou 

vamos dizer. 

 

20) Dizendo isto, Jorge entrou a falar de suas esperanças e futuros. 
(MACHADO DE ASSIS, p. 193). 

 

6º Usa-se ainda esse e essa para nos referirmos ao que foi dito pelo interlocutor ou 

para mencionarmos ao que por nós foi dito anteriormente. 

 
21) Não se falava, porém mais entre eles da matéria sentimental; 
esse capítulo estava cancelado. (José de Alencar, p. 193). 
22) – Vamos brincar de bandido? – Aqui ninguém conhece esse 
brinquedo não, respondeu Sira. (Graciliano Ramos, p. 193). 

 

7º O autor apresenta ainda os valores afetivos atribuídos aos demonstrativos, fator 

que foge das nomenclaturas gramaticais, pois valoriza o sentido dado pelo falante 

aos usos dos itens.  

 

Os demonstrativos são utilizados para posicionar alguém ou algo ligando-os 

às pessoas gramaticais, indicando proximidade ou distanciamento de quem fala em 

relação a quê ou quem se fala, seja no espaço ou no tempo. Admite-se ainda a 

esses pronomes reunirem nuances afetivos, especialmente os irônicos, que 

transportam para identificar, de acordo com a entoação, o contexto, e os 

sentimentos de: 

 

a) surpresa, espanto: 

  

23) – Essa agora! (J. DE SENA, p. 195). 

 

b) admiração, apreço: 

 

24) Nunca pensei que houvesse homens com aquela coragem. (J. 
LINS DO REGO, p. 195). 
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c) Ironia e malícia: 

 

25) Este Brás!, Este Brás! Não lhes digo nada! (A. DE. A. 
MACHADO, p. 196). 

 

d) As formas femininas esta e essa se prenderam em constituições elípticas como: 

 

26) Ora essa! 
27) Essa, não! 
28) Mais esta! 
29) Essa é boa! 
30) Essa cá me fica! 
31) Esta é fina! (A. DE. A. MACHADO, p. 196). 

 

E na visão de Bechara (2006), os pronomes demonstrativos são aqueles que 

indicam apenas a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Esta 

localização pode ser no tempo, no espaço ou no discurso. O autor apenas cita 

discurso como novo para as definições apresentadas anteriormente, sem nenhuma 

riqueza de detalhes, nem aprofundamentos teóricos ou práticos. 

 

32) Este é o livro que está perto da pessoa que fala, esse é o livro 
que está longe da pessoa que fala ou perto da pessoa com que se 
fala. 

 

Conforme Cunha e Cintra (2013), os pronomes demonstrativos localizam 

pessoa ou coisa em relação às pessoas gramaticais, situando-as no espaço e no 

tempo com prescrições de proximidade ao referente de quem fala, quem ouve, e o 

uso anafórico, denominados também pelos autores de valores gerais para os 

padrões e valores particulares para acreditamos ser os formas ligadas ao uso, como 

a foricidade e enfático apresentados nos exemplos 33 e 34, respectivamente. 

 

33) Este livro é meu. O uso de este demonstra o referente (livro) 
perto da pessoa que fala sobre a posse da coisa citada. 

 

No exemplo a seguir, o pronome demonstrativo essa é usado dentro da 

prescrição gramatical para fazer referência agora a quem se fala. 

 
34) Que susto você me pregou, entrando aqui com essa cara de 
alma de outro mundo! (C, dos Anjos, DR, 32). 
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O valor fórico faz alusão tanto ao que foi dito anteriormente, valor esse 

considerado mais ligado ao uso real da língua, e pelos autores é comum ser usado o 

pronome esse. 

 

35) Minha tristeza é esta – A das coisas reais. (F. Pessoa, OP, 100). 

 

Há ainda o uso cuja intenção é chamar a atenção para algo a partir do 

demonstrativo, valor que está bastantemente ligado ao uso efetivo da língua, uma 

vez que o uso que apresenta valor fórico é exposto em sessão particular de 

denominação específica da GT pelos autores Cunha e Cintra (2013) não 

constituindo padrão gramatical. 

 
36) A ternura não embarga a discrição, nem esta diminui aquela. 
(MACHADO DE ASSIS, OC, 1, 1124). 

 

Por meio dos dois últimos usos dos demonstrativos este, esse, e flexões que, 

mesmo prescrevendo normas para regular a utilização da língua portuguesa 

brasileira, já se admitem formas mais relacionadas ao uso real da língua, pois as 

funções fóricas e afetivas são parte dos sentidos aferidos pelo falante na interação 

social cotidiana, que visa apenas cumprir o propósito comunicativo desejado. 

 

3.2 ESTE E ESSE NA VISÃO DA LINGUÍSTICA MODERNA 

 

Entre os teóricos funcionalistas, apresentamos a visão de Castilho (2010), 

que nos oferece valores, não apenas normativos, mas funcionais sobre os itens.  

Para o autor, os pronomes demonstrativos esse e este trabalham como 

especificadores do sintagma nominal, ocupando o mesmo espaço sintagmático dos 

artigos, possesivos e quantificadores indefinidos, trazendo o pronome com valor 

fórico, com o propósito de retomar ou apontar para frente, noticiando 

cataforicamente. Castilho (2010) acredita estar, nesse valor do pronome, um 

diferencial de grande importância, pois é uma categoria cada vez mais funcional, já 

que o falante o utiliza cada vez, com mais frequência. 

Ainda segundo Castilho (2010), os mostrativos, como ele denomina, têm 

como papel fundamental "mostrar", específicos do discurso, objetos relacionados ao 

mesmo, que permaneçam no lugar que está o locutor e/ou o interlocutor, 
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assinalando para um objeto localizado em algum lugar do mundo no qual está 

inserido, ou seja, o contexto como marca de funcionalidade dos pronomes 

mostrativos. 

 

37) Esta casa é muito bonita! Ou no próprio universo do discurso, 
apontando para um termo citado em outra parte do texto (ao comprar 
a casa, foi fundamental que esta fosse bem localizada). 

 

Em (37), notamos que o mesmo exemplo que apresenta um uso de natureza 

normativa para o uso de esta no início do texto também proporciona o uso anafórico 

de esta, o que revela a natureza funcional dos itens em estudo quando ligados ao 

contexto. 

A partir de Cavalcante (2002), observamos a permanência quanto à 

funcionalidade dos demonstrativos. A autora apresenta seus estudos, apontando 

para as motivações que impulsionam as normas de uso da língua a partir da 

funcionalidade com que se apresenta. Para ela, a frequência com que o falante se 

distancia dos usos espaço, tempo e texto prescritos nas gramáticas tradicionais é 

maior do que parece. Cavalcante (2002) defende também a teoria de que a natureza 

de escolha no uso dos mostrativos se dá como dêiticos e fóricos, confirmando os 

estudos de Castilho (2010), ambos ainda interagem retomando e relacionando o 

extralinguístico que norteia o discurso. 

 

38) Eu tardiamente estou retornando esta carta com notícias daqui e 
também com fotos, não ficaram tão boas mas dá para guardar de 
lembrança. (carta pessoal). 
39) Explicando: esse mês de junho [em referência ao mês em curso] 
foi uma loucura total, entendo foi ótimo eu ter recebido a carta. (carta 
pessoal). 
40) Inf.1 é um rapaz:: que::... num faz parte de movimento de 
IGREja... e /ta intereSSAdo em fazer na casa Dele um Natal 
diferente... e pediu... não uma espécie de jogral... mas uma 
encenação do... e eu então encontrei aqui nessa revista... (D2-39 — 
PORCUFORT'). 
41) Este mês [= no mês corrente] não houve novidades. (BECHARA, 
1999, p. 188). 

 

Observamos que, em (38) e (39), esta e essa estabelecem um elo ao espaço 

físico do locutor, propagando aos dois itens, conceito de proximidade. Dois conceitos 

estão enraizados ao significado dos demonstrativos e por serem semântico-
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pragmáticos, interfere no procedimento de escolhas do falante como nota Castilho 

(1993, apud Cavalcante 2002): são os valores fóricos e dêixis. 

Em (40) e (41), nota-se igual semelhança, pois pensa a casualidade do tempo 

do evento demonstrado com o "tempo de formulação do". 

Bagno (2011) defende que não existe mais na fala dos brasileiros, diferença 

qualquer para os usos de este e esse. Enquanto as gramáticas tradicionais 

engessam o uso dos pronomes demonstrativos, o autor apresenta ainda novas 

funções sintáticas para o uso dos mostrativos, que eles assumem em determinados 

contextos. Vejamos alguns exemplos inicialmente para este: 

 

42) Sujeito: a democracia plana plena... esta nunca existiu... e nem 
irá existir... então evidentemente que a democracia... ela é... 
mutável... ela sofre evidentemente como tudo na vida... um 
processo... gradativo de transformações... (NURC/REC/131). 
43) Objeto direto: Compareceram ao encontro o gerente Santiago e o 
assessor Remígio. O presidente apresentou este como “meu braço 
direito” e aquele como “meus olhos e ouvidos” na empresa. 
44)  Objeto indireto: Compareceram ao encontro o gerente Santiago 
e o assessor Remígio. A este o presidente da empresa entregou um 
troféu como melhor funcionário do ano. 
45) Complemento oblíquo: Compareceram ao encontro o gerente 
Santiago e o assessor Remígio. O presidente falou deste como 
““meu braço direito” e aquele como “meus olhos e ouvidos” na 
empresa. 

 

Ainda segundo o autor esse pode ser utilizado como: 

 

46) Sujeito: agora quando ele viu que os irmãos aprendiam francês... 
e ele só que não falava... então ele... quis aprender francês também 
esse daí aprende francês... versinhos e... vocabulário 
só...(NURC/SP/360). 
47) Objeto direto: ele pegou dez anos de campo de concentração, 
então no fim, ele saiu de lá falando chinês, não é, fala diversas 
línguas e tem um prato hindu que fazem na china, uma coisa assim, 
então ele fez esse, fez uma, fez uma recepção lá na casa dele. 
(NURC/POA/291). 
48) Objeto indireto: - Você já telefonou para todo mundo? 
– Já. 
– Inclusive pro Osmar? 
– Xi, pra esse ainda não. 
49) Complemento oblíquo: - Você tem tido notícia do Américo? - Não, 
desse faz muito tempo que não ouço falar. 
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Haja vista, são muitas as possibilidades para o uso dos demonstrativos com 

outras funções sintáticas, desempenhando, pois, papéis não reconhecidos 

tradicionalmente, mas de utilização evidente como nos apresenta Bagno (2011). 

Já conforme a Gramática de usos do português de Neves (2011), a 

funcionalidade de este e esse já parece ser evidente, uma vez que a autora 

apresenta um leque de possibilidades de usos para os itens, fator que vai de 

encontro ao nosso interesse pela investigação dos demonstrativos em análise. 

Vejamos alguns exemplos: 

Quanto à posição sintática, os demonstrativos variáveis – ESTE e ESSE (e 

suas flexões) – ocorrem: a) num sintagma nominal como determinante de um nome 

(pronome adjetivo, adjunto adnominal): 

 

50) Aliás, o que nos importa o que ESSE imbecil possa fazer ou 

dizer? (A)  

 

a) Na mesma posição de determinante, mas com o nome elíptico:  

 

51) ESSE não vive de reza, não. (AS) 

 

a.1) Na posição de predicativo: 

 
52) Eu tenho medo, a verdade é ESSA. (SL) 

 

No que tange o emprego, os demonstrativos podem ser agregados como 

referenciadores textuais (uso endofórico). Nesse caso, ele se refere: a) a uma 

pessoa ou coisa que já foi referida ou sugerida em qualquer porção precedente do 

texto (anáfora). 

 

53) Bons momentos, títulos de seu primeiro LP, é a reunião de 
coisas boas que eu e meus parceiros conseguimos recolher durante 
vários anos. Entre ESTAS coisas boas está a música Monalisa. 
(AMI) 

 

b) a uma pessoa ou coisa que a seguir vai ser referida no texto (catáfora) 

b.1) um aposto, como em (38) 

b.2) uma oração adjetiva, como em (39) 

 
54) O prefeito pigarreou, repetiu ESTAS palavras: “local 
condigno... local condigno.” (AM) 
55) Palavreado difícil é bom apenas para ESSES filósofos franceses 
que entram na moda e dela saem ciclicamente. (BU) 
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b.3) Uma oração completiva infinita  

 

56) Na minha visão do mundo, eu via competição, eu via ESSA coisa 
de você ter que ser mais esperto do que o outro. (REA) 

 

b.4) Um enunciado 

 

57) ESSA coisa de viva o Brasil! me cansa. (BU) 

 

Os demonstrativos podem aparecer também como referenciadores 

situacionais (uso exofórico). Essa relação com as pessoas do discurso fica bem 

evidente nas construções em que o demonstrativo co-ocorre com um dos três 

advérbios pronominais de lugar, como aqui, aí e lá: 

 

• ESTE... aqui - 58) Tenho tudo que quero, brinquedos, roupas... – Puxou a manga do 

casaco: ESTE aqui meu pai comprou ontem. (CP) 

 

• ESSE... aí - 59) Você se esquece que ESSE cálice aí era o seu e não o dela. 
(AFA) 

 

A autora apresenta ainda algumas particularidades do emprego dos 

demonstrativos, como por exemplo, empregados juntos de determinados 

substantivos abstratos de qualidade, podem levar a que esses substantivos se 

refiram ironicamente a pessoas: 

 

60) E é ela... é ela, ESSA belezura toda, que vai entrega o prêmio 
pro grande vencedor desse grande rodeio de Treze Tílias. (ARA) 

 

Os demonstrativos, usados junto de adjetivos qualificadores disfóricos, 

fazem referência desairosa a uma pessoa, especialmente num registro mais 

popular: 

 
61) Não permitirei que ESSA desavergonhada fique mais um só dia 
nesta casa. (MAR) 

 

O demonstrativo feminino ESSA aparece em contextos em que poderia ser 

usado ISSO (= essa situação, esse fato, esse dito): 

 
62)  Não entendi. ESSA eu não entendi. (CNT) 

 

Os demonstrativos entram na composição de expressões fixas. 
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São correntes expressões referentes à situação, como: NESTA/ NESSA/ A 

ESTA/ A ESSA ALTURA (dos acontecimentos/ do campeonato) = “neste/nesse 

ponto”, “nesta/nessa conjuntura”: 

 

63) Nem minha irmã, que, A ESTA altura, já está virando 
também ‘bicho-grilo”. (FAV) 

 

A expressão ESTE OU AQUELE significa “qualquer”, “seja qual for”: 
 

64) A formação de um consenso, sem dúvida, teria as vantagens de 
facilitar a votação do texto e de evitar que ESTA OU AQUELA 
CORRENTE se sinta prejudicada em seus direitos. (FSP) 

 

Outras expressões que envolvem demonstrativos são: ESSA NÃO! ESSA, 

NÃO! Não aceito isso! (Marca discordância veemente) 

 
65) ESSA NÃO!  Tem gente que acha que mulher deve apanhar... 
(SEG) MAIS ESTA! = Só faltava acontecer mais isso! (Marca crítica 
com espanto) 
66) As escravas davam-lhe escalda-pés, apunham-lhe na barriga da 

perna um sinapismo de casca de laranja.- MAIS ESTA, pensou o 
velho, retirando-se. (VB) 
67) ESTA/ESSA É BOA! = O que está em questão/ o que foi feito ou 
dito é espantoso! (Marca crítica com espanto) Ex.: Tamanduás, no 
Museu do Ipiranga? ESSA é boa. (BL) 

 

Ao observar a Gramática de Usos de Neves (2011), vemos que as 

possibilidades de usos dos demonstrativos este e esse são muitas, mas, apenas por 

meio do uso real da língua na interação social é possível compreendê-las e explicá-

las como recursos à serviço do falante, e moldam-se de acordo com a necessidade 

comunicativa de cada um usuário. 

Mesmo apresentando semelhanças entre estudos tradicionais e modernos, 

são as particularidades que oferecem opções mais ligadas ao uso que o falante faz 

da língua nas situações de interação. Assim, com base nos estudos apresentados, 

podemos observar que os pronomes demonstrativos vêm sendo empregados com 

múltiplos sentidos pelos falantes. Segundo os estudos de Cunha e Cintra (2013), a 

utilização de este e esse nos permite especificidades de usos em situações que 

teoricamente só acorrem na língua oral, mas não fazem parte das normas para o 

uso dos itens na língua portuguesa brasileira. 
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4 CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
___________________________________________________________________ 

 

Para realização desta pesquisa, baseamo-nos na Linguística Funcional que 

entende a língua como fenômeno variável, de acordo com os contextos 

comunicativos em que os usuários da língua se inserem. Utilizamos, como aporte 

teórico, os estudos defendidos, sobretudo, por Hopper (1991); Givón (1995); Heine 

et al. (1991); Hopper; Traugott (1993; 2003); Bybee (2010; 2011), além de 

seguidores dessa teoria no Brasil, como Martelotta, (1996, 2011) e Furtado da 

Cunha et al. (2003). 

Além desses, temos o auxílio da Linguística de Corpus (LC), especialmente 

em Sardinha (2004, 2009), como instrumentação metodológica, no uso e na 

descrição do funcionamento das ferramentas do conjunto de programas WordSmith 

Tools (WST) de Scott (2008). 

Este capítulo exibe o percurso metodológico realizado nesta pesquisa para 

que pudéssemos atingir nossos objetivos. Apresentamos a abordagem da pesquisa, 

descrevemos a constituição da amostra e os realizamos os procedimentos para 

análise dos dados. 

 

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa de natureza descritiva porque interpreta os usos dos 

pronomes demonstrativos este e esse e permite-nos mapear a realidade dos seus 

usos no texto acadêmico dissertação de mestrado. Conforme Minayo (2001, p. 21-

22), a pesquisa descritiva: 

 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 21-22). 

 

No que tange a abordagem da pesquisa, nos guiamos pelos modelos da 

pesquisa qualitativa com suporte quantitativo, uma vez que fizemos um 

levantamento da frequência dos itens este e esse no corpus Dissertes e analisamos 

essa frequência. 
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A respeito da abordagem qualitativa, Chizzotti (1991, p. 79) diz que ela “parte 

do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objeto e a subjetividade do sujeito.” Além disso, utiliza características do 

gênero acadêmico dissertação de mestrado a partir da interpretação linguística no 

contexto real em que estão inseridos os usos de este, esse (e variantes), 

observando as motivações para escolha desses usos em contextos de uso mais 

formais como é o caso do texto dissertação de mestrado. 

É enquadrada como quantitativa pelo fato dos usos de este e esse serem 

mensuráveis, isto é, transformados em frequências objetivas que dão respaldo a 

interpretação dos sentidos, das escolhas lexicais realizadas pelos escritores pós-

graduados na composição do texto acadêmico dissertação de mestrado (MINAYO, 

2001). 

A união entre os modelos qualitativos e quantitativos possibilita a esta 

pesquisa analisar como a língua em uso se estabelece nos contextos sociais e na 

relação locutor, interlocutor e texto (escolhas linguísticas) a partir do uso efetivo dos 

pronomes demonstrativos este e esse em espaços mais monitorados como as 

dissertações de mestrado. Além disso, possibilita observar se os usos dos itens aqui 

analisados seguem apenas os precedentes normativos da GT ou se apresentam 

novos valores e/ou funções mesmo em textos tão formais.  

Os textos acadêmicos são diferentes dos demais gêneros, pois cada um 

apresenta especificidades próprias, determinadas pela necessidade comunicativa e 

o contexto de circulação de cada gênero. O contexto de produção dos textos 

acadêmicos constituídos na universidade detém finalidades e características pré-

definidas, o texto acadêmico dissertação de mestrado é produzida para a conclusão 

do curso de Mestrado diferente da tese que é a pesquisa produzida para o término 

do curso de Doutorado, cada um deles com particularidades e semelhanças 

(SEVERINO, 2002. p. 145 -152). 

 

4.2 CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Nosso corpus é parte do banco de dados Corpus Dissertações e Teses 

(DISSERTES), organizado por Frutuoso; Figueiredo-Gomes; Bertuleza (2015). Esse 
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banco de dados é composto por um conjunto de informações que podem ser 

utilizadas em pesquisas linguísticas. 

O corpus é formado por dissertações de Mestrado e teses de Doutorado na 

área de Letras, que discorrem sobre pesquisas em gramaticalização. Para esta 

análise, selecionamos como amostras 25 dissertações que foram defendidas entre 

2000 e 2014, juntas totalizam 484.294 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos 

e noventa e quatro) palavras. Prezando pela homogeneidade da amostra aqui 

selecionada, foram selecionadas as dissertações compostas pelas unidades 

retóricas: Introdução, Fundamentação Teórica, Metodologia, Análise dos dados e 

Conclusão, conforme disposta por quantidade de palavras na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Representação do corpus DISSERTES 

UNIDADES 

RETÓRICAS 

NÚMERO DE 

PALAVRAS 

NÚMERO DE 

PALAVRAS 

DIFERENTES 

INTRODUÇÃO 36.001 4.874 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

153.419 10.651 

METODOLOGIA 72.590 8.233 

ANÁLISE DOS DADOS 198.068 13.928 

CONCLUSÃO 24.216 3.690 

TOTAL DE PALAVRAS 484.294 41.376 

Fonte: Frutuoso (2015, p. 63). 

 

Segundo Sardinha (2004), nosso corpus é classificado como médio, porque 

está na faixa de 250 mil a um milhão de palavras. De acordo com os nossos 

objetivos esse corpus é representativo uma vez que estão alinhados aos nossos 

objetivos para investigação dos usos dos itens este e esse no texto acadêmico 

dissertação de mestrado por Unidade Retórica (UR). 

As UR são unidades de “conteúdo informacional dentro de uma estrutura 

hierárquica de distribuição de informações na arquitetura física do texto” (BIASI-

RODRIGUES, 1998, p. 130). Essa distribuição de conteúdo facilita “a leitura de 
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informações, uma vez que o leitor pode antecipar padrões de organização textual, 

comumente encontrados em textos do mesmo gênero” (MOTTA-ROTH, 2010, p. 19). 

Apresentamos na Tabela 1 a distribuição dos usos de este e esse no texto 

acadêmico dissertação de mestrado, encontrados no Dissertes, dispostas por UR. 

 

Tabela 2 – Representação de Este e Esse no corpus Dissertes por UR 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A opção por separar as UR – Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, 

Análise dos dados e Conclusão dá-se pelo fato de cada escritor ter propósitos 

comunicativos diferentes de acordo com o tema que discute e a finalidade do texto, 

pois cada uma compõe, em sua estrutura, propósitos diferentes e hierarquicamente, 

distribuídos no texto; juntas representam o todo argumentativo do texto acadêmico 

dissertação de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            UNIDADES RETÓRICAS  

 
 
 

VARIÁVEIS 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

REFERENCIAL 
TEÓRICO 

 
 
 

METODLOGIA 

 
 

ANÁLISE 
DOS 

DADOS 

 
 
 

CONCLUSÃO 

 
ESTE 

 
89 

          
           287 

 
114 

 
268 

 
45 

 
NESTE 

 
53 

          
          139   

 
85 

 
213 

 
27 

 
DESTE 

 
58 

 
          111 

 
90 

 
60 

 
24 

 
ESSE 

 
112 

 
813 

 
303 

 
496 

 
130 

 
NESSE 

 
48 

          
         200 

 
86 

        
        -- 

 
56 

 
DESSE 

 
135 

 
381 

 
160 

 
497 

 
86 

 
TOTAL 

 
486 

 
1.931 

 
838 

 
1.534 

 
368 
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Quadro 1 – Unidades Retóricas e propósitos comunicativos 

INTRODUÇÃO Os autores buscam apresentar de forma precisa e breve o 
conteúdo proposicional de seu texto. Apresenta-se a 
situação problema, justificativa, trabalhos na área 
(background), objetivos, orientação teórica, opção 
metodológica, relevância social/acadêmica e a 
organização da dissertação; 

REFERENCIAL 
TEÓRICO 

O escritor busca apresentar a teoria na qual se embasa, 
conceituando categorias, distinguindo-as e comparando-
as; 

METODOLOGIA O propósito é descrever as categorias que serão 
analisadas. É a unidade em que apresenta o corpus, 
definem-se hipóteses e indica-se o percurso metodológico 
que seguirá; 

ANÁLISE DOS 
DADOS 

É uma das partes mais significativas do gênero acadêmico, 
pois nela o autor expõe e discute as suas percepções 
analíticas diante do objeto de estudo, por meio de 
experiências, exemplos ou mesmo de achados de outras 
pesquisas; 

CONCLUSÃO Como o próprio nome já o diz, apresenta um panorama 
geral dos principais resultados da pesquisa, enfatizando os 
objetivos alcançados, a validade da teoria e relevância da 
pesquisa, etc. 

Fonte: Frutuoso (2015, p. 64). 

 

4.3 VARIÁVEIS 

  

Apresentamos as variáveis que utilizamos para enquadramento dos 

pronomes este e esse. Por acreditar na alta funcionalidade dos itens, utilizamos 

algumas categorias de uso já recenseadas em pesquisas anteriores, como o uso 

anafórico de este e esse por Castilho (2011), bem como novas categorias que 

acreditamos darem conta para os demais usos dos demonstrativos. São elas: 

a) Anafórico: que objetiva retomar um termo já citado um pouco antes; 

b) Catafórico: função oposta à anterior por se referir a algo que ainda virá 

à frente; 

c) Exofórico: uso que caracteriza por trazer algo do mundo externo; 

d) Resumitivo: variável com uma ideia de resumo da cláusula, fazendo um 

apanhado geral de algumas informações; 



46 

 

e) Enfático: tenta a partir do uso de um demonstrativo enfatizar, chamar a 

atenção para algo especial; 

f) Determinante: por meio um dado uso, categoriza a seleção de um e 

não outro item, pelo falante feita; 

g) Explicativo: a finalidade do uso é fazer referência de explicação sobre 

dado item; 

h) Irônico: uso bem peculiar que se utiliza da ironia por meio do pronome 

demonstrativo. 

 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Esta investigação foi realizada a partir do funcionalismo norte-americano, que 

observa os processos de variação e mudança, tendo como foco a língua em uso. 

Começamos por utilizar a LC por meio do conjunto de programas Wordsmith 

Tools que nos auxiliam na realização da pesquisa quantitativa, contabilizando os 

dados para, só após a observação orientada pela frequência de usos dos 

demonstrativos este, esse, apresentarmos qualitativamente os resultados e explicá-

los, conforme as situações em que incidem. 

A LC se propõe a produzir ferramentas de pesquisas a partir da tecnologia.  

Seus modelos de análise de corpus proporcionam ao pesquisador utilizar o maior 

volume de texto possível para melhor alcançar os resultados de suas pesquisas de 

acordo com os objetivos almejados. A partir da LC como ferramenta de pesquisa, 

pode-se obter, desde simples listas de palavras, a relação entre um termo específico 

com os demais ao seu redor, permitindo ao pesquisador não apenas um volume 

amplo de informações, como a precisão na coleta de dados, de outra forma seria 

necessário um tempo de busca bem maior e possivelmente menos eficiente. 

Conforme Sardinha (2004, p. 3), a LC se dedica a “coleta e a exploração de 

corpora, ou conjuntos de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com 

propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística”. 

Diante disso, a LC vem sendo utilizada há algum tempo nas pesquisas em 

linguagem como recurso metodológico, já que oferece ao linguista um aporte 

completo, com características essenciais que fazem toda a diferença ao pesquisador 

que deseja e/ou precisa trabalhar com maiores quantidades de textos. 
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Haja vista, realizamos a coleta e a contagem dos dados, com o auxílio do 

instrumento da Linguística de Corpus (LC), um software que permite fazer análises 

baseadas na frequência e na co-ocorrência de palavras em corpora (SARDINHA, 

2004, p. 6). Dessa forma, nossa pesquisa se enquadra em uma abordagem 

quantitativa e qualitativa baseada em corpus. Embora o programa tenha as três 

ferramentas descritas a seguir, utilizamos apenas as ferramentas Wordlist e Concord 

para cumprir os objetivos desta pesquisa. O WST é composto das seguintes 

ferramentas: Wordlist, Keyword e Concord. 

a) Wordlist – é a ferramenta básica do WST que fornece ao pesquisador uma 

lista de palavras presentes em todo o texto.  Essa lista pode aparecer em ordem 

alfabética, ordem de frequência e dados gerais sobre o corpus. 

b) Keyword – esta ferramenta faz a comparação entre a lista de palavras 

consideradas mais importantes geradas dos textos selecionados e um corpus de 

referência. Essa comparação é importante, visto que, através dela, pode-se ter 

acesso aos termos típicos do corpus de análise. 

c) Concord – é o instrumento que permite estabelecer concordâncias 

(SARDINHA, 2009, p. 83). Concordâncias, segundo Beber Sardinha (2009, p. 87), 

“são listagens das ocorrências de um item específico (chamado termo de busca ou 

nódulo, que pode ser formado por uma ou mais palavras) acompanhado do texto ao 

seu redor (o co-texto)”. 

Inicialmente, fizemos o levantamento da frequência, identificamos o 

quantitativo das ocorrências de usos dos pronomes. Portanto, essa análise se dá a 

princípio sob o olhar quantitativo e, com base neste, analisamos os pronomes este, 

esse, qualitativamente. Depois, realizamos a descrição dos itens, segundo a 

tradição gramatical, bem como os preceitos teóricos funcionalistas, que serviram de 

base para as variáveis e, com base nisto, fizemos a categorização dos usos dos 

itens em análise, contribuindo para o desenvolvimento teórico da Língua Materna. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com base nos dados obtidos por meio da frequência de este e esse, 

defendemos a multifuncionalidade da língua, pois seu uso vai além das 

nomenclaturas gramaticais. Trata-se, pois, de uma língua que se apresenta apoiada 

nas necessidades comunicativas dos falantes em diferentes situações discursivas. 
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5 CAPÍTULO 4 – OS USOS DE ESTE E ESSE NO TEXTO ACADÊMICO 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

___________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo apresentamos a análise empreendida no corpus Dissertes, a 

saber, frequência dos usos de este e esse a partir das Unidades Retóricas: 

Introdução, Metodologia, Referencial Teórico, Análise e Conclusão os usos, sentidos 

e funções encontrados, as variáveis, e por fim, a trajetória de usos dos itens no texto 

acadêmico dissertação. 

 

5.1 A FREQUÊNCIA E USOS DOS ITENS ESTE E ESSE POR UR 

 

Nesta seção, apresentamos a frequência dos usos de este e esse, nas 

Tabelas de 03 a 08. Nelas, apresentamos os itens por unidade UR, variáveis e 

frequência respectivamente. Vejamos: 

 

Tabela 3 – Variáveis encontradas na UR Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 03, observamos como se desenham os usos de este e esse na 

UR Introdução. Como mais recorrente, o uso com valor anafórico apresenta para 

este 34,6%, enquanto que para esse 86,3%. Esse uso tem por objetivo retomar algo 

dito anteriormente por meio do demonstrativo; o segundo uso mais frequente é o 

resumitivo com 3,32% para esse e 2,9% para este, tal uso caracteriza-se por fazer 

  
UR – INTROCUÇÃO 

 
ESTE 

 
% 

 
ESSE 

 
% 

01 Anafórico 61 34,65% 260 86,4% 

02 Catafórico 05 2,9% 03 1% 

03 Exofórico 0 0% 0 0% 

04 Resumitivo 05 2,9% 10 3,32% 

05 Enfático 0 0% 0 0% 

06 Determinante 104 59% 21 7% 

07 Explicativo 01 0,56% 07 2,3% 

08 Irônico 0 0% 0 0% 

TOTAL  176 100% 301 100% 
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um resumo da sentença utilizando os itens em análise introduzindo o resumo. O 

terceiro uso mais comum é o explicativo com percentual de 2,3% para esse, e 

0,5% para este, acepção que apresenta uma informação esclarecedora iniciada pelo 

demonstrativo, visa explicar, ampliar a compreensão da sentença, portanto, faz uso 

dos itens. Na quarta posição da frequência escalar, está a função determinante 

com 59% para este e 7% para esse, uso que se define por preferir aquela coisa e 

não outra, justifica sua escolha direcionando o ouvinte/leitor para algo específico, 

deixando clara sua preferência, utilizando para esse fim os demonstrativos este e 

esse. Por fim, aparece o uso catafórico com 2,9% para este e 0,9% para esse, o 

referido valor do demonstrativo faz referência a algo que ainda será mencionado no 

texto. 

Para tanto, conforme a Tabela 03, há uma alta funcionalidade de utilização 

dos demonstrativos este e esse, na UR introdução, não apenas pela frequência, 

mas também pela variedade de usos que os itens apresentam. Dados que vão de 

encontro ao nosso objetivo de verificar em quais contextos os itens apresentam 

novos usos. Contamos que, mesmo na escrita, campo de maior monitoramento 

linguístico, o falante/escritor escolhe como utilizar a língua de forma objetiva e com 

eficiência comunicativa cada vez mais consistente. 

Na seção subsequente, passamos a exibir o funcionamento de cada variável, 

de modo a fundamentar os dados já mencionados na seção anterior, agora com 

respaldo da teoria funcionalista para explicá-los. 

As variáveis aqui utilizadas têm por finalidade demonstrar o maior número de 

possibilidades para o uso de um item linguístico, com aparato teórico de categorias 

constantes na Linguística Funcional. 

 

a) Determinante 

 

Na amostra 68, apresentamos o uso de nesta com função de determinante, 

no texto acadêmico dissertação de mestrado que apresenta 59% das ocorrências da 

UR introdução.  Vejamos em 68: 

 

68: No quarto e último capítulo, descrevemos o uso mais recorrente e do verbo 
querer nesta pesquisa, o qual é abordado individualmente, por se tratar de um tipo 
de uso divergente. 
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Em 68, o escritor utiliza o item para se referir a algo específico. Ao dizer que 

tratar-se de um uso divergente, será analisado sozinho, especifica ainda onde a 

análise será realizada, no quarto e último capítulo. As informações fornecidas pelo 

escritor direcionam o leitor para a intenção comunicativa do escritor que é a clareza 

quanto ao que fará e por qual motivo. 

Quando o escritor escolhe um dado item linguístico para alcançar seu 

propósito comunicativo, acreditamos que o faça com consciência e não de maneira 

aleatória ou desconhecida. Sendo assim, em 68, podemos utilizar alguns princípios 

funcionalistas que justificam o uso do demonstrativo com a função determinante, 

como por exemplo, a Contrastividade, que está relacionada à escolha lexical feita 

pelo indivíduo. Ao fazer uso do demonstrativo na referida amostra, o escritor 

determina onde vai descrever o item analisado caracterizando-o, deixando explícita 

a escolha por um setor específico ao invés de outro, trata-se ainda de uma 

característica inerente ao texto acadêmico, já que é um texto que está divido em 

seções as quais são referenciadas ao longo da literatura. 

 

b) Anafórico 

 

Seguindo a escala de frequência, aparece, na segunda posição, o uso 

anafórico com 34,65% para este e 86,4% para esse. Essa função retoma algo dito 

anteriormente no texto acadêmico dissertação de mestrado. Parece já existir um 

consenso no que tange o sentido anafórico para os itens este e esse, uma vez que 

até algumas GTs o reconhece. 

 

69: Nossas reflexões em relação à divisão de palavras em classes e ao 
enquadramento destas em uma das dez classes gramaticais. 

 

No uso do demonstrativo como recurso anafórico, o escritor emprega-o para 

retomar o sintagma classes com o objetivo de não repeti-lo, pois no texto 

acadêmico dissertação de mestrado, o monitoramento exige do escritor uma 

escritura mais pautada no que prescreve a GT, mas nem sempre a escolha do 

escritor está prescrita, nem tão pouco fechada a adequações, uma vez que o sentido 

anafórico está diretamente ligado a coesão textual, se distanciando das limitações 

para o uso de este e esse no português brasileiro. 
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Ao associar os preceitos analíticos do funcionalismo, no que tange o uso do 

demonstrativo com valor anafórico podemos caracterizá-lo como elemento coesivo 

que se explica dentre as categorias pela prototipicidade, que por suas 

especificidades humanas permitem ao falante/escritor utilizar determinados itens 

linguísticos com sentido de origem contextual, ou seja, o demonstrativo utilizado em 

69 apresenta característica textual que visa não localizar certa informação, mas 

torná-lo um elemento chave para que haja plena consonância contextual, 

ressaltando que essa não é uma característica prescrita para o uso de este e esse, 

o que não impede que os itens sejam utilizados com o novo sentido, sendo este um 

uso abstrato. 

É possível ainda, relacionar o uso anafórico a classe denominada 

categorização, esta proporciona ao escritor lançar mão de um conjunto de 

possibilidades existentes no léxico de cada indivíduo e associá-lo ao seu constuto 

intelectual dando origem a determinado uso para atender a propósito comunicativo, 

e quase sempre usos mais abstratos para os itens, como ocorre com o 

demonstrativo que em 69 é utilizado como elemento que estabelece harmonia 

dentro do contexto de produção linguística. 

 

c) Explicativo 

 

O terceiro uso de este e esse faz uma referência explicativa. O 

falante/escritor fornece o item em análise para introduzir uma explicação como se 

apresenta em 70. 

 

70: Na edição de 2003, o nome desse autor foi traduzido para Vigotski, no entanto, 
neste trabalho utilizaremos a forma original, constante na ficha catalográfica. 

 

Vemos em 70 que o falante/escritor introduz uma explicação extra a partir do 

uso do demonstrativo neste, precedido da construção, no entanto que indica uma 

posição contrária à primeira informação e explica o motivo da escolha introduzindo o 

esclarecimento utilizando o demonstrativo. 

Em 03, a escolha do falante/escritor se deu por uma categoria mais marcada, 

por se referir a uma informação que complemente uma ideia inicial e traz em si uma 

carga intelectual que não nos parece incomum ao ouvinte/leitor, daí a necessidade 
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da explicação. Apoiando-nos no princípio da marcação, a escolha da categoria mais 

marcada requer maior complexidade intelectual e estrutural, em que o uso se 

justifica pela necessidade comunicativa em explicar de maneira mais evidente aquilo 

que se deseja deixar claro ao ouvinte/leitor e para isso o demonstrativo neste 

aparece como item essencial na função que exerce. 

 

c) Resumitivo 

 

Já o quinto uso que aparece no corpus é uso de natureza resumitiva.  Após 

citar uma sequência de informações, o referido valor para este e esse aparece 

introduzindo uma cláusula resumindo-a, consoante em 71. 

 

71: Atualmente, o pretérito perfeito simples é, geralmente, caracterizado como uma 
ação concluída, sendo, dessa forma, interpretado como o tempo verbal em que o 
momento do evento é anterior ao momento da fala. 

 

O uso do item dessa aparece no corpus ligado a outro sintagma, dando ao 

uso novos sentidos, uma vez que, nesse caso, ele tem o significado modificado junto 

a outro sintagma, aparece, pois como resumidor de sentença. 

Quando resume a sentença, o falante/escritor apresenta uma informação 

possivelmente inferível, comum ao ouvinte/leitor, falamos do princípio da 

informatividade, no qual ideias surgem no contexto como dada, nova, disponível e 

inferível. Na amostra 71, temos o uso das duas últimas fases, uma vez que, temos 

antes do demonstrativo um conceito disponível e por meio do uso dele um resumo já 

esperado, ou seja, inferível, possibilitando a item um novo sentido a serviço do 

falante/escrito. 

 

d) Catafórico 

 

O uso de este e esse com valor catafórico foi o menos frequente, o modelo 

faz referência a algo que ainda será mencionado no texto acadêmico dissertação de 

mestrado, na UR introdução como na amostra 72. 

 

72: No que se refere à noção de expectativa, essa, por sua vez, pode ser 
rompida/quebrada, caracterizando-se como uma contra expectativa. 
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No sentido catafórico expresso em 72, o falante/escritor prepara o leitor para 

uma informação que vai chegar, pois tem função de direcionar o leitor a um futuro 

próximo, uma continuidade da sentença indicado pelo item esse, como exposto na 

amostra contida na UR. Trata-se de uma escolha que nos leva ao princípio da 

marcação, o item menos marcado é escolhido para composição da sentença por ser 

menos complexo intelectualmente, apresenta ainda menor carga fonética, e assim 

promove maior aproximação com o ouvinte/leitor. 

 

Tabela 4 – Variáveis encontradas na UR Referencial Teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na Tabela 04, podemos observar que para o item linguístico este os usos 

anafóricos e determinantes desenham a mesma frequência com 46% das 

ocorrências cada, seguidos pelas variáveis resumitivo com 7% e catafórico 1,4% 

do total demonstrado. Já para os usos de esse, os dados apresentam o uso 

anafórico com 84,7% das ocorrências, acompanhados do uso resumitivo com 

13,3%, determinante 1,8% e catafórico com frequência de 0,22% do total de 

ocorrências na UR Referencial Teórico na dissertação de mestrado. 

Detalhamos, na próxima seção, como se apresentam as variáveis na referida 

UR e como compreendemos tais usos a partir dos preceitos teóricos funcionalistas 

orientadores desta pesquisa. 

 

  
UR – REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 
ESTE 

 
% 

 
ESSE 

 
% 

01 Anafórico 164 46% 1.179 84,7% 

02 Catafórico 05 1,4% 03 0,22% 

03 Resumitivo 27 7,6% 185 13,3% 

04 Determinante 164 46% 25 1,8% 

05 Exofórico 0 0% 0 0% 

06 Enfático  0 0% 0 0% 

07 Explicativo 0 0% 0 0% 

08 Irônico 0 0% 0 0% 

TOTAL  355 100% 1392 100% 
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a) Determinante 

 

73. Existem ramificações distintas da sociolinguística, no entanto, a 
vertente explicitada e mais pertinente a esta pesquisa é a 
preconizada por Labov, conhecida como sociolinguística variacionista 
(por trabalhar com a variação da língua) ou sociolinguística 
quantitativa (por operar com números e tratamento estatístico dos 
dados coletados). 
74. Nesse sentido, o que é a visão dominante, nos estudos sobre o 
assunto até hoje, é o trajeto percorrido pelas três dimensões léxico > 
sintaxe > morfologia. Usamos o processo de gramaticalização como 
suporte de análise nessa nossa pesquisa por ser um termo amplo 
que abrange dois processos investigados pela linguística funcional: 
variação e mudança linguística das palavras. 

 

Observe que tanto em 73 como em 74, o escritor utiliza o demonstrativo para 

escolher uma coisa ao invés de outra, explica o uso de teoria sociolinguística para 

esta pesquisa, bem como o uso de um processo específico e o define de maneira 

precisa ao escrever nessa e reforça a escolha por meio do sintagma nossa, 

determinando a pesquisa que realiza naquele momento em 73. 

O escritor utiliza os dois itens com regras prescritivas distintas para fazer a 

mesma coisa, ou seja, para definir uma coisa entre outra e o faz ampliando o sentido 

de uso dos demonstrativos utilizados. As variáveis apresentadas estão associadas 

às ideias de plano discurso: figura e fundo a saliência perceptual, os usos dos 

itens esta e nessa, em 73 e 74 torna mais evidente o que se está fazendo, ou seja, 

a forma como o texto é construído torna mais saliente a pesquisa que está sendo 

realizada. Traz a referida pesquisa para destaque na fala da escritora utilizando para 

esse fim, os demonstrativos com função determinante. 

 

b) Anafórico 

 
75. No que diz respeito às imbricações entre variação e mudança 
(por gramaticalização), Tavares (1999) afirma: a variação pode ser 
solucionada devido a uma mudança por gramaticalização sofrida por 
uma ou mais das formas alternantes, esta mudança pode levar a 
nova variação, que pode ser solucionada devido a uma nova 
mudança por gramaticalização (TAVARES, 1999, p. 60). 
76. Hoje, a língua passa a ser estudada com mais intensidade 
baseada em textos, discursos e situações reais que ocorrem em 
situações comunicativas do dia a dia, por meio dos mais diversos 
gêneros textuais e em diferentes contextos. E esses estudos vêm se 
intensificando a cada dia, pois muitas inquietações surgem, 
principalmente, se analisarmos a língua, por apenas um viés, como a 
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GT fez até hoje, se preocupando apenas com organização estrutural. 
Ela não se resume apenas ao sistema. 

 

O uso em 75 e 76 é apresentado em todas as URs com mesma finalidade de 

retomar algo dito anteriormente, garantindo assim uma contextualização mais 

coerente, mesmo não sendo uma função prevista pela gramática tradicional, é uso 

que ganha cada vez mais expressividade na língua portuguesa brasileira, seja na 

fala ou na escrita. Trata-se de uma função totalmente ligada a eficiência 

comunicativa, por isso plenamente ligado ao uso e não há regras que o limitam. 

O classificamos como categoria não marcada, por sua simplicidade em 

termos semânticos e cognitivos, o escritor toma posse de um termo de ampla função 

e pouca complexidade para alcançar eficiência comunicativa. 

 

c) Resumitivo 

 

77. Para tanto, é necessário que vejamos as habilidades cognitivas 
humanas não como módulos autônomos, mas sim interligados, que 
interagem a fim de atingir um objetivo, neste caso, a comunicação. 
Tendo em mente o modelo de gramática apresentado aqui, 
adentraremos agora em outro aspecto teórico relevante para o 
estudo da gramaticalização do contexto X mente envolvendo estudos 
em mudança linguística. 

 

Em 77, o demonstrativo resume uma cláusula, chamando ao caso tratado, 

tornando-o saliente. A escolha é determinada através do uso mais marcado, 

possibilitando ao escritor trazer aproximar cognitivamente a informação mais 

importante, é por tanto um uso mais marcado e com foco na saliência perceptual. 

 

d) Catáfora 

 

78. Segundo Heine et al. (1991a), a origem dos significados segue 
esta escala de unidirecionalidade: pessoa > objeto > atividade > 
espaço > tempo > qualidade. Esses elementos constituem domínios 
de conceptualização importantes para estruturar a experiência em 
termos cognitivos. 

 

Em 78, o escritor utiliza os demonstrativos para fazer referência a algo que 

ainda será dito. É, pois um item de característica textual que se apresenta de 

maneira a cumprir a fazer-se entender, mesmo o escritor escolhendo o item mais 
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marcado em 78 menos marcado, ele tem função de direcionar para o caminho 

determinado pelo escritor, ou seja, ao passo que direciona, determina a escala 

específica através do demonstrativo no primeiro caso, e no segundo a união do item 

desse, com o sintagma modo nos orienta cognitivamente para uma nova 

informação à frente. Observamos, pois escolhas lexicais eficientes e não pelas 

regras impostas ao item, mas pelas funções que pode exercer na língua me uso. Em 

ambos os casos a marcação orienta a escolha linguística do escritor. 

 

Tabela 5 – Variáveis encontradas na UR Metodologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudando a Tabela 05, notamos a disposição das variáveis com 

características bem semelhantes as já apresentadas até então. Haja vista, na UR 

Metodologia a variável com maior frequência para o item este é o uso determinante, 

apresenta 48%, na sequência o item com valor anafórico com 43% dos usos, depois 

temos a variável de sentido explicativo que compõe 8,36% DOS casos e por fim o 

valor catafórico com 0,84% dos usos na referida UR. 

Na sequência vemos como as variáveis de este e esse, apresentam-se na 

comunicação escritor/leitor na construção do sentido do texto em análise. 

 

a) Anafórico 

 

  
UR – 

METODOLOGIA 

 
ESTE 

 
% 

 
ESSE 

 
% 

01 Anafórico 102 43,% 332 78,3% 

02 Catafórico 02 0,84% 02 0,5% 

03 Exofórico 0 0% 0 0% 

04 Resumitivo 0 0% 0 0% 

05 Enfático 0 0% 0 0% 

06 Determinante 115 48,% 26 6,2% 

07 Explicativo 20 8,36% 64 15% 

08 Irônico 0 0% 0 0% 

TOTAL  239 100% 424 100% 
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79. Optamos pela proposta de Coseriu (1980), para as línguas 
românicas, adaptada por Soares (1987), para o português. Apesar de 
a autora não ter trabalhado com dados da língua falada, não 
inviabiliza a aplicação com os dados desta modalidade. 
Apresentamos, por fim, nossas conclusões a respeito do assunto em 
estudo. 
80. É através da regra variável estabelecida por cálculos estatísticos 
pelo próprio programa que são extraídas regularidades e tendências 
dos dados. Através dessa regra, pode-se não apenas estabelecer a 
influência de um determinado fator na ocorrência da variante, por 
meio de suas frequências relativas e pesos percentuais. 

 

O uso anafórico não varia a característica textual, objetivando harmonizar a 

relação intertextual, é, pois, o uso mais recorrente no corpus. Essa variável 

demonstra sua força a ser escolhido com soberania em algumas URs do corpus. 

Acreditamos que por ser uma categoria menos marcada e mais acessível, com 

ampla eficiência comunicativa. 

Em 79, o item é reconhecido como categoria mais marcada, além disso, 

torna mais contundente a escolha do escritor, ou seja, a saliência perceptual é 

fator marcante para o uso do item. 

Em 80 a utilização da variável anafórica, o item se expõe com algo que nos 

parece sua essência, a categoria não marcada, ofertando mais simplicidade 

estrutural, menos dificuldade intelectual e garantindo a compreensão mais fácil e 

com isso, sua alta frequência. 

 

b) Catafórico 

 

81. Dados do Século XIX, Documento Autor Quantidade de dados 
Teatro de França Júnior França Júnior 71, O namorador N S. João 
Martins Pena 02, Cartas de leitores de jornais Diversos 46. Já para o 
século XX e XXI, os números foram estes: 53 dados divididos da 
seguinte forma: 34 para teatro e 19 para carta. Os dados em número 
de 34 foram de peças de teatro de Miguel Falabela e Mário Bortolotto 
das últimas décadas do século XX e 19 dados de cartas de leitores 
da Folha de São Paulo. 
82. Quanto ao padrão catafórico, merece menção o fato de que 
encontramos nos nossos dados usos desse tipo: “eles dois ficaram 
juntos lá... num/ numa ilha lá onde tinha pé de banana... pé de 
maçã... tinha pé de tudo... lá...” Devemos informar que em exemplos 
como esse, os dois usos foram contados como catafóricos, já que 
depois do primeiro locativo. 
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Nas ocorrências 81 e 82, ambas catafóricas por fazerem referência a algo que 

ainda será mencionado, variável de origem textual já reconhecida alguns estudiosos 

da atualidade. A mesma função realizada por dois itens diferentes e distantes do que 

preconiza a GT para os demonstrativos. O citado uso se apoia no princípio da 

informatividade, que de acordo com Traugott e Kôing (1991, p.194), a estrutura 

frequente no diálogo se consolida no texto assumindo novos sentidos, ou seja, 

novas funções. 

A partir do princípio da informatividade os usos constantes em 81 e 82, 

oferecem ao leitor uma informação nova, subsequente ao uso estes e desse com a 

intenção não de localizar, mas de dar continuidade comunicação existente entre 

escritor e leitor que creem partilhar determinadas matérias. 

 

c) Determinante 

 
83. Ao pensar em uma investigação funcionalista que envolva a 
modalidade de língua falada devemos nos atentar para os princípios 
gerais propostos por Dik (1989), já mencionados no capítulo 1 desta 
dissertação, e que retomamos resumidamente aqui (...). 
84. O padrão X mente – objeto de pesquisa de muitos linguistas e 
filólogos, que buscam reconstituí-la. Essa pesquisa, neste sentido, 
contribui também com essa área de pesquisa. 

 

Nas amostras 83 e 84 temos o uso que mais nos chama a atenção por ser 

uma variável crescente para o uso dos itens em estudo. Dois itens para que tornam 

evidentes em suas escolhas lexicais, ambos usados para determinar, enfatizar 

preferências. 

Em 83, compreendido como categoria mais marcada, mais saliente, o uso 

do item na modalidade determinante promove evidência a sua seleção, enquanto 

que em 84 é classificado como menos marcado, mesmo deixando clara sua 

escolha sem a necessidade de evidenciá-la por se tratar de uma informação 

inferível para escritor e leitor na interação comunicativa.     

 

 

d) Resumitivo 

 

85. Há uma pequena variação entre as margens mencionadas. Os 
dados referentes ao latim eclesiástico estarão inclusos no período 
medieval. O padrão X mente – objeto de pesquisa de muitos 
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linguistas e filólogos, que buscam reconstituí-la. Essa pesquisa, 
neste sentido, contribui também com essa área de pesquisa. 
86. Para preservar a identidade e das crianças envolvidas, elas são 
identificadas por meio de siglas que correspondem as iniciais dos 
nomes de cada um deles. Dessa forma, as siglas GF, MJ, WN e MF, 
citadas acima correspondem à identificação dos sujeitos envolvidos 
nesta investigação. 

 
A variável com valor de síntese apanha informações e as simplifica, reduz 

estruturalmente, proporciona ao leitor uma visão geral de construtos específicos. Em 

85, o realiza por meio de neste apoiado pela palavra sentido, mais marcado, 

trazendo alto nível de saliência por ser uma classe que requerer maior grau de 

atenção, por isso é menos frequente. Em 86, o uso de dessa seguido do sintagma 

forma promove ideia de síntese, é variável menos marcada, por tanto em ascensão 

na língua portuguesa brasileira a observar o percentual de usos. Em 86, a escolha é 

consciente pelo uso carregado de sentido textual discursivo parcialmente partilhado 

entre escritor/leitor por meio da informatividade como ferramenta de possibilidades. 

 

Tabela 6 – Variáveis encontradas na UR Análise 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na UR Análise, o objeto de estudo é este, o uso anafórico com 72% das 

ocorrências, depois a variável com valor determinante que apresenta 17,7% dos 

casos seguido dos usos, catafórico 7%, enfático 2,3% e resumitivo 1,5%, em quanto 

que para o item esse, 99,1% dos usos com valor anafórico, seguido dos sentidos 

  
UR – ANÁLISE 

 
ESTE 

 
% 

 
ESSE 

 
% 

01 Anafórico 94 72,3% 556 99,1% 

02 Catafórico 09 7% 03 0,5% 

03 Exofórico 0 0% 0 0% 

04 Resumitivo 01 0,76% 02 0,4% 

05 Enfático 0 0% 0 0% 

06 Especificador - - - - 

07 Determinante 26 20% 0 0% 

08 Explicativo 0 0% 0 0% 

09 Irônico 0 0% 0 0% 

TOTAL  130 100% 561 100% 
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catafórico com 0,5% e resumitivo 0,4% da frequência para o item esse. Vejamos 

alguns exemplos e como explicar a variedade de usos dos itens este e esse na UR. 

 

a) Anafórico 

 

87. Os grupos de fatores selecionados são os que se supõe 
condicionarem a redução da partícula negativa. Estes foram 
analisados com base na fundamentação teórica e comparados com 
pesquisas na área com o objetivo de estabelecer divergências e 
convergências entre o dialeto soteropolitano e os demais. 
88. Contudo, ao realizarmos a comparação com o “esperar 2”, 
verificamos que esse, a princípio, encontra-se menos 
gramaticalizado; d) indicam ser a construção “espera aí/peraí” – em 
relação aos quatro usos descritos neste trabalho – mais recente. 

 

Notamos que os itens estes e esse, em 87 e 88, são utilizados para executar 

a mesma tarefa, ou seja, retomar algo já mencionado. Itens distintos para funções 

idênticas, esse fenômeno só é possível porque a língua é viva e está a serviço do 

falante, por ser maleável propensa a mudança podendo assim adotar novos usos. 

Desse modo, faz-se necessário compreendermos o uso dos dois itens como 

textuais, sendo em 87 mais marcado e mais saliente, e em 88 menos marcado e, 

portanto, menos saliente, são estratégias postas em prática pelo escritor de 

maneira consciente para melhor atender sua intenção comunicativa e explicadas 

pelo funcionalismo linguístico. Ambos objetivam fazer uma ligação entre o que foi 

dito e o que ainda será revelado, são, pois, estratégias discursivas na interação 

entre escritor/leitor com o intuito de fazer a manutenção da comunicação. 

 

b) Determinante 

 

89. Se minha alma fosse clara e limpa, Caríssimos Irmãos, as 
lágrimas achara por consolação, os trabalhos doces, por Jesus 
Cristo. Mas, a este corpo mau e sensualidade, o bom lhe parece 
mau, o doce amargoso. Supra, pois, o bendito Jesus minhas 
fraquezas, por sua bondade e misericórdia, e dê-me graça em sua 
companhia(...). 

 

Em 89, o uso de natureza determinante apareceu em todas as unidades 

retóricas, é um novo uso que está em ascensão no texto escrito como podemos 

observar nesta pesquisa, pois temos corpus dissertações, textos formais com 



61 

 

marcas linguísticas cada vez mais textuais, menos normativas. O uso determinante 

se caracteriza por trazer o olhar do leitor para a especificidade de sua escolha 

comunicativa em referido espaço de interação humana, o item faz referência 

pontual, mais marcada, mais saliente para este corpo e não outro. Veja que, ao 

selecionar uma categoria mais marcada, o escritor garante maior visibilidade para 

aquilo que deseja, uma vez que a categoria mais marcada traz em si maior carga 

intelectual, por isso uma categoria cada vez menos utilizada e consequentemente 

mais saliente no campo da percepção. 

 
c) Catáfora 

 
90. Ambos então, imaginam como ocorre, levando em consideração 
o conhecimento de mundo compartilhado entre eles. Vejamos mais 
este exemplo em que o mesmo ocorre: (54) quando é noite de lua 
cheia então fica uma lua cheia crescendo bonita e: : também por ser 
beirada de praia gostoso.. entendeu? então ess/ essa varanda ali.. é 
muito bom ficar ali... (Marcelo – 19 anos – Niterói). 
91. A análise desses usos é dificultada, já que nos parece difícil 
dissociar toda a sequência, mas ao mesmo tempo, se dissociarmos, 
podemos fazer uso de outros determinantes entre as palavras do SN. 
Retomemos esse exemplo: (82) E: como é que é o relacionamento 
dos homens lá com as meninas no seu colégio... 

 

Nas ocorrências 90 e 91 temos o uso catafórico, variável já citada por teóricos 

como Moura Neves (2011) como elemento textual, novamente os dois usos exercem 

a mesma função em ocorrências diferentes, mas com o mesmo intuito de direcionar 

para algo que ainda será mencionado.  Em ambos os exemplos entendemos os 

referidos usos a partir da ideia de informativade, Em 90, como informação nova, já 

em 91, pela reutilização de uma notícia, ou seja, informação velha. 

 

d) Resumitivo 

 

92. Os exemplos mostram que os modais podem ter matizes 
diferenciados a depender do contexto em que estão inseridos. Esses 
valores, no entanto, não influenciaram o uso das formas 
pesquisadas, já que em quase 100% das construções com modais 
ocorre perífrase com IR no futuro. Desse modo, não fizemos 
distinção entre modais deônticos e epistêmicos em nossa análise. 

 

Em 92 temos o uso com valor resumitivo, que como o próprio nome sugere 

resume, faz um apanhado geral numa cláusula menor. Na amostra, o demonstrativo 
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desse se apoia no sintagma modo para aferir uma ideia mais geral, porém mais 

simples daquilo que deseja evidenciar. Também compreendido por meio da 

informatividade, pela partilha de uma informação dada ou velha, uma vez que 

apenas resume informações já fornecidas anteriormente. 

 

Tabela 7 – Variáveis encontradas na UR Conclusão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, apresentamos os dados obtidos na UR Conclusão. O item este 

apresenta a seguinte frequência de usos: determinante 57,35%, anafórico 35,29%, 

explicativo com 7,35%.  Ao utilizar o item esse na presente UR, o escritor elenca as 

variáveis: anafórico 72,45%, explicativo 8,47%, resumitivo 8,5%, determinante 8,1%, 

enfático 2,1% e catafórico com 0,84% dos usos. Vejamos os exemplos: 

 

a) Anafórico 

 

93. A partir da análise do material escolhido, percebemos que o item 

quando, nos corpora D & G de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora 

assume outros sentidos diferentes daquela classificação atribuída 

pela Gramática Tradicional, pois enquanto esta apresenta o item em 

estudo como conjunção subordinada adverbial temporal, ele surge 

assumindo funções distintas. 

94. Com o mapeamento de mas, conseguimos delimitar os traços 

definidores da conjunção adversativa prototípica do português e com 

base nesses traços as demais construções foram analisadas e 

descritas. 

 

  
UR – CONCLUÇÃO 

 
ESTE 

 
% 

 
ESSE 

 
% 

01 Anafórico 23 35,29% 190 80,5% 

02 Catafórico 0 0% 02 0,84% 

03 Exofórico 0 0% 0 0% 

04 Resumitivo 0 0% 0 0% 

05 Enfático 0 0% 0 0% 

06 Determinante 39 57,35% 24 10% 

07 Explicativo 05 7,35% 20 8,47% 

08 Irônico 0 0% 0 0% 

TOTAL  68 100% 236 100% 



63 

 

Conforme se apresenta nas amostras anteriores e demais URs, os 

demonstrativos são utilizados para desempenhar funções par as necessidades 

comunicativas de escritor e leitor. Assim, o uso dos itens em 93 e 94 são utilizados 

com mesma função, ambos anafóricos, retomando uma informação dada, fazendo 

uso do princípio da informatividade, sendo esta, uso mais marcado e mais 

saliente, e o segundo uso nesses, menos marcado, ambos com função textual 

discursiva, com princípios que consideramos funcionais, de uso real da língua. 

 

b) Determinante 

 

95. Acreditamos que esta investigação possa contribuir com 
pesquisas futuras, que visem: a) estudar os percursos de 
gramaticalização do onde, a partir de dados diacrônicos, para 
confirmação, ou não, dos passos da tendência de trajetória de 
gramaticalização proposta neste estudo. 
96. Na Segunda parte, tratamos do aspecto, em geral, todavia, 
procurando focalizar o aspecto nas formas perifrásticas. Nesse 
momento, procuramos expor as várias teorias desenvolvidas pelos 
autores, em especial os autores brasileiros, como: Castilho (1968), 
Travaglia (1981), Costa (1986), Barros (1974 e 1981), Soares (1987). 

 

Nos usos 95 e 96, a variável determinante é utilizada para apontar para uma 

escolha feita pelo escritor para melhor se fazer compreender. A categoria mais 

marcada esta prevalece nessa variante, o que não impediu que a categoria menos 

marcada exercesse a mesma função, uma vez que na segunda ocorrência o item 

nesse define um dado período, determinando-o. Acreditamos que marcação e a 

saliência sejam marcas firmes da variável determinante. 

 

c) Explicativo 

 

97. Mesmo que um pouco menos em quantidade nos mais novos, até 
porque eles falam e escrevem menos, em qualidade eles se 
destacam, já que produzem os quatro padrões apontados, inclusive 
os clíticos. Deste modo, analisamos qualitativamente e 
quantitativamente os locativos pós SN nos quatro padrões funcionais 
mencionados, e nesse levantamento, consideramos o tipo de verbo 
da cláusula em que se achavam articulados. 
98. Também destacamos a possibilidade de deslocamento do verbo, 
de maneira a se desvincular sintaticamente de seu complemento 
(uma oração encaixada finita), o que aumenta a subjetividade do 
enunciado. Nesse sentido, o caráter avaliativo presente em “esperar 
2” é evidenciado ainda mais. 
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Em 97 e 98, há dois itens com função explicativa, entendemos assim, pois ao 

iniciar a sentença com os itens o escritor reitera, amplia o conteúdo informativo 

oferecido. Ao observar os itens no contexto, é possível identificar suas 

possibilidades de usos, utilizando a mesma forma, mas com funções diferentes. Em 

97, a escritora opta por usar o deste acompanhado do sintagma modo, a fim de 

ampliar a explicação e para isso precisa de mais atenção do leitor, isso justifica a 

escolha do item mais marcado, pois como já percebemos o item mais marcado é 

muitas vezes mais saliente na percepção do leitor. 

Já em 98, o escritor utiliza o item nesse, apoiado pelo sintagma sentido 

também para deixar ainda mais clara sua posição intelectual. Na amostra, a poção 

desta vez foi pelo item menos marcado, pois não se trata de prender a atenção do 

leitor, mas de oferecer algo a mais que já o interessa, informação nova, fenômeno 

possível graças à mobilidade linguística expressa aqui pela informatividade. 

 

d) Catafórico 

 

99. E seria importante que os professores se preocupassem em 
assumir esse trabalho de buscar o aperfeiçoamento e o 
conhecimento, no mínimo da existência das diversas teorias 
existentes que tratam do trabalho com a língua. 

 

Na amostra 99, a variável de origem catafórica lançou mão do item esse, 

menos marcado como menção a algo que ainda será dito. A referida variável é 

predominantemente textual, uma vez que sua função é estabelecer relação 

intertextual com o leitor, categoria que não apenas direciona, mas sim constitui um 

espaço de interação escritor/leitor. 

Ao observar o corpus Dissertes, conferimos que os itens este e esse 

assumem outras funções além de pronome demonstrativo que localiza no espaço e 

no tempo. Um fato curioso é que os dois itens desempenham as mesmas em quase 

todas as unidades retóricas, inclusive no tocante as variáveis. Os usos apresentam 

mudanças mais pontuais no que diz respeito aos percentuais de utilização dos itens 

por UR. Vejamos os percentuais gerais por UR na Tabela 8: 
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Tabela 8 – Percentual geral de Este e Esse no corpus Dissertes por UR 

 

Com base na Tabela 8, é possível verificar flexibilidade de usos dos itens 

este, esse a julgar pela quantidade de variáveis utilizadas pelo escritor e as funções 

que desempenham no texto acadêmico dissertação de mestrado. 

Mesmo exibindo as mesmas variáveis, este e esse demonstram diferenças 

na utilização dos itens. O item este apresenta maior distribuição de usos, ou seja, de 

possibilidades reconhecidas pela frequência de cada variável por UR em quase 

todas as variáveis, o que ocorre de maneira contrária para os usos de esse, que tem 

predominância na variável de natureza catafórica, como exposto na Tabela 8. 

 
VARIÁVEIS 
 

ESTE 

 
 
 

INTRODUÇÃ
O 

 
 

REFERENCI
AL TEÓRICO 

 
 
 

METODLOGI
A 

 
 

ANÁLISE 
DOS 

DADOS 

 
 
 

CONCLUS
ÃO 

 
Anafórico 

 
34,65% 

 
46% 

 

 
43% 

 
72,3% 

 
35,29% 

 
Determinan

te 

 
59% 

 
46% 

 
48% 

 
20% 

 
57,35% 

 
Catafórico 

 
2,9% 

 
1,4% 

 
0,84% 

 
7% 

 
0% 

 
Resumitivo 

 
2,9% 

 
7,6% 

 
0% 

 
0,76% 

 
0% 

 
Explicativo 

 
0,56% 

 
0% 

 
8,36% 

 
0% 

 
7,35% 

 
VARIÁVEIS 
 

ESSE 

 
 
 

INTRODUÇÃ
O 

 
 

REFERENCI
AL TEÓRICO 

 
 
 

METODLOGI
A 

 
 

ANÁLISE 
DOS 

DADOS 

 
 
 

CONCLUS
ÃO 

 
Anafórico 

 
86,4% 

 
84,7% 

 
78,3% 

 
99,1% 

 
80,5% 

 
Determinan

te 

 
7% 

 
1,8% 

 
6,2% 

 
0% 

 
10% 

 
Catafórico 

 
1% 

 
0,22% 

 
0,5% 

 
0,5% 

 
0,84% 

 
Resumitivo 

 
3,32% 

 
13,3% 

 
0% 

 
0,4% 

 
8,05% 

 
Explicativo 

 
2,3% 

 
0% 

 
15% 

 
0% 

 
8,47% 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao observar os dados elencados do Corpus DISSERTES, os demonstrativos 

analisados seguem uma trajetória cada vez mais textual. Isto é, menos prescritiva, 

pois os itens este e esse exibem usos cada vez mais ligados à língua escrita. 

Sobre o item este, verificamos que ele exibe novos usos no gênero 

dissertação de mestrado e passa por um processo de mudança linguística, que se 

dá através da trajetória metafórica ESPAÇO > TEMPO > TEXTO. As diferenças e 

equivalências de frequência entre os usos dos itens por unidade retórica ocorrem de 

acordo com o grau e/ou necessidade de proximidade entre escritor e leitor, bem 

como a finalidade de cada UR, quanto mais perto se deseja estar do 

leitor/interlocutor, mais essas instâncias se aproximam. 

Concluímos que o item este, tem sua essência caracterizada pela categoria 

mais marcada, mais saliente, fator que justifica sua menor utilização em relação ao 

segundo item. Os usos do item este também apresentam uma maior distribuição de 

frequência das variáveis no texto acadêmico dissertação de mestrado por UR. As 

variáveis mais utilizadas pelos escritores são as de natureza anafórica e 

determinante. 

No primeiro modelo, o escritor retoma algo mencionado anteriormente, 

categoria extremamente textual uma vez que, se preocupa em estabelecer harmonia 

interativa entre escritor e leitor dentro do ambiente linguístico comunicativo. O uso 

anafórico aparece, pois, na UR análise com 72,3% das amostras coletadas no 

corpus Dissertes, na UR referencial teórico 46%, e na UR metodologia 43% das 

ocorrências seguida pelas URs conclusão com 35,29% e introdução com 34,65% 

dos dados averiguados. 

Em relação à variável determinante, o escritor fez algo bem parecido, 

distribuiu de maneira equiparada a utilização do item este por UR: na introdução 

59% dos usos, conclusão 57,35%, na metodologia 48%, o referencial teórico com 

46% e análise 20% das ocorrências. Houve ainda em menor escala conforme a 

Tabela 8, as variáveis catafórico, resumitivo e explicativo, usos menos frequentes, 

mas não menos textuais que os mais frequentes. 

O item esse proporcionou novos usos no texto acadêmico dissertação de 

mestrado, mesmo em menor proporção de frequência entre as variáveis, ainda 

assim, segue o processo de mudança linguística seguindo a trajetória metafórica 
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ESPAÇO > TEMPO > TEXTO. Diferente do que acorreu com o primeiro item, esse 

sinaliza para uma categoria essencialmente não marcada e menos saliente. Os 

usos do item aparecem com número de ocorrências superior a este, em 

praticamente todas as URs e variáveis. Por ser um item com menor complexidade 

intelectual, estrutural, de composição mais simples, é um elemento de utilização 

mais ampla devido as suas características linguísticas menos exigentes e, portanto, 

menos marcado e mais usado por sua simplicidade. 

Na Tabela 8, a frequência do item esse está disposto em sua supremacia à 

disposição da variável de valor anafórico em todas as unidades retóricas – UR, 

vejamos: na introdução apresenta frequência de usos 86,4%, no referencial teórico 

84,7%, na UR metodologia o percentual é de 78,3%, na UR análise 99,1% das 

ocorrências e por fim na UR conclusão com 80,5% do total das amostras coletadas. 

O item exibe, ainda, mesmo com percentuais mínimos de usos as variáveis: 

resumitivo, determinante, explicativo e catafórico. 

Constatamos também que o mesmo item se apresenta com funções 

diferentes em amostra distintas, por exemplo, um item que aparece marcado em um 

contexto também surge como não marcado em outro. Fator que reforça para nós a 

tese de que a gramática está a serviço do falante/escritor e não como o contrário. O 

fenômeno acontece, porque a intenção comunicativa é o que prevalece na hora de 

lançar mão do que está à disposição no léxico de cada indivíduo, a flexibilidade da 

língua nos permite fazer uma escolha, é exatamente o que acontece quando os itens 

este ou esse são utilizados com a variável determinante, na qual o escritor faz uma 

escolha quando podia fazer outra. 

De acordo com análise realizada, observamos ainda que as variáveis 

acumulam também outras categorias analíticas como a informatividade e a 

constratividade, além da marcação e saliência perceptual, sendo as duas últimas as 

que predominam na explicação dos fenômenos linguísticos estudados nesta 

pesquisa. 

Os sentidos que os itens apresentam revelam a proposição da gramática da 

língua em adequar-se à necessidade comunicativa do falante/escritor mesmo 

quando o uso da língua é realizado num espaço mais monitorado. Os 

demonstrativos este, esse e flexões, desempenham no Dissertes funções cada vez 

ligadas ao uso. 
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Todas as variáveis encontradas no Dissertes para os usos de este e esse se 

enquadram na trajetória ESPAÇO > TEMPO > TEXTO, no sentido unidirecional 

caminhando para um nível de abstratização cada vez maior. 

Para os usos de este o seguinte caminho foi percorrido: anafórico, catafórico 

como TEXTO, ambos estabelecem relação discursiva harmoniosa entre elementos 

do texto acadêmico dissertação de mestrado, já a variável determinante se localiza 

no ESPAÇO, pois escolhe um contexto específico por meio do uso do item em 

estudo; as variáveis resumitivo e explicativo também se caracterizam como TEMPO, 

uma vez que a finalidade dos usos ocorre em aproximar a informação da intenção 

comunicativa entre escritor e leitor num contexto. 

Dessa forma, os itens se apresentam cada vez mais longe do que está 

prescrito e gera a seguinte trajetória para os usos do item este: TEXTO > ESPAÇO 

> TEMPO e para esse: ESPAÇO > TEMPO > TEXTO. A diferença ocorre pelo fato 

do item este se caracterizar como mais marcado e, portanto, menos utilizado, ao 

contrário do que acontece com item esse, em crescente grau de abstratização por 

uma frequência de uso cada vez mais privilegiada pelo escritor, por se tratar de uma 

categoria menos marcada, mais usual, trazida do contexto informal para o formal 

mudando assim sua natureza semântica. 

O extralinguístico orienta a escolha do escritor, que busca uma interação 

comunicativa eficiente com o leitor e aquilo que expõe como objeto constitutivo da 

comunicação. Essa motivação é possivelmente a mais importante na escolha do 

escritor, pois é a que vai provocar mudança aos elementos linguístico com maior 

frequência e com as mais variadas funções possíveis necessárias ao indivíduo, uma 

vez que está diretamente ligada ao contexto comunicativo e envolve efetivamente o 

leitor. 

Dessa forma, conforme Neves (1997, p. 2): (...) “qualquer abordagem 

funcionalista de uma língua natural tem como questão básica de interesse a 

verificação de como se obtém a comunicação com essa língua, ou seja, as 

verificações de como os usuários se comunicam eficientemente”. 

Com isso, a presente pesquisa se propôs a observar os fenômenos 

linguísticos a partir do seu contexto de uso na modalidade escrita, uma vez que, se 

imagina que os fenômenos não ocorram ou que sejam em menor proporção. 

Todavia a pesquisa demonstra que, mesmo num campo de uso da língua mais 

monitorado, os fenômenos linguísticos acontecem e trazem ao contexto 
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comunicativo maiores possibilidades de utilização a este e esse no Português 

brasileiro. 

Acreditamos, portanto, ter cumprido nossos objetivos de pesquisa em 

averiguar em quais contextos este e esse adquirem novos significados; 

identificamos as novas funções apresentadas pelos itens este e esse existentes no 

texto acadêmico dissertação de mestrado; conferimos quais motivações 

socioculturais que contribuam para os distintos usos de este e esse; e por fim 

traçamos a caminho de usos percorridos pelos itens este e esse no texto acadêmico 

dissertação de mestrado. 

Esperamos que essa investigação possa colaborar com pesquisas 

posteriores, e que futuros pesquisadores se interessem em estudar o processo de 

gramaticalização dos itens este e esse, ou que procurem entender melhor o 

funcionamento e os usos desses itens na produção de língua escrita. Trata-se de 

uma teoria que se mostrou eficiente neste estudo e será muito útil para outros 

pesquisadores que busquem por diferentes dados ou fenômenos linguísticos. 
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