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RESUMO 

 

A negação é um universal linguístico presente em todas as línguas, cada uma das quais 

revelando formas particulares de manifestar o ato de negar, mental por natureza, humano por 

excelência. O objetivo deste trabalho é descrever o funcionamento linguístico-discursivo de 

uma das formas de negação em língua portuguesa, o NÃO pré-verbal, particularmente em 

Redações de Vestibular, com base no Funcionalismo linguístico de vertente norte-americana, 

em especial na abordagem sociocognitiva do processo de gramaticalização (GIVÓN, 1979, 

1984,1990, 2012; TRAUGOTT, 1984; HOPPER, 1987; TRAUGOTT e HEINE, 1991; 

HEINE et alii, 1991). Comparamos as abordagens tradicional e funcionalista no tratamento 

dado ao advérbio de negação NÃO, tendo em vista a possibilidade de o NÃO pré-verbal, mais 

especificamente, constituir uma construção correlata negativa. Para tanto, descrevemos os 

usos da construção NÃO pré-verbal no gênero textual em questão, verificando as situações 

mais prototípicas e menos prototípicas desses usos, bem como formas recursivas e 

encapsuladas de tal construção. Constatamos, enfim, que o funcionamento linguístico-

discursivo do NÃO pré-verbal pode apresentar uma trajetória sincrônica de gramaticalização 

em franca mudança, a partir de usos mais conectivos e modalizadores/argumentativos, tendo 

em vista a constituição de uma construção correlata negativa, mais particularmente em 

Artigos de opinião, escritos por candidatos ao Vestibular 2013, da Universidade Estadual da 

Paraíba. 

PALAVRAS-CHAVE: Gramaticalização. Advérbio de negação. Não pré-verbal. 
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ABSTRACT 

 

Negation is a linguistic universal event present in all languages; each one of them reveals 

particular forms of manifesting the act of denying, naturally mental, human in excellence. 

This work aims at describing the discursive-linguistic functioning of one of the negation 

forms in Portuguese, the pre-verbal NO, particularly in Vestibular entrance Essays, based on 

the linguistic Functionalism to American side, especially  in the sociocognitiva approach of 

the grammaticalization process (GIVÓN, 1979, 1984,1990, 2012; TRAUGOTT, 1984; 

HOPPER, 1987; TRAUGOTT e HEINE, 1991; HEINE et alii, 1991). We compared the 

traditional and functionalist approaches concerning the negation adverb NO, taking into 

account the possibility of the pre-verbal NO, more specifically, constituting a correlated 

negative construction. Then, we described the uses of the construction of the pre-verbal NO in 

the textual genre in focus, verifying the most and least prototypical of such uses, as well as 

recursive and encapsulated forms of such construction. We concluded, finally, that the 

discursive-linguistic functioning of the pre-verbal NO could present a synchronic path of 

grammaticalization in frank change, considering more connective and modalizadores-

argumentative uses, given the constitution of a correlated negative construction, specifically 

in opinion essays, written by candidates of the 2013 Vestibular, from Universidade Estadual 

da Paraíba. 

KEYWORDS: Grammaticalization. Adverb of Negation. Pre-verbal NO. 
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RESUMEN 

 

La negación es un universal lingüístico presente en todas las lenguas, cada una de las cuales 

revela formas particulares de expresar el acto de negar, mental por naturaleza, humano por 

excelencia. El objetivo de este estudio es describir el funcionamiento lingüístico y discursivo 

de una de las formas de negación en la lengua portuguesa, el NO preverbal, sobre todo en las 

redacciones de selectividad basado en el funcionalismo lingüístico al lado americano, 

especialmente en la aproximación sociocognitiva del proceso de gramaticalización (GIVÓN, 

1979, 1984,1990, 2012; TRAUGOTT, 1984; HOPPER, 1987; TRAUGOTT e HEINE, 1991; 

HEINE et alii, 1991). Comparamos los enfoques tradicional y funcionalista en el tratamiento 

dado al adverbio de negación NO, teniendo en vista la posibilidad del preverbal NO, más 

específicamente, constituir una correlación negativa construcción. Con este fin, describimos 

los usos de la construcción NO preverbal en el género en cuestión, comprobando las 

situaciones más prototípicas y menos prototípicas de estos usos, así como las formas 

recursivas y encapsuladas de tal construcción. Observamos, por último, que el funcionamiento 

lingüístico-discursivo del NO preverbal puede presentar una trayectoria sincrónica de 

gramaticalización en claro cambio, a partir de los usos más conectivos y modalizadores-

argumentativa, con miras a la constitución de una correlación negativa construcción, más 

particularmente en Artículos de opinión escritos por los candidatos para la Selectividad 2013 

de la Universidad Estadual da Paraíba. 

PALABRAS CLAVES: Gramaticalización. Adverbio de Negación. Preverbal No. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fábula dos dentes do sultão 

Conta-se que há muitos séculos, numa época em que os homens eram guiados por magos, adivinhos e 

astrólogos, um poderoso sultão sonhou que havia perdido todos os dentes, um após o outro.  Despertou 

desesperado e mandou que chamassem todos os sábios e adivinhos para que interpretassem seu pesadelo.   

“Que desgraça, meu senhor! Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Excelência!” – 

exclamavam todos os adivinhos, pois chegavam sempre à mesma conclusão sobre o que significava aquele 

sonho. 

O sultão, enfurecido, mandou matar todos aqueles sábios que agouravam seu império e ordenou que 

encontrassem outro adivinho, em qualquer lugar da terra, que pudesse interpretar-lhe o sonho.Passados alguns 

dias, encontraram um simples peregrino, que em terras distantes era visto como um homem de grande 

sabedoria, o qual lhe disse calmamente: 

“Oh poderoso senhor!  Viva para sempre, pois seus dias serão tão longos que nenhum dos seus parentes não lhe 

verá morrer.  É este o significado do seu sonho.” 

A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e ele mandou dar metade do seu tesouro ao sábio peregrino, 

causando indignação aos mensageiros do rei, os quais, por sua vez, entenderam que o humilde peregrino tinha 

feito a mesma interpretação que os outros sábios e, no entanto, não fora morto, mas recompensado com grande 

quantia de dinheiro. Diante da admiração daqueles homens, o sábio peregrino retrucou: 

“Lembrem-se, meus amigos, tudo depende da maneira como falamos. A verdade deve ser dita em qualquer 

situação, não resta dúvida, mas é a forma como é comunicada que tem causado vários conflitos de 

relacionamento”. 

(Adaptado de A Fábula dos Dentes do Sultão. Disponível em www.contoseparabolas.com.br) 

 

 O texto-epígrafe com que abrimos a introdução deste trabalho, à primeira vista, 

poderia nos parecer um tanto quanto exagerado, do ponto de vista da extensão, para o objetivo 

do gênero a que se presta: sugerir brevemente o mote ou tema do texto que o sucederá. Porém, 

se lermos o tal texto dispensando-lhe a mesma atenção que epígrafes bem mais sucintas e, por 

isso mesmo, mais aceitáveis para uma leitura escorreita e fluente, acreditamos que nossa 

epígrafe possa despertar o interesse do leitor, sugerindo a temática do nosso trabalho, a saber: 

a negação em língua portuguesa. 

http://www.contoseparabolas.com.br/
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 Ora, só para resumirmos o texto em foco, observamos um conto da sabedoria popular, 

narrando a história de um sultão, que, depois de ter sonhado que todos os seus dentes haviam 

caído, ordena aos seus subordinados que tragam a sua presença sábios adivinhos para 

interpretar o seu sonho. Vários sábios interpretaram o sonho do rei como a real e a vindoura 

possibilidade de todos os seus parentes morrerem, interpretação esta não aceita pelo ansioso e 

temeroso senhor, o qual, ao ver seu reino literalmente agourado pelos adivinhos, ordenou que 

os matassem e o trouxessem um outro sábio de qualquer parte da terra. Por fim, levaram-no 

um sábio peregrino. Este, sim, com verdadeira sapiência, fez a mesma interpretação que os 

outros condenados à morte, mas com outras palavras, acalmando o temor do sultão, levando-o 

a crer que naquele império ninguém morreria, nem ele nem seus parentes, interpretação cuja 

recompensa dada ao sábio peregrino foi metade do tesouro imperial. 

 Dessa singela historieta, caracterizada por conter uma lição de moral, própria das 

fábulas contadas e perpetuadas no imaginário popular, somos levados a entender que, como o 

próprio sábio peregrino concluiu, “tudo depende da maneira como falamos”, maneira esta 

traduzida pelas duas formas de elaborar uma mesma interpretação de um sonho, feitas, de um 

lado, pelos sábios que acabaram morrendo (Estrutura 1), e, de outro, pelo peregrino, que 

terminou por barganhar metade do tesouro do sultão, como galardão de sua façanha (Estrutura 

2): 

Estrutura 1: “Que desgraça, meu senhor! Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa 

Excelência!” 

Estrutura 2: “Oh poderoso senhor!  Viva para sempre, pois seus dias serão tão longos que nenhum dos seus 

parentes não lhe verá morrer.  É este o significado do seu sonho.” 

 Assim, analisando as duas estruturas, (1) e (2), percebemos que ambas podem nos 

fazer entender, numa primeira leitura, que há uma diferença de sentido entre elas: na primeira, 

observamos a afirmação categórica de que a queda dos dentes do rei, no sonho, significava a 

perda de todos os parentes; ao passo que, na segunda, podemos perceber uma forma mais 

estratégica de negar essa perda, mas, ao mesmo tempo, não esconder a verdade, tão temida 

pelo sultão, de que realmente seus parentes iriam morrer. Do ponto de vista sintático, essa 

forma mais estratégica se revela a partir do momento em que vemos que a estrutura 1, por ser 

mais direta e categórica, compõe-se de um período absoluto formado de uma oração simples, 

com o verbo no presente do indicativo: “Cada dente caído representa a perda de um parente 



19 
 

de Vossa Majestade!”, antecedido da construção interjetiva de apelação catastrófica “Que 

desgraça, meu rei!”. 

Já na estrutura 2, observamos um período composto por subordinação adverbial 

consecutiva, com os verbos apontando mais atenuadamente para um futuro do presente 

(“serão” ... “verá morrer”) e o pronome “nenhum”, seguido do advérbio de negação “não”, 

negando, aparentemente, tanto a morte da parentela, quanto a do próprio rei: “...teus dias 

serão tão longos que nenhum dos teus parentes não te verá morrer!”. Todo este período é, 

por sua vez, antecedido de uma forma vocativa, valorativa da condição majestosa de um 

sultão (“Oh poderoso senhor!) e de uma outra oração que introduz o período composto por 

subordinação adverbial consecutiva, “Viva para sempre, pois...”, como uma forma de 

reanimar o rei, com o verbo no imperativo (“Viva”), o advérbio de tempo indefinido 

(“sempre”) e a conjunção explicativa “pois”, amenizando, assim, a premonição infortunosa do 

referido sonho. 

 Na verdade, a interpretação aparentemente negativa, em (2), em face do uso dos itens 

indicativos de negação (o pronome “nenhum” e o advérbio “não”), revela-se ambígua, uma 

vez que podemos daí depreender dois sentidos: nenhum dos parentes não verá o rei morrer 

porque nem eles nem o rei morrerão, ou porque irão morrer antes do rei. Como o soberano 

imperador não admitia a morte no seu reinado, nem a sua nem a de sua parentela, seria mais 

aceitável acreditar no primeiro sentido, que seria o que mais atenderia à idéia de eternidade do 

império, que na realidade qualquer família desejaria ter.   

 O texto em foco é ilustrativo de como a negação é uma operação linguística que nos 

chama a atenção pela forma como é elaborada sintático-semântico-pragmaticamente. Na 

realidade, considerada um universal linguístico, a negação é tema de grande interesse de 

estudiosos da língua, o qual oferece múltiplas possibilidades de análises e de discussões, seja 

qual for o enfoque a ser adotado na investigação. E, além de ser um recurso utilizado em todas 

as línguas, sabe-se que cada uma delas apresenta suas estratégias particulares para expressar 

este fenômeno.  

A acuidade analítica que o tratamento do fenômeno da negação requer, ou exige, mais 

particularmente como ocorreu com o uso do NÃO pré-verbal no texto apreciado, foi alvo de 

estudo em nossas aulas de Sintaxe e de Semântica e Pragmática, na Universidade Estadual da 

Paraíba, Campus de Campina Grande, nas quais discutíamos desde a constituição do contexto 
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semântico-pragmático que poderia motivar o uso desse tipo de negação e seus possíveis 

significados, até as manobras sintáticas que revelariam esse uso. Imbuída e contaminada por 

um sentimento arrebatador de analisar um fenômeno no mínimo, empolgante, como acabou 

sendo o da negação, podemos confessar que este acabou por se estender para outro contexto 

de uso e análise do texto escrito, o qual fazia parte, igualmente, do nosso trabalho na 

academia: quando da nossa participação na correção de redações de Vestibular 2013 da 

Universidade Estadual da Paraíba, em que nos deparamos com usos inusitados da negação 

pré-verbal, como em: 

(01) Como convivemos em uma sociedade dividida por classes nada melhor que 

obter objetos de estudo e distração com mais facilidade, mas não é nada 

fácil conviver este mundo virtual. (RF – 118) 

(02) E muitas pessoas ficam com dúvida de quando é legal ou ilegal, o que pode 

e o que não pode perante a lei (RD – 18) 

(03) Isso não é certo, pois devido a esse processo de livre circulação de produtos 

no mundo virtual, ocorre um grande aumento da pirataria (RD – 25) 

(04)  Não é preciso proibir baixar conteúdos, já podendo procurar outras solução 

para o problema [da pirataria] (RF – 37) 

Predominantemente pré-verbal, o fenômeno da negação nas redações de Vestibular 

empolgava-nos cada vez mais, tendo em vista o contexto de uso da escrita de um artigo de 

opinião, em que o estudante deveria se posicionar favoravelmente (Redação Favorável – RF) 

ou contrário (Redação Desfavorável – RD) em torno de um tema polêmico na atualidade, a 

saber, o download de conteúdos disponíveis na internet. Em todos os trechos acima, é 

possível observar o uso do NÃO pré-verbal, ora introduzindo a opinião do produtor do artigo, 

ora aliado a outras formas linguísticas que engatilham tal opinião (pronomes, conectivos). 

É importante ressaltar que, no Português Brasileiro (PB), observa-se a existência de 

uma numerosa variedade de expressões com valor negativo, que se manifestam de diversas 

maneiras na língua. Dentre essas diversas maneiras de expressão da negação no PB, os 

estudiosos são unânimes em verificar três tipos de negação que ocorrem sobretudo com o 

elemento linguístico mais representativo desse fenômeno, o NÃO: a negação pré-verbal ou 

sentencial, a dupla negação e a negação pós-verbal, sendo a primeira considerada como o uso 
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padrão, mais característico de textos escritos formais, e as duas últimas, mais típicas da 

oralidade
1
.  

 Interessa-nos, em nossa pesquisa, estudar mais de perto o NÃO pré-verbal, tendo em 

vista que os estudos de vertente funcionalista, sobre os quais nos debruçamos em nosso 

trabalho, tem se dedicado muito mais a focalizar os dois últimos tipos de negação nos falares 

das mais diversas regiões do Brasil, fato este que já se nos impõe alguns primários 

questionamentos: o NÃO pré-verbal, por ser considerado padrão, não poderia exibir um 

funcionamento particular, tanto quanto os outros dois usos? Por ser padrão, o NÃO pré-verbal 

se limitaria apenas a sua função de adjungir-se a um verbo para negar o seu sentido?  

Acreditamos que o NÃO pré-verbal é uma construção sintática de uma complexidade 

estrutural tamanha que, se compararmos aos usos não-padrões, ou até mesmo a sua 

contraparte afirmativa, revelará usos inusitados que cada vez mais adentram os limites da 

gramática de nossa língua. 

 Tal suposição já nos chamava atenção, como dissemos, nas nossas aulas de Sintaxe, 

Semântica e Pragmática, ministradas por nós na Universidade Estadual da Paraíba, em 

Campina Grande – Paraíba, como também quando entrávamos em contato com textos os mais 

diversos, a exemplo da nossa participação na correção de redações do concurso Vestibular, da 

UEPB, não só no ano de 2013, concomitante à época de nossa coleta de dados, mas em outros 

momentos de avaliação desse processo seletivo. Na maioria das vezes, os candidatos eram 

levados a escrever um texto dissertativo-argumentativo (Editorial, Artigo de opinião, Carta 

argumentativa, Depoimento etc.), devendo se posicionar contra ou a favor de determinado 

assunto polêmico da atualidade (A diversidade cultural no Brasil - 2010; A leitura como 

imaginação – 2011; Amizade – 2012; Pirataria na internet – 2013; Relações pessoais no 

mundo contemporâneo, a Velhice - 2014). Vejamos alguns trechos de alguns desses textos, 

com o uso do NÃO pré-verbal:  

Trecho 1: 

                                                           

1
O trabalho de Jespersen (2010) é pioneiro nos estudos para o entendimento da coexistência de padrões 

alternativos de estruturas negativas em uma mesma língua, de modo que tal fenômeno, conhecido como “o Ciclo 

de Jespersen”, lida com a negativa que flutua, em algumas línguas, da posição pré-verbal para a pós-verbal, 

como ocorre em língua portuguesa. 
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As autoridades públicas devem tomar medidas suficientes para auxiliar os 

anciãos, fornecendo apoio e garantias necessárias para o bem-estar deles, como 

grupos de apoio para estimulá-los a serem livres e não se sentirem presos a 

outros, pois a velhice não é desculpa para se tornar um inútil e um imprestável. 

(Vestibular 2014 – Carta Argumentativa – Cuidados com os idosos) 

 

Trecho 2: 

Mesmo com a proibição a pirataria não deixará de existir e as pessoas continuarão 

a baixar conteúdos legais ou não. A permição em relação aos conteúdos baixados 

na internet nada mais é do que a aceitação de um público que já tentou proibir, 

mas não obteve êxito.  (Vestibular 2013 – Artigo de Opinião – Pirataria na 

Internet) 

 

 No trecho 1, o candidato ao Vestibular, atendendo à proposta 2 de Produção textual, 

escrever uma carta argumentativa para uma autoridade pública, com a finalidade de chamar a 

atenção sobre os cuidados com os idosos, argumenta que tais autoridades devam tomar 

medidas eficientes no sentido de criar grupos de apoio para que anciãos se sintam mais livres, 

autônomos e úteis para a sociedade. Ao invés de apresentar esse argumento de uma forma 

direta assim, o vestibulando faz uma comparação negativa entre as ideias de liberdade e prisão 

("serem livres e não se sentirem presos a outros”), e concluem essa ideia com a introdução da 

oração explicativa “...pois a velhice não é desculpa para se tornar um inútil e um 

imprestável”. A preferência pela escolha da forma negativa parece ser uma estratégia 

argumentativa de chamar a atenção do leitor para a necessidade de uma forma mais apelativa 

para o que ele deseja defender. 

Já no trecho 2, o vestibulando tenta se posicionar a favor da pirataria na internet, 

defendendo a opinião de que nem a proibição nem a permissão de downloads de conteúdos da 

rede mundial de computadores poderiam evitar a chamada pirataria de produtos autorais, visto 

que tal prática já se tornou comum entre aqueles que já tentaram, inclusive, proibir, mas não 

obtiveram êxito. No entanto, uma vez que ser explicitamente favorável a uma prática 

considerada criminosa pelas leis brasileiras não seria aceitável, nada melhor do que se utilizar 

de uma estratégia argumentativa negativa por, no mínimo, dois motivos: (1) a negação é mais 

complexa estruturalmente do que a sua contraparte afirmativa, o que nos faz acreditar numa 

argumentação mais indireta que suaviza ou modaliza a ideia argumentada (há um uso 

recursivo do NÃO pré-verbal num mesmo parágrafo); (2) a negação é mais complexa 
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cognitivamente, exigindo do leitor mais esforço mental para a compreensão das idéias 

expostas em um texto (além da recursividade, o uso do NÃO pré-verbal se agrega a 

conectivos (mas não), como que numa forma capsular, para reforçar a negação). 

 Voltando à epígrafe da introdução do nosso trabalho, podemos observar que a 

complexidade estrutural-cognitiva motivada pelo uso da negação é um fato que realmente se 

sobressai pela forma com que é utilizada. Quer quantitativamente grande para a epígrafe de 

uma introdução de um trabalho, quer qualitativamente simplório, para um contexto de uma 

aula de uma densidade conteudística como nos faz pensar uma aula de Semântica 

Enunciativa
2
, por exemplo, o fato é que o texto em foco, como qualquer outro, passível de 

escolha para uma epígrafe de um texto ou ilustração de uma aula, chama-nos a atenção pelo 

que há de mais importante em um texto, principalmente para quem se dedica a estudá-lo sob 

um ponto de vista linguístico: a sua linguagem, a forma como ela é usada.  Pensamos ser esse 

o grande mote de um linguista, sobretudo daquele que se dedica aos estudos de vertente 

funcionalista da linguagem: desafiá-la, enfrentando-a nos contextos de uso os mais diversos, 

especialmente, quando se focaliza um fenômeno tão complexo quanto o é o da negação em 

língua portuguesa. 

 

Sonhar é preciso: vislumbrando os rumos teóricos da pesquisa 

As pesquisas em torno do fenômeno linguístico da negação já são relativamente 

suficientes para que qualquer pesquisador possa abraçar - senão sonhar com - o estudo dessa 

temática e, consequentemente, usufruir da epistemologia engendrada ao longo dos anos, desde 

as primeiras investigações filosóficas sobre a linguagem, mais especificamente em torno do 

fenômeno em questão
3
, até os dias atuais, quando o Funcionalismo linguístico tem se revelado 

uma das mais contemporâneas bases teóricas para investigar o fenômeno a partir de um novo 

                                                           
2
 Segundo Eduardo Guimarães (2006, p. 126), um dos representantes mais reconhecidos da Semântica nunciativa 

no Brasil, “as formas da língua estão socialmente destinadas à enunciação, segundo sua relação com o locutor 

que se constitui no acontecimento enunciativo [ou enunciação]”.  Essa ideia traduz com maestria o fundamento 

teórico da Semântica da Enunciação. 
3
 Remetendo aos estudos sobre a negação na Lógica Clássica, Horn (2001) menciona que aquilo que é entendido 

por negação sentencial pode ser tratado de duas formas distintas: uma, a Lógica Aristotélica, baseada em 

termos; a outra, a Lógica Estoica, fundamentada em proposições. Para Aristóteles, a negação é substancialmente 

uma negação do predicado ou da relação existente entre o sujeito e o predicado. Por outro lado, para os filósofos 

estoicos, a negação é uma operação que age sobre toda a proposição, alterando o valor de verdade desta. Assim, 

conforme os filósofos estoicos, há uma afirmação da falsidade da sentença afirmativa e não uma negação da 

relação de predicação sobre o sujeito, como proposto por Aristóteles. 
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enfoque: o do funcionamento desse fenômeno linguístico em textos reais, em contextos reais 

de uso. 

No entanto, a necessidade premente de estudarmos a negação em contextos reais de 

uso da língua, advinda da complexidade com que esse fenômeno se realiza, traz à tona a 

equivocada ideia de que a negação é necessariamente derivada de uma afirmação.  Dessa 

forma, podemos afirmar que a visão tradicional de que a negação é uma operação semântica 

derivada da sua contraparte afirmativa é um tanto quanto limitada, pois a negação tem um 

estatuto sintático-semântico-discursivo-pragmático que lhe é próprio, não necessariamente 

derivada de uma afirmação. Segundo Givón (2012, p. 126), “nas línguas naturais, as 

afirmativas e suas negativas correspondentes não diferem apenas pelo seu valor de verdade, 

mas também por um valor adicional - pragmático -, a saber, suas pressuposições discursivas”.  

Ou seja: a negação nem sempre trata daquilo que o falante sabe ser verdadeiro, mas envolve 

aquilo que o falante tende a acreditar, ou está inclinado a acreditar, no que lhe é 

convenientemente verdadeiro.  

A visão dicotômica entre afirmação x negação se torna mais problemática quando, na 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), se distinguem os denominados “advérbios” de 

afirmação (“sim”) e de negação (“não”) como indicadores de “modificação” verbal, como se 

os atos linguísticos de afirmar ou negar algo se restringissem apenas a sua condição de se 

adjungir ao verbo, sem esclarecer, na verdade, como se daria essa possível “modificação”, 

restando apenas defini-los por oposição.  

Diante disso, não há como estudar os fenômenos linguísticos fora da sua mais fiel 

condição de produção humana: o uso. No plural, esses usos, dos quais lançamos mão para 

interagir, se materializam no discurso. Em outras palavras, não há como não pensar em 

linguagem em uso(s) se não a concebermos como uma atividade sociocognitiva que se 

constitui em um discurso. Ora, a linguagem, tal como hoje a concebemos no âmbito das 

teorias linguísticas contemporâneas, sobretudo aquelas fundamentadas nas teorias 

funcionalistas centradas no uso, é, por excelência, um complexo mosaico de atividades 

cognitivas, sociocomunicativas e culturais, estreitamente ligada ao seu caráter funcional, 

considerando aspectos como a categorização, os processos mentais, a interação e as 

experiências individuais e socioculturais (FURTADO DA CUNHA et alii, 2013).   

É na base dessa moderna concepção de linguagem que os estudos científicos têm 

explicado vários fenômenos da língua, principalmente, se pensarmos na gramática do 
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português, cuja abordagem tradicional e prescritiva dos fatos da linguagem já tem sido, há 

mais de meio século, alvo de críticas e reflexões, não só por parte dos linguistas, como 

também daqueles que lidam diariamente com a língua portuguesa em sala de aula, professores 

e alunos da área. Essa perspectiva teórica, bastante produtiva nos estudos linguísticos atuais, 

concebe, portanto, a linguagem como um instrumento de comunicação ou um sistema que se 

organiza semântico-pragmaticamente para atender objetivos interacionais, sendo, pois, a 

gramática da língua uma fonte inesgotável de produção de significados.   

Assim sendo, embora o estudo dos fenômenos linguísticos, independente dos 

contextos interacionais, possuam uma longa tradição no âmbito das investigações científicas 

sobre a linguagem, hoje, já são inegáveis as grandes contribuições dos estudos que se 

contrapõem a essa tradição, a exemplo daqueles que apontam para outra concepção de 

gramática, principalmente os que privilegiam o fato de que as formas ou estruturas 

gramaticais são afetadas por aspectos de ordem cognitiva, semântica, pragmática e discursiva, 

todos inevitavelmente relacionados aos contextos de uso da língua. 

Sob essa perspectiva, a Gramática Funcional surge, nesse cenário teórico de estudos da 

linguagem, a partir de teóricos como Givón (1984) e Hopper e Tompson (1980), na vertente 

americana, e Halliday (1991), na vertente europeia. No Brasil, já há grupos de estudo 

consolidados nessa linha de pesquisa, como o Projeto Norma Urbana Regional Culta – NURC 

(Martelota, Votre, Braga); o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua – PEUL (Roncarati, 

Gryner); Gramática do Português Falado – GPF (Castilho, Neves, Possenti); o grupo Variação 

no Sul – VARSUL (Gorski; Menon, Monareto); Corpus Discurso e Gramática – Corpus D&G 

(Furtado da Cunha, Bispo, Oliveira), entre outros. É claro que, salvaguardadas as 

peculiaridades específicas de cada um desses grupos, todos têm em comum o fato de 

conceberem a gramática como parte de um conjunto mais amplo de recursos que subjaz à vida 

social.  

Desse modo, concebe-se a gramática como a forma pela qual a língua se configura na 

sua mais efetiva situação de interação. Em outras palavras: a integridade e a eficácia das 

construções gramaticais devem estar interligadas ao lugar que elas ocupam na cognição e na 

interação social humana, uma vez que variam e mudam conforme vão sendo utilizadas. É 

abraçando a causa dessa abordagem sociocognitiva de Gramática Funcional, que vários 

estudos têm sido desenvolvidos no sentido de explicar os fenômenos linguísticos em seu uso 

efetivo, na tentativa de diagnosticar e explicar o processo de “gramaticalização”, ou seja, o 
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processo como, grosso modo, itens gramaticais adentram cada vez mais a gramática de uma 

língua, num continuum de gramaticalização de determinados itens, sintagmas e até 

construções oracionais da língua portuguesa.  

A presente pesquisa pretende realizar um estudo acerca do fenômeno da negação em 

seu uso mais prototípico, qual seja, através da construção NÃO + Verbo, num gênero textual 

igualmente específico: Redação de Vestibular. Ora, é perceptível nesses textos, o fato de que 

os sujeitos estão sempre sendo solicitados a responder afirmativa ou negativamente uma 

questão, para a qual devem se posicionar, num número limitado de linhas e de tempo, num 

contexto bastante específico de uso da escrita. Diante disso, apresentamos a questão básica 

que norteia nossa pesquisa: tomando por base as teorias do Funcionalismo linguístico, como 

se dá o funcionamento linguístico-discursivo do advérbio de negação NÃO, na construção 

NÃO + Verbo, no gênero Redação de Vestibular? Estaria o NÃO pré-verbal passando por um 

processo de gramaticalização na escrita desses vestibulandos, em nome das necessidades 

discursivas que lhe são peculiares? 

No plano das hipóteses da proposta que aqui se delineia, poderíamos supor que o 

advérbio de negação NÃO, seguido do verbo, apresenta um funcionamento linguístico-

discursivo no gênero textual Redação de Vestibular, que pode evidenciar um processo de 

gramaticalização em franco desenvolvimento, dada a complexidade estrutural-cognitiva dessa 

construção. E ainda mais: tal processo de gramaticalização pode estar a serviço de um 

discurso de auto-afirmação de sujeitos que, muitas das vezes, se veem incitados a negar ideias 

que já são negadas tacitamente no contexto sociocultural de que fazem parte. 

Assim, propomos os seguintes objetivos geral e específicos para este trabalho: 

(i) Objetivo Geral: Descrever o funcionamento linguístico-discursivo do NÃO pré-verbal 

em Redações de Vestibular, especificamente em Artigos de Opinião, 

com base no Funcionalismo linguístico de vertente norte-americana, 

particularmente na abordagem sociocognitiva do processo de 

gramaticalização. 

     (ii) Objetivos Específicos: 

 Comparar as abordagens tradicional e funcionalista no tratamento dado ao advérbio de 

negação NÃO, tendo em vista a possibilidade de o NÃO pré-verbal, mais 

especificamente, constituir uma construção correlata negativa; 
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 Descrever os usos da construção NÃO pré-verbal no gênero textual em questão, 

verificando as situações mais prototípicas e menos prototípicas desses usos, bem como 

formas recursivas e encapsuladas de tal construção negativa; 

 Mostrar o funcionamento linguístico-discursivo do NÃO pré-verbal, tendo em vista 

que tal construção pode apresentar uma trajetória sincrônica de gramaticalização em 

franca mudança, a partir de usos mais conectivos e argumentativos em suas variantes 

encapsuladas (SÓ...NÃO; NÃO...SÓ; NÃO...MAS...), apontando para uma possível 

construção correlata da negação. 

 

Justificando a pesquisa 

 O nosso interesse pelo estudo da Gramática da língua portuguesa, o que se chama de 

eixo “duro” da Linguística moderna, é antigo: desde a realização dos cursos de pós-

graduação, Especialização e Mestrado, dedicamo-nos ao estudo dos pronomes no discurso 

humorístico, a partir de perspectivas inovadoras, sobretudo das contribuições da Semântica 

Argumentativa, da Teoria da Enunciação e da Análise do Discurso. Além disso, grandes 

também foram os nossos esforços, como professora-pesquisadora, em investigar a 

aplicabilidade de tais estudos ao ensino de língua portuguesa. Na época, precisamente uma 

década e meia atrás,  em nossa dissertação de mestrado, em que fazíamos um estudo sobre os 

pronomes tradicionalmente classificados como “pessoais”, tentamos mostrar, dentre outros 

aspectos, como a própria noção de “pessoa do discurso” é controversa na tradição gramatical, 

uma vez que o uso dos pronomes “pessoais” envolve a constituição de subjetividades que só o 

discurso é capaz de favorecer, como foi o caso das “Anedotinhas do Bichinho da Maçã”, na  

Especialização (LOBÃO, 1998) e de “piadas”,  no Mestrado, (LOBÃO, 2000), corpora dos 

trabalhos, em ambos os quais o uso inusitado de tais pronomes revelou efeitos de sentidos 

humorísticos. 

 Na verdade, se pensarmos o Funcionalismo como tendência da Linguística Moderna 

que se opõe ao pólo formalista de estudos da linguagem, a exemplo do Estruturalismo 

saussureano e do Gerativismo chomskyano, poderíamos até afirmar que tais estudos 

formalistas já davam indícios de uma linha de pensamento funcionalista, no sentido amplo da 

palavra. Como tal tendência, hodiernamente, já se pode configurar como teoria, com 

princípios e características próprias, ela tem inspirado vários pesquisadores na área, acima de 

tudo, da Morfossintaxe da língua portuguesa. Vislumbrando essa viabilidade inegável de 



28 
 

estudos gramaticais de tendência funcionalista, a proposta aqui desenvolvida para o 

Doutorado na Área de Concentração “Teoria e análise linguística”, Linha de Pesquisa 

“Mudança e variação linguística”, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, da 

Universidade Federal da Paraíba (Campus I), também deve ser justificada a partir das 

palavras-chave que a pressupõem: afinal, por que, desta feita, o advérbio de negação NÃO? 

Por que pressupor um possível processo de gramaticalização na análise do NÃO pré-verbal? 

Por que Redações de Vestibular, especialmente, Artigos de Opinião? 

 Argumentando sobre a primeira questão, podemos fazer referência, mais uma vez, à 

nossa prática de sala de aula, no que diz respeito às disciplinas “Semântica e Pragmática”, 

“Língua Portuguesa III, IV e V” (Morfossintaxe e Sintaxe), na Universidade Estadual da 

Paraíba, Campus I, Campina Grande. Nesses componentes curriculares do Curso de Letras 

daquela universidade, refletimos, dentre outros fenômenos, sobre a “negação” enquanto ato de 

fala semântico-pragmático e acerca do advérbio de negação NÃO, prototípico, dessa 

categoria. Ou seja, a nossa prática de sala de aula, inclusive com orientações de trabalhos 

acadêmicos nas áreas citadas, também nos motivou bastante a desenvolver pesquisa científica 

em torno desse tema, complexo por natureza. 

 Elegermos o Funcionalismo Linguístico como teoria basilar deste trabalho se deu não 

só pela novidade e contemporaneidade dos critérios teóricos que hoje têm fundamentado 

muitas das pesquisas que se dedicam a analisar determinadas formas linguísticas, como 

também a otimização que a noção de gramaticalização, bastante fecunda em estudos de cunho 

funcionalista, oportuniza para a explicação de certas mudanças no uso efetivo da linguagem. 

Assim, optamos pelo Funcionalismo, em especial aquele de vertente americana, na linha dos 

estudos basicamente consolidados por Talmy Givón, para quem um dos principais parâmetros 

para uma explicação funcionalista (não-formalista) da linguagem seria o da valorização do 

aparato cognitivo, sem o qual a língua não funciona. Conforme já nos mostra Furtado da 

Cunha e outros (2013), uma vez que a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

trabalha na interface entre uso e estrutura, a noção de gramaticalização também deve se 

fundamentar na interface entre o plano de conteúdo (de natureza discursivo-pragmática e 

semântico-cognitiva) e o plano da forma (de caráter morfossintático e fonológico).  Assim, 

ambos os níveis são fundamentais para a análise de como a negação está a serviço das 

necessidades discursivas, seja na modalidade oral, seja na modalidade escrita da língua 

portuguesa. 
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Quanto ao gênero textual Redação de Vestibular, é possível afirmar, ainda que 

precocemente, que se trata de um texto com características textual-discursivas que podem 

constituir um campo fértil de investigação científica funcionalista da negação, quais sejam: (a) 

são textos escritos originalmente in loco, ou como dizem os funcionalistas, on line, e que, por 

isso, podem estar no limiar do continuum fala/escrita, entre o registro formal e informal da 

língua, já que não são passíveis de uma reelaboração mais sistemática devido ao tempo 

limitado em que são produzidos; (b) são textos escritos que devem responder afirmativa ou 

negativamente a uma questão de uma prova de concurso, que por sua vez, apresenta outros 

textos (verbais e não-verbais) em torno do tema a ser desenvolvido, para servirem de suporte 

para os vestibulandos; (c) são textos de cuja avaliação tive a oportunidade de participar, 

quando da correção desses textos, na instituição onde trabalho, a UEPB, e com os quais 

mantive contato, observando o uso constante do uso do NÃO e (d) são textos escritos, enfim, 

que podem trazer novas contribuições aos estudos funcionalistas, cujos corpora, em sua 

maioria, privilegiam textos falados, principalmente, quando se trata da análise de fenômenos 

como a negação, que tem sido vista como um fenômeno muito mais característico da fala do 

que da escrita, como veremos oportunamente.      

 

Trilhando os caminhos metodológicos da pesquisa 

 Uma vez delimitadas aqui a contextualização teórica e as razões que motivaram a 

presente proposta de pesquisa, pensamos, em primeiro lugar, em fazer um estudo de natureza 

quanti-qualitativa, cuja característica é analisar dados do ponto de vista quantitativo, 

avaliando e interpretando esses mesmos dados. 

 Trilhando esse caminho, reunimos um total de mil redações, às quais tivemos acesso 

através de uma solicitação por escrito à Comissão Permanente do Vestibular, da Universidade 

Estadual da Paraíba, que nos facilitou o acesso aos textos, enfatizando, porém, o nosso 

compromisso, como pesquisadores, quanto ao respeito ao sigilo da autoria dos textos, 

verificada na numeração de um código que acompanha a prova, na Folha de Produção 

Textual. Diante disso, escolhemos o vestibular 2013, ano concomitante à etapa de coleta de 

dados prevista para a pesquisa, cujo plano de produção de texto contemplava as orientações e 

duas propostas, reproduzidas nas três figuras que seguem: 
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Figura 1: Capa do Caderno de Produção Textual do Vestibular 2013 - UEPB 
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Figura 2: Proposta 1 de produção textual do Vestibular 2013 - UEPB 
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Figura 3: Proposta 2 de produção textual do Vestibular 2013 – UEPB. 
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Das duas propostas identificadas, escolhemos textos da Proposta 1 por três razões 

básicas: primeiro, por uma questão de recorte metodológico, para homogeneizar a análise dos 

dados, uma vez que, se fôssemos escolher as duas propostas, poderíamos dar a impressão de 

um possível estudo comparativo entre dois gêneros diferentes, o “Artigo de opinião” 

(Proposta 1) e a “Crônica” (Proposta 2). Em segundo lugar, elegemos o “Artigo de opinião”, 

por fazer parte da proposta que requer um posicionamento ou resposta afirmativa ou negativa 

diante de uma questão incisiva: “Baixar conteúdos da internet: permitir ou proibir?”, 

expressa literalmente na proposta
4
. Além disso, a primeira proposta foi notadamente a mais 

escolhida pelos vestibulandos, o que nos possibilitou um maior número de dados. 

 Selecionado o gênero textual a ser focalizado neste estudo, das mil redações reunidas, 

fizemos um recorte de 200 artigos de opinião, nos quais a ocorrência da construção NÃO pré-

verbal foi quantitativamente significativa. A partir daí, para efeitos metodológicos, 

enumeramos sequencialmente as redações, as quais foram sinalizadas como R1, R2, R3... 

R200, para facilitar a análise, bem como preservar o caráter sigiloso do referido concurso, 

sem fazer, a priori, maiores especificações de tais dados.  

 Em seguida, verificamos o tipo de opinião defendida pelo vestibulando e constatamos 

três tipos de posicionamento: favorável, desfavorável e favorável/desfavorável ao mesmo 

tempo, com base nos quais passamos a sinalizar os textos como RF, RD, RFD, 

respectivamente. Esse critério foi fundamental para a organização dos dados, uma vez que 

passamos a quantificar o uso do NÃO pré-verbal segundo o tipo de opinião defendida, na 

expectativa de que tal uso fosse maior nas redações de opinião desfavorável, nas quais o 

vestibulando teria que literalmente negar o uso da pirataria na internet. No entanto, eleger o 

tipo de opinião como critério metodológico de organização dos dados não excluiria o uso do 

NÃO pré-verbal nas redações cujo tipo de opinião fosse favorável ou favorável/desfavorável à 

pirataria na internet, afinal o uso da construção negativa em apreço foi recorrente em todas as 

redações: ora se negava a permissão (RD), ora a proibição dos downloads (RF) de conteúdos 

da internet. Todavia, foi a partir do tipo de opinião defendida que organizamos os dados da 

pesquisa, possibilitando uma visão geral dos dados, bem como uma abordagem discursiva do 

posicionamento dos sujeitos estudados, em virtude do qual o NÃO pré-verbal foi utilizado. 

                                                           

4
 Isto não quer dizer que, na “crônica”, não haja a possibilidade de ocorrerem posicionamentos negativos, já que 

nela o vestibulando é solicitado a registrar a “superação de uma crise” em uma situação do cotidiano, superação 

esta em que possivelmente as pessoas deixam ou não de realizar ações, sobrepujando-as.   
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 Ademais, segundo Bybee e Hopper (2001 apud Silva, 2007, p 75), um estudo à luz da 

gramaticalização deve considerar dois aspectos, a nosso ver, de ordem metodológica: i) “que 

o analista examine o item em que está interessado apenas quando usado por falantes reais em 

contextos reais” e ii) “há a necessidade de que o item seja atestado por um bom número de 

ocorrências para que se confirme que realmente faz parte do repertório das estratégias 

discursivas do usuário da língua”.  

 Acrescentamos a esses fatores de teor metodológico, abordados por Silva (2007), para 

o estudo da gramaticalização, o recorte temporal que devemos esclarecer no tratamento dado 

a este estudo. Muito embora estudos sobre gramaticalização tenham a tradição histórico-

comparativista de privilegiar estudos diacrônicos, hoje já há, contudo, várias pesquisas que 

vislumbram a sincronia de um processo de mudança linguística. Isto é possível quando o 

interesse do pesquisador é o exame da organização sincrônica dos dados que, não 

necessariamente, tenham que resgatar um momento anterior de uso. É justamente o que ocorre 

com o fenômeno em foco deste trabalho, a negação, cujo funcionamento, nas produções 

escritas dos vestibulandos, pode nos fazer refletir sobre possíveis usos inovadores que o NÃO 

pré-verbal pode estar apresentando nesses dados. 

 Neste sentido, é que acreditamos ter coletado um número significativo de dados, tendo 

em vista a possibilidade de analisar o funcionamento da negação, especialmente do NÃO pré-

verbal, no gênero “Redação de vestibular”, especificamente Artigos de Opinião, usados por 

sujeitos reais em contextos reais, com a finalidade de proceder a uma análise quanti-

qualitativa e sincrônica, representativa dos dados em estudo. 

 

A Redação de Vestibular e o Artigo de Opinião: dois gêneros em um só? 

 Até aqui, temos nos referido à Redação de Vestibular e ao Artigo de Opinião como 

gêneros textuais, ambos constituindo o corpus do nosso trabalho, não como gêneros 

diferentes, como talvez possamos levar a pensar, mas complementarmente inter-relacionados 

para constituir uma situação de produção da escrita. Conforme já nos lembra Marcuschi 

(2002, p. 163), os gêneros se imbricam e interpenetram para constituírem novos gêneros.  

Assim, poderíamos dizer que nem toda Redação de Vestibular é um Artigo de Opinião, mas 

uma Redação de Vestibular pode se revestir das características de um Artigo de Opinião ou de 

outro gênero qualquer. 
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 Nessa perspectiva, Pavani et alii (2006, p. 36) afirmam categoricamente que “a 

redação de vestibular é um gênero textual que atende a propósitos específicos de pelo menos 

duas partes: vestibulandos e banca avaliadora, configurando uma situação de interlocução”. 

De acordo com as autoras, faz-se necessário avançar na concepção de Redação de Vestibular 

como tradicionalmente a situamos na clássica tipologia textual (dissertação, narração e 

descrição), e a considerarmos como um gênero, através do qual os vestibulandos devem 

negociar significados no contexto específico de um concurso. As autoras citam Marcuschi 

(2002), ratificando as ideias desse autor que, ao caracterizar os gêneros textuais, os qualifica 

como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem das necessidades e 

atividades socioculturais e na relação com inovações tecnológicas, que motivaram a explosão 

de novos gêneros e novas formas de comunicação, quer na oralidade, quer na escrita. A 

Redação de Vestibular, concluem as autoras, é um gênero textual tipologicamente 

heterogêneo que pode apresentar uma sequência teoricamente definida pela natureza 

linguística predominante em sua composição (narração, argumentação, exposição, descrição e 

injunção, conforme Marcuschi, 2002).  

Silva (2010) propõe que se deva considerar a Redação do Vestibular como um gênero 

textual que permita ampliar as práticas letradas na escola, as quais, por seu lado, restringem-se 

apenas à reprodução de tipos textuais (textos dissertativos, narrativos e descritivos). Dessa 

maneira, podemos considerar a Redação de Vestibular como um gênero que parece já estar 

passando por várias mudanças, ao se adaptar a outros gêneros textuais variados, como o 

Artigo de Opinião e a Crônica, a exemplo do Vestibular 2013 da UEPB, de onde coletamos os 

dados da presente pesquisa.   

O gênero textual Artigo de Opinião é particularmente um gênero que se configura na 

diversidade de textos que compõem a mídia, especificamente no discurso jornalístico, 

podendo se apresentar nos mais diversos suportes textuais, desde o jornal até a revista, seja 

impresso ou digital.  De acordo com Bräkling (2000, p. 226), o Artigo de Opinião: 

 

[...] é um gênero de discurso em que se busca convencer o outro de uma 

determinada idéia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um 

processo de argumentação a favor de uma determinada posição assumida 

pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes.  É um 

processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações 

realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam 

convencer o interlocutor. 
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 Neste sentido, seguindo o modus operandi do argumentar, o Artigo de Opinião deve 

seguir, nos termos bakhtinianos
5
, uma “composicionalidade” sequencial de argumentação que 

costumeiramente contemple: uma tese defendida pelo articulista - nome que se dá, na área 

jornalística, ao autor de um Artigo de Opinião; a apresentação de argumentos convincentes 

que deem sustentação à tese inicial e, por fim, uma conclusão em que se reforça tal tese ou 

ponto de vista do articulista. 

 Na Redação de Vestibular, o Artigo de Opinião reveste-se, por sua vez, de 

características particulares que envolvem a produção desses textos. Em primeiro lugar, 

devemos ponderar que são textos que refletem uma prática de “letramento escolar” 

(SILVA, 2010), em que os vestibulandos, por meio da questão de redação, devem demonstrar 

que são capazes de escrever um texto com o mínimo de coesão e coerência e, 

consequentemente, que estão aptos a entrar na universidade. Para Silva (2010, p. 19), a 

redação de vestibular está muito próxima das “práticas escolares de escrita”, pois, segundo a 

autora, ela é pouco funcional e tem como objetivo único a seleção de um concurso público 

para ingresso em uma universidade. 

A autora ainda apresenta três grandes motivos para esta reafirmação da redação como 

uma prática letrada escolar de pouca funcionalidade: 1) tal como ocorre na escola, é 

descontextualizada, uma vez que os gêneros solicitados não circularão na sociedade; 2) não 

tem uma avaliação participativa, ou seja, os candidatos não têm acesso ao processo de 

avaliação do seu texto; 3) é muito limitada quanto às condições de produção do texto escrito, 

ressaltando-se o pouco tempo estipulado para tal produção e a ausência de consulta a outros 

materiais ou pessoas sobre a temática a ser desenvolvida, o que impede uma reflexão 

adequada sobre o tema.  

Não obstante todas essas limitações da Redação do Vestibular, concordamos com 

Silva (2010), quando a autora nos lembra que o processo seletivo do Vestibular tem avançado, 

no sentido de abordar gêneros textuais do nosso cotidiano, com temáticas atuais e definição de 

possíveis interlocutores para o gênero, o que, de certo modo, pode minimizar a artificialidade 

                                                           
5
.  Para Bakhtin (2003), os gêneros textuais se caracterizam a partir de três aspectos: conteúdo temático ou 

aspecto temático – objetos, sentidos, conteúdos, gerados numa esfera discursiva com suas realidades 

socioculturais; estilo ou aspecto expressivo – seleção lexical, frasal, gramatical, formas de dizer que têm sua 

compreensão determinada pelo gênero; construção composicional ou aspecto formal do texto – procedimentos, 

relações, organização, participações que se referem à estruturação e acabamento do texto, levando em conta os 

participantes. 
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da produção textual no processo seletivo. Na proposta 1 do Vestibular 2013 da UEPB, por 

exemplo, antes de lançar a questão que vai nortear o Artigo de Opinião a ser desenvolvido 

pelo vestibulando, são apresentados dois textos, captados da Internet e da Revista Época, 

ambos Artigos de Opinião, em que se observam pequenos excertos sobre a “Pirataria na 

Internet”. Em seguida, propõe-se: “Com base na reflexão dos textos apresentados, escreva um 

ARTIGO DE OPINIÃO para ser publicado em uma revista de circulação nacional, 

argumentando sobre o tema: ‘baixar conteúdos na internet: permitir ou proibir?’”. A 

própria substituição da terminologia “Redação de Vestibular” por “Produção Textual” reflete 

a reconfiguração dessas mudanças. 

Redação de Vestibular e Artigo de Opinião, entre outros gêneros textuais, vão, assim, 

constituindo a nova configuração da Produção Textual no processo seletivo do Vestibular que, 

inclusive, a partir do ano de 2013, está dando lugar, em algumas instituições de ensino 

superior, ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)
6
, cujos objetivos para a prova de 

produção textual parecem seguir as mesmas diretrizes que o Vestibular já vinha adotando para 

avaliar a escrita dos candidatos ao ensino superior no Brasil. Visto que a produção textual dos 

processos seletivos de acesso ao ensino superior tem se revestido de um caráter híbrido de 

gêneros textuais, optamos, em nosso trabalho, por nos referir ora à terminologia “redação de 

vestibular”, como o gênero mais amplo que diz respeito ao processo seletivo, ora ao “artigo de 

opinião”, como o gênero mais específico que foi solicitado nesse processo, ambos 

constituindo gêneros textuais com as particularidades  inerentes a cada gênero. 

No caso das produções textuais, redações de vestibular, incluindo o artigo de opinião, 

que compõem o corpus do presente trabalho, observamos que, para argumentar a respeito de 

uma questão tão decisiva quanto o é a da “pirataria na internet”, os candidatos recorreram 

bastante à refutação, mais que esperada, da ideia da “pirataria”, considerada um crime pela 

legislação brasileira. Para tanto, negar tal atitude foi indubitavelmente uma forma de refutar 

tal ideia. Entretanto, a maneira como se negou, recuperando aqui a ideia veiculada no texto-

epígrafe, é o que nos chamou a atenção nos textos escritos por esses candidatos. 

                                                           
6
 Criado em 1998, pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC/BR), o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, podendo participar 

do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.  O Enem é 

utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a bolsas de estudo, como o 

Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, muitas universidades já usam o resultado do exame 

como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular.  
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 Para analisar o funcionamento da negação, em geral, e do NÃO pré-verbal, em 

particular, neste caso, fizemos uma revisão da fortuna crítica sobre os fundamentos teóricos 

do Funcionalismo linguístico, de orientação norte-americana, e da Gramaticalização. Em 

seguida, procedemos a uma revisão crítica da abordagem tradicional do advérbio de negação 

NÃO, comparando-a com o que se tem estudado sobre a negação do ponto de vista 

funcionalista da gramaticalização, enfatizando a possibilidade de mudança de função 

gramatical do advérbio de negação, em construções negativas. Após isso, tentamos olhar os 

dados mais de perto, analisando o funcionamento discursivo e/ou o processo de 

gramaticalização do NÃO pré-verbal nos dados coletados. 
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CAPÍTULO I 

A Insustentável leveza da mudança linguística: 

a gramaticalização e suas peculiaridades epistemológicas 

 

“A contradição pesado-leve é a mais misteriosa e  

a mais ambígua de todas as contradições” 

(Milan Kundera) 

 

1.1 O Funcionalismo linguístico: a mudança via gramaticalização 

Se há um fato universal e indiscutível no âmbito das teorias científicas que tomam 

como objeto de estudo a linguagem humana, é a inegável ideia de que as línguas mudam. Ora, 

a mudança linguística é um fenômeno perceptível a todo instante e em todas as instâncias de 

uso da linguagem. A Sociolinguística já deixara isso bem claro, a partir de sua abordagem 

social da língua
7
, quando apontava a variação como condição sine qua non para se 

compreender o funcionamento da linguagem. 

Na verdade, desde o surgimento da linguística moderna, no século XX, com os 

clássicos estudos de Ferdinand Saussure, a noção de mudança linguística, apesar de ainda não 

ser referida pelos estudiosos da época, já dava indícios de sua existência, quando o 

estruturalismo, sobretudo com as contribuições pioneiras do Círculo Linguístico de Praga 

(CLP), nos idos de 1928, enfatizou a noção de função. A partir daí, os modelos teóricos 

puderam se bifurcar em dois grandes pólos: o formalista e o funcionalista. Desde então, todo 

estudo que enfatizasse a função dos elementos linguísticos poderia ser caracterizado como 

funcionalista. Foi assim que a Escola de Praga utilizou a noção de função num sentido bem 

mais ampliado: uma ideia “teleológica” de função (MARTELOTTA e AREAS 2003, p.19). 

Nessa perspectiva, a língua como sistema funcional, deve ser compreendida no sentido de que 

é utilizada com uma determinada finalidade, com um determinado objetivo. A marca 

registrada do CLP se caracterizou, portanto, pela adoção de uma ideia de função não apenas 

como a relação de um elemento linguístico no interior do sistema ou estrutura de que faz 

parte, mas, acima de tudo, como a função que tal elemento desempenha no ato comunicativo 

                                                           
7
 William Labov (1972), um dos pioneiros da Sociolinguística Variacionista, considera que a língua, em seu 

contexto sociocultural, deve ser explicada a partir da heterogeneidade que emerge nos usos linguísticos 

concretos, os quais podem variar sobretudo em fatores externos ao sistema linguístico, e não só nos fatores 

internos à língua.  
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que o fundamenta. A partir de então, o funcionalismo linguístico tomou fôlego, constituindo-

se, aos poucos, uma teoria independente, cujos fundamentos partem de uma noção mais 

dinâmica de função e, consequentemente, da ideia de que o funcionamento da linguagem é 

mutável por natureza. 

Segundo Martelotta e Areas (op. cit.), o termo Funcionalismo ganhou força, entre 

outras partes do mundo, especificamente nos Estados Unidos, em 1970, com os trabalhos de 

linguistas como Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón, os quais passaram a 

defender uma linguística centrada no uso, observando a língua do ponto de vista do contexto 

linguístico e da situação extralinguística em que é utilizada. De acordo com essa tendência, “a 

sintaxe é uma estrutura em constante mutação em conseqüência das vicissitudes do discurso” 

(p. 23). O Funcionalismo norte-americano firmou-se assim, no quadro das tendências 

funcionalistas de estudos da linguagem, como uma vertente de abordagem cognitivista da 

noção de função, uma vez que focalizou a língua em uso, constituída na interação discursiva, 

proporcionada pelo que nossa mente processa durante a produção linguística em certos 

contextos de uso.    

Diferenciou-se de outras abordagens funcionalistas, como aquelas de ordem mais 

estrutural, que enfatizaram o papel das unidades linguísticas no interior de um paradigma 

estrutural, defendida por linguistas como Andre Martinet e Louis Hjelmslev; diferenciou-se 

também de abordagens comunicativas, cuja noção de função se destinou ao fim ou propósito 

comunicativo, como foi o caso da vertente Sistêmico-Funcional, de Michael Halliday, por 

exemplo, que elencou como sendo três as funções da linguagem: ideacional, interpessoal e 

textual; destacou-se, ainda, ao lado de tendências mais discursivas, por assim dizer, em que o 

componente pragmático, ou seja, o funcionamento contextual da língua foi enfatizado, cujos 

estudos representados por estudiosos como Simon Dik e Hengeveld foram bastante 

produtivos no que se consolidou como Funcionalismo holandês. 

Nesse sentido, na esteira da teoria na qual se ancora esta tese, o Funcionalismo 

Linguístico, sobretudo aquele que se consolida nos estudos norte-americanos, podemos 

afirmar que a mudança é produto da variação, tendo em vista que o uso “desgasta” a 

expressão linguística e desafia o falante numa incessante busca de renovação da 

expressividade. Subjaz a essa noção de mudança linguística uma concepção de linguagem 

como atividade comunicativa que está a serviço das mais diversas necessidades interacionais 

dos usuários e, por isso mesmo, em constante processo de mudança. Givón (1990, p. 9) 
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apresenta um conjunto de premissas que, segundo o autor americano, devem ser conservadas 

com muita estima por todo linguista funcionalista (“a set of cherished premises”), quais 

sejam: 

(a) A linguagem é uma atividade sócio-cultural 

(b) A estrutura linguística está a serviço da função cognitiva ou comunicativa 

(c) A estrutura linguística é não-arbitrária, motivada, icônica 

(d) Mudança e variação estão sempre presentes 

(e) O significado é dependente do contexto 

(f) As categorias não são tão discretas [quanto se deva pensar] 

(g) A estrutura linguística é maleável, não-rígida 

(h) A gramática é emergente 

(i) As regras da gramática se permitem sofrer algumas perdas [mudanças] 

 

Dentre os vários processos de mudança linguística, a gramaticalização pode ser 

considerada um dos mais comuns que se tem observado e amplamente explorado pelos 

funcionalistas, comprovando a ideia de que a renovação do sistema linguístico é constante, 

quer pelo surgimento de novas funções para formas já existentes, quer pelo surgimento de 

novas formas para funções igualmente existentes. Esse fenômeno traz à tona igualmente, não 

só uma inovadora concepção de linguagem, como também de gramática: a de “Gramática 

Emergente”, desenvolvida por Paul Hopper (1987), confirmada, de modo explícito ou não, 

por vários estudiosos da gramaticalização, cujos fundamentos teóricos estão no cerne do 

Funcionalismo linguístico: “a noção de Gramática Emergente sugere que estrutura, ou 

regularidade, deriva do discurso e é por ele moldado num processo contínuo” (HOPPER, 

1987, p.156). 

 Segundo a teoria hopperiana, percebendo que é para satisfazer necessidades 

comunicativas que a língua é predominantemente usada, podemos compartilhar a noção de 

que atos de fala produzem regularidades e irregularidades constantes, cuja fixidez enquanto 

estrutura gramatical, torna-se condicionada contextualmente à situação interativa. Para o 

autor, a flagrante emergência da gramática deriva justamente de pressões externas e internas, 

que provocam constantes alterações no sistema linguístico, o que lhe nega condições de 

estabilidade. Tal ideia remonta e ratifica os estudos do próprio Givón (1990), para quem a 
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língua deve ser analisada a partir do “funcionamento do sistema cognitivo humano” e sua 

relação com a atividade linguística. Já que a mente não pode, de uma certa forma, ser 

arrazoadamente analisada de modo direto, os indícios de seu funcionamento advêm do 

comportamento linguístico, o que faz com que o externo e o interno devam estar 

intrinsecamente ligados numa relação paradoxalmente complementar e indissolúvel. Enfim, é 

esse embate de forças ou pressões externas (do uso) e internas (da cognição), que faz da 

língua um sistema comunicativo em constante processo de mudança; e da gramática, uma 

entidade dinâmica em constante processo de gramaticalização. 

 

1.2 Breve panorama teórico da gramaticalização 

1.2.1 Marco histórico 

 Na literatura corrente sobre gramaticalização, é unânime o pensamento de que se deve 

ao francês Antoine Meillet, em 1912, o primeiro a empregar o termo “gramaticalização”, 

numa concepção muito aproximada da que é adotada pelo Funcionalismo. Segundo Poggio 

(2002), o estudioso citado foi o primeiro a reconhecer a importância desse processo como 

ponto central da teoria da mudança linguística, uma vez que seus estudos procuravam não 

apenas o étimo, mas a transformação das formas gramaticais, sobretudo a atribuição de um 

caráter gramatical a uma palavra outrora tida como autônoma. 

 Rosário (2010) nos lembra que a história desse fenômeno pode estar relacionada a 

épocas bem mais remotas, como no século X, na China, quando um estudioso de nome Zhou 

Bo-qi já se referia à mudança de símbolo cheios para símbolos vazios. Ao que parece, os 

próprios gramáticos comparativistas, desde o século XVIII, na esteira da chamada Linguística 

Histórica, tais como Etienne Bonnot de Condillac e Jean Jacques Rousseau, já afirmavam 

serem os lexemas concretos originados de vocábulos abstratos. De acordo com Rosário 

(idem), tamanha foi a importância dos estudos dos comparativistas, no decorrer do século 

XIX, que Heine et alli (1991) conferiu a Horne Tooke, contemporâneo do francês Condillac, o 

título, não menos justificado, de “pai dos estudos em gramaticalização”.  Numa perspectiva 

diacrônica, Tooke (apud HEINE et al., 1991) defende a ideia de que o “segredo” das palavras 

reside em sua etimologia. 

 Após Tooke, autores como Franz Bopp, Humboldt, Wulnner, Whitney, Michel Bréal, 

entre outros, refinaram progressivamente a concepção de gramaticalização, buscando sempre 
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observar a origem da língua.  Contudo, deve-se a Antoine Meillet, no século XX, a criação do 

termo gramaticalização, cujo mérito não está apenas na fundação terminológica que o 

caracterizou, mas, como dissemos anteriormente, pelo fato de ter justificado a relevância dos 

estudos de gramaticalização para a teoria da mudança linguística.  Em sua obra “L’évolution 

des formes grammaticales” (1912), é possível reconhecer as relevantes contribuições do autor 

francês para a teoria da gramaticalização, dentre as quais se destaca a ideia de um continuum, 

muito utilizada até hoje entre os funcionalistas, para expressar a transição de itens lexicais 

(mots principaux) para auxiliares e outros morfemas com função mais gramatical (mots 

acessoires), também chamadas de “palavras vazias” (mots vides). 

 Além disso, conforme demonstra Gonçalves et alli (2007), dos estudos meilleteanos 

podemos depreender não só uma ideia de gramaticalização numa perspectiva diacrônica 

(palavras acessórias e gramaticais podem se originar de palavras principais), já prevista 

também pelos comparativistas, mas também a possibilidade de concebê-la como um processo 

sincrônico (palavras acessórias e gramaticais podem conviver, num mesmo recorte de tempo, 

com sua forma-fonte principal). Para exemplificar, é clássico o exemplo que Meillet ilustra 

com os diferentes usos do verbo “être”, do francês: como palavra principal (verbo = estar + 

adjunto de lugar); como palavra acessória (verbo de ligação = ser + adjetivo) e como palavra 

gramatical (verbo auxiliar: estar + verbo). 

 Outra importante contribuição do citado autor foi a ênfase dada aos fatores 

“expressividade e uso” (POGGIO, 2002). Meillet realmente foi muito audacioso para a sua 

época, ao prognosticar que, a cada vez que um elemento linguístico é empregado, seu valor 

expressivo diminui e a repetição o torna desgastado. É assim que novas formas são criadas em 

decorrência do desgaste progressivo das palavras, o que reflete claramente suas caras 

contribuições para a teoria da mudança linguística via gramaticalização, que ganhou fôlego a 

partir do século XX, quando houve uma evolução vertiginosa de pesquisas em 

gramaticalização na Costa Oeste Americana (Givón, Hopper, Traugott, Bybee), bem como na 

Alemanha (Lehmann, Heine, Claudi, Hünnemeyer). Todos esses estudiosos compartilham o 

pensamento clássico no que concerne a dois pontos básicos: fazem a distinção entre itens 

lexicais (classes abertas) e itens gramaticais (classes fechadas); e consideram que essas 

últimas categorias tendem fortemente a se originar das primeiras.   

 A inegável herança meilleteana nos estudos pioneiros em torno da gramaticalização, 

além de nos apontar para o marco histórico que a caracteriza, favoreceu contribuições até hoje 
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valiosas para tais estudos, as quais são retomadas e refinadas, sendo indispensáveis para o 

próprio conceito do que seja gramaticalização. 

 

1.2.2 Concepções de gramaticalização 

 Segundo Freitag (2010, p. 146), “há tantas acepções de gramaticalização quantas 

houver as de gramática”. Essa afirmação se torna muito pertinente, principalmente quando a 

autora completa sua ideia, ao asseverar que antes de apresentar qualquer conceito de 

gramaticalização, o adequado seria apresentar igualmente um conceito de gramática que 

estaria subjacente, fato que é muito raro segundo a estudiosa. Para ela, tal conceito, o de 

gramática, parece sempre estar tácito e subentendido, qual seja o de uma gramática, nos 

termos hopperianos, “emergente”, em mudança, porquanto a língua muda conforme os usos 

que fazemos dela, motivados sobretudo por fatores de ordem da cognição. Foi assim que o 

conceito de gramaticalização evoluiu, sob a égide da “mudança emergente”, e aos poucos vai 

sendo aprimorado, conforme as teorias vão igualmente se aperfeiçoando.   

O outro fato bastante intrigante nos chama atenção ao tratarmos das concepções de 

gramaticalização: ora os estudiosos referem-na como teoria, ora como fenômeno, ora como 

processo, enfim, são tantas as denominações quantos forem também os modos de (re)ver a 

gramaticalização que, hoje, provoca em alguns investigadores da área o desejo de tratá-la 

como uma teoria autônoma, dado o alto nível de refinamento epistemológico que a tem 

caracterizado. 

 Poggio (2002, p. 35), por exemplo, indica três grupos de conceitos de gramaticalização 

que partem de épocas e perspectivas diferentes: um primeiro grupo que “opera com o léxico e 

a gramática (até 1970)”, para quem a gramaticalização é um processo através do qual uma 

unidade léxica assume uma função gramatical, concepção esta partilhada por estudiosos como 

Kurylowicz, Sankoff e Bybee. Depois de meados dos anos 70, um segundo grupo, o que 

“opera com o discurso e a gramática”, conceberia a gramaticalização não só como uma 

reanálise do material léxico para o gramatical, mas também como uma reanálise dos moldes 

do discurso para os gramaticais, enfatizando motivações discursivas nas mudanças de 

estruturas sintáticas e morfológicas, ideias comungadas por autores como Givón, Thompson e 

Hopper. Por fim, um terceiro grupo, o dos “cognitivistas”, como Sweetser, Heine, Claudi e 
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Hünnemeyer, que veem a gramaticalização como um fenômeno externo à estrutura da língua, 

pertencente ao domínio cognitivo e, portanto, proveniente de alterações semânticas. 

 Numa abordagem não menos didática da conceitualização da gramaticalização, 

Gonçalves et alli (2007, p. 27) apontam para uma “escala evolutiva” das definições nos 

estudos sobre gramaticalização. Uma primeira concepção, de caráter stricto sensu, seria 

aquela de raízes históricas, desenvolvida por Meillet (1912), como uma trajetória de 

elementos linguísticos do léxico para a gramática. Esquematicamente: [lexical] > 

[gramatical].  Nesta versão, o léxico alimentaria a gramática. Um exemplo clássico nos é 

dado pelo verbo “ir”, que passa de verbo pleno, ao indicar primariamente o sentido de 

“locomoção” (“Ele vai ao cinema”), para verbo auxiliar, indicando “futuridade” (“Ele vai 

chegar às duas horas”) (FURTADO DA CUNHA & SILVA, 2007). 

 Uma segunda concepção de gramaticalização, apontada por Gonçalves et alli (2007, p. 

27), é aquela oferecida por Kurylowicz (1965), que adiciona ao cline de Meillet a passagem 

do [-gramatical] > [+gramatical]. É o caso ilustrativo do pronome relativo “onde”, cuja 

indicação primária de “espaço físico” pode passar a designar “espaço temporal” (OLIVEIRA, 

1997). Numa acepção lato sensu de gramaticalização, podemos observar nesta versão, a 

gramática alimentando a própria gramática, traduzida literalmente pela clássica definição 

kurylowicziana: “grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme 

advancing from a lexical to a grammatical or from less grammatical to a more grammatical 

status” (1965, p 55)
8
.   

 Uma terceira e última concepção seria aquela que amplia ainda mais o fenômeno, ao 

defender que qualquer material linguístico pode se tornar mais gramatical, de acordo com as 

possíveis mudanças de uso da língua, o que se traduz no seguinte esquema: [qualquer 

material linguístico] > [+ gramatical]. De acordo com Bybee (2003, p. 103),  

 

na literatura recente sobre gramaticalização, parece consenso que não é 

suficiente definir gramaticalização como o processo pelo qual um item 

lexical torna-se morfema gramatical, mas, ao contrário, é importante dizer 

que esse processo ocorre em contexto de uma construção particular. 

 

                                                           

8
 “Gramaticalização consiste num aumento da extensão de um morfema que avança de um estatuto lexical para 

um gramatical ou de um menos gramatical para um mais gramatical” [Tradução nossa]. 
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Sob esta concepção, o material linguístico a ser gramaticalizado vai desde uma 

palavra, passando por expressões com mais de uma palavra, até construções oracionais mais 

complexas. Gonçalves et alli (2007) fornecem vários exemplos, como é o caso das orações 

temporais, que podem se realizar sob diferentes estruturas, enfatizando a idéia de que, quanto 

mais integradas sintaticamente, tais sentenças estarão mais gramaticalizadas. Em “Eu 

reconheço quando estou errada”, por exemplo, a oração encaixada, em itálico, pode ser 

incluída sob o rótulo das substantivas objetivas com valor adverbial temporal, mesmo que seja 

introduzida pelo conector “quando”.   

 Na verdade, conforme já nos alertam os autores, a diversidade de termos e tendências 

sob uma mesma rubrica é um primeiro indício de que a gramaticalização ainda se encontra em 

constituição como paradigma explanatório de definições. Como a gramaticalização lida com 

um fenômeno tão dinâmico e inconstante quanto o é o da mudança linguística, não seria de se 

esperar outra coisa senão a própria construção epistemológica que a constitui: híbrida porque 

é mutante; reflexiva porquanto seja (in)sustentável. 

 

1.2.3 Alguns princípios de gramaticalização 

 Uma vez concebida a gramaticalização como um processo sui generis de mudança 

linguística, buscaremos apresentar alguns princípios que visam identificar um fenômeno como 

sendo de gramaticalização, na tentativa de compreender cada vez melhor esse tipo de 

mudança e para melhor delinear um quadro mais coerente em torno de sua caracterização.  

Mais uma vez, recorremos a Poggio (2002), quando esta autora afirma que, como não há 

consenso entre os estudiosos no que concerne ao estabelecimento de princípios de 

gramaticalização, faz-se necessário proceder a um recorte nessas teorias, destacando aquelas 

que nos pareçam mais recorrentes e aplicáveis coerentemente, dando conta do fenômeno.  

 Como a gramaticalização está no cerne das teorias do Funcionalismo linguístico, é 

conveniente para nós, em primeiro lugar, retomar de forma breve e objetiva, os princípios 

funcionalistas fundadores desse processo, abordados por Givón (1990), na perspectiva do 

funcionalismo de vertente norte-americana: a Iconicidade (motivação não-arbitrária, na 

formação da estrutura sintática, isto é, entre forma e sentido); a Prototipicidade 

(propriedades distribucionais que os elementos possuem, organizando-os em blocos 
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relativamente estáveis, num continuum categorial); a Marcação (presença ou ausência de 

uma propriedade nos membros de um par contrastante).  

Todos esses princípios agrupam subprincípios, que atuam no processo de 

gramaticalização, de uma maneira essencial, favorecendo as possíveis mudanças linguísticas.  

O princípio da Iconicidade, por exemplo, se desdobra em quatro subprincípios, a saber: o da 

quantidade (a quantidade de informações influencia o tamanho do texto); o da distância ou 

proximidade (a distância entre as expressões tem relação direta com a distância conceptual 

que as separa ou as aproxima); o da independência (a mudança linguística também pode ser 

motivada pela independência conceptual que uma expressão representa) e o da ordenação (a 

ordem das formas é determinada pelo seu grau de importância na organização do texto como 

um todo). Já sob o princípio da Prototipicidade, é possível subcategorizar as palavras em três 

grupos que seguiriam o seguinte percurso: categorias maiores (nomes, verbos e pronomes) > 

categorias medianas (adjetivos e advérbios) > categorias menores (preposições e conjunções).  

Na perspectiva do princípio da marcação, por fim, três subprincípios poderiam atuar na 

gramaticalização: o da complexidade estrutural (a estrutura marcada seria a mais complexa e 

maior); o da frequência de uso (a estrutura mais marcada seria a menos frequente) e o da 

complexidade cognitiva (a estrutura mais marcada seria a que exigisse maior esforço mental 

para sua realização). 

Os princípios funcionalistas básicos norteadores da gramaticalização nos fazem, antes 

de mais nada, voltar a citar novamente Gonçalves et alli (op. cit., p 30), quando defendem que 

parece válido se preterir o valor de “teoria” per se para a gramaticalização, dando preferência 

a sua concepção como “processo”, já que esta deriva de um quadro teórico já consolidado, 

como o é o Funcionalismo linguístico, conforme demonstrado anteriormente. Como processo, 

as mudanças podem ser entendidas sempre de maneira gradual, numa escala unidirecional e 

contínua de aumento de gramaticalização. Por outro lado, segundo Newmeyer (2001), 

podemos julgar como equivocada a atribuição de um valor teórico e processual à 

gramaticalização, uma vez que vários são os mecanismos ou princípios que os mais diversos 

autores têm investigado em torno dela, o que de fato tem lhe conferido muito mais um valor 

“heurístico”, com mecanismos independentes e, de certa forma, suficientes para diagnosticar a 

gramaticalização. O autor prefere sugerir que “fenômeno a ser explicado” [destaque nosso] 

seria o mais aplicável à gramaticalização, dada a variedade de “previsões” que se instaura em 

torno dela, o que, para o autor, caracteriza-se como um fenômeno particular que, por outro 
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lado, não invalida designações que se refiram a um “processo distinto” com uma “teoria 

distinta”, numa acepção mais ampla desses termos. 

 A mudança linguística via gramaticalização, encarada dessa forma, enfim, como um 

processo, pode ser caracterizada por vários princípios que regem esse multifacetado 

fenômeno, elencados por vários estudiosos que buscaram indicar “leis” mais específicas e 

particulares que o identificam. Apresentamos quatro das propostas mais citadas na literatura 

sobre gramaticalização: as propostas de Lehmann (1985), Hopper (1991), Castilho (2006) e 

Bybee (1994).  

Lehmann (1985) propôs cinco princípios básicos para que os elementos de uma língua 

se gramaticalizem: Paradigmatização (as formas tendem a se organizar em paradigmas); 

Obrigatorização (as formas tendem a se tornar obrigatórias em determinados contextos); 

Condensação (as formas tendem a tornar-se mais curtas); Aglutinação (as formas tendem a 

se aglutinarem num processo de fusão) e Fixação (as formas tendem a apresentar ordens 

linearmente fixas).  

Posteriormente, Hopper (1991) tentou refinar a proposta de Lehmann, anunciando que 

esses cinco princípios dão conta da gramaticalização num estágio muito avançado e quando 

ela já seria claramente reconhecida, postulando, pois, outros cinco princípios aplicáveis à 

gramaticalização em estágio mais incipiente: Estratificação (a coexistência de formas com 

função similar que estão emergindo continuamente); Divergência (a coexistência de formas 

com funções divergentes que também estão emergindo continuamente); Especialização 

(existência de várias formas com diferenças semânticas sutis e diversificadas); Persistência 

(permanência de vestígios do significado lexical original) e Decategorização (perda ou 

neutralização de marcas morfológicas ou sintáticas que são próprias de categorias plenas e 

assumem características de categorias secundárias). 

Os princípios propostos por Hopper, de acordo com Castilho (2006), combinam 

processos e estágios aos princípios propriamente ditos, fazendo-nos crer na possibilidade de 

uma certa confusão, na realidade, entre mecanismos e princípios. É assim que este autor 

propõe um modelo “multissistêmico” da língua, cuja ideia básica é a de que “qualquer 

expressão linguística exibe simultaneamente propriedades discursivas, semânticas e 

gramaticais, variando o grau de saliência entre elas” (p.8). Para o autor, essa constatação retira 

da agenda da gramaticalização a problemática distinção entre itens lexicais e itens 

gramaticais. Assim, a gramaticalização passa a ser um desses sistemas da língua reconhecido 



49 
 

como processo de criatividade linguística, orientado pelos três princípios seguintes: Ativação 

(princípio de projeção pragmática – escolha de categorias cognitivas da qual resultariam a 

ativação de propriedades semântico-pragmáticas, discursivas e gramaticais que comporiam a 

realização de um item); Reativação (princípio de correção – movimento mental de uma nova 

ativação ou retomada de traços lexicais, discursivos, semânticos e gramaticais) e Desativação 

(princípio do silêncio – processo de eliminação de traços que poderão dar lugar a outras 

propriedades no sistema da língua). A proposta de Castilho já foi reformulada sucessivas 

vezes, uma vez que o próprio autor reconheceu a centralidade e a prioridade dadas às 

propriedades lexicais de itens linguísticos. 

Uma outra proposta é a de Bybee et al. (1994) acerca dos princípios que motivam a 

gramaticalização: Extensão metafórica (mudança de um domínio concreto para um mais 

abstrato); Inferência (negociação cooperativa dos princípios da informatividade e da 

economia entre falante e ouvinte); Generalização (perda de traços de significado de acordo 

com a expansão da frequência de novos contextos de uso da língua); Harmonia 

(desprovimento de grande parte do conteúdo semântico de elementos gramaticais em estágios 

muito avançados de gramaticalização) e Absorção (momento em que há a criação de um 

morfema). 

 A confusão entre mecanismos e princípios, à qual nos referimos anteriormente, fruto 

de variadas propostas para se mensurar os princípios de gramaticalização, decorre do 

pensamento, muito recorrente na fortuna crítica sobre o tema, de que a gramaticalização ainda 

não se encontra em constituição como paradigma explanatório definitivo, como ressaltamos 

antes. Dessa forma, os estudos realizados na área se diversificam amplamente, também 

terminologicamente, no que diz respeito aos princípios, mecanismos, graus, estágios e/ou 

níveis de gramaticalização.   

Na tentativa de homogeneizar toda essa terminologia, acatamos a ideia de Gonçalves 

et alli (2007, p. 37), quando afirmam: 

 

Entendendo princípio como um preceito, uma lei geral determinante da 

constituição/identificação de um fenômeno, parece que ao processo de 

gramaticalização só poderia ser atribuído um único e fundamental princípio: 

o princípio da unidirecionalidade, verificável, como hipótese, por meio da 

atuação de vários mecanismos, partes constitutivas do fenômeno da 

gramaticalização, que, num sentido lato, podem também ser entendidos 

como suas causas ou motivações. [Grifos dos autores] 
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 De acordo com os autores, os mecanismos de gramaticalização são regidos, enfim, 

pelo princípio único e inalienável da unidirecionalidade, podendo ser o suficiente para 

caracterizar o processo, muito embora este princípio já tenha sido alvo de críticas e 

reformulações, como veremos a seguir. Não obstante, concluem eles, necessária se faz a 

apresentação conjunta do princípio da unidirecionalidade e suas idiossincrasias e de 

mecanismos mais ajustáveis, que possam reger a gramaticalização. 

 

1.2.4 O princípio da unidirecionalidade e os mecanismos de gramaticalização 

 O princípio da unidirecionalidade, definidor por excelência da gramaticalização, diz 

respeito ao pensamento de que as mudanças realmente se efetivam, a priori, numa direção 

única e irreversível. Tal ideia faz parte das raízes históricas da gramaticalização que foi vista a 

princípio como um processo diacrônico de mudança das formas linguísticas. No entanto, o 

caráter historicista da gramaticalização foi aos poucos sendo reformulado, partindo de uma 

perspectiva também sincrônica do processo: a gramaticalização como um fenômeno sintático, 

pragmático e discursivo, a ser investigado a partir dos padrões fluidos da língua. Tratou-se 

então de aliar essas duas perspectivas na análise da mudança linguística por meio da 

gramaticalização, não só como um fenômeno histórico, diacrônico, mas sobretudo e 

complementarmente, como resultante de um dinamismo de caráter evolutivo e recorrente 

(sincrônico), por isso mesmo pancrônico, que envolve propriedades semânticas, gramaticais e 

discursivas no uso corrente da língua. 

 Na verdade, a tradicional concepção histórica ou diacrônica de gramaticalização, 

difundida até a década de 70, traduz uma visão limitada de mudança, muito embora adequada 

para a época, quando a linguística histórica estava em expansão.  Ora, conforme já nos 

demonstra Martelotta (2003, p. 68), a mudança linguística não pode ser entendida em termos 

de uma diacronia linear, caracterizada por transformações decorrentes da evolução apenas 

temporal.  Por outro lado: 

 

A mudança lingüística deve ser entendida como um fenômeno 

tridimensional, ou seja, a trajetória de mudança de um item lingüístico é um 

reflexo de, pelo menos, três aspectos diferentes: tempo e, sobretudo, 

cognição e uso. Se tempo é fator necessário para que os processos de 

mudança se façam sentir, cognição e uso são de fundamental importância 
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para uma teoria que interpreta as línguas humanas como o reflexo do 

comportamento, no ato concreto da comunicação, das restrições cognitivas 

associadas à captação de dados na experiência, à sua compreensão e ao seu 

armazenamento na memória, assim como à capacidade de organização, 

acesso, utilização e transmissão adequada desses dados. 

 

 No que se refere à direção da mudança, a proposta de Givón (1979) é muito oportuna, 

ao estabelecer a existência de um processo cíclico na gramaticalização que pode ser assim, 

por nós, esquematizada: 

 

Figura 4: Trajetória de gramaticalização segundo a proposta de Givón (1979) 

 

               Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p.85) também apontam para uma trajetória 

ascendente de abstração semântica dos itens lexicais: “as formas associam-se a significados 

progressivamente mais abstratos, partindo da noção de espaço, podendo ou não passar pela 

noção de tempo e desaguando na categoria mais abstrata de texto”, como demonstra o 

esquema abaixo: 

                             Espaço    > (Tempo) >    Texto 

Silva (2005) nos chama a atenção para o fato de que, sob esta concepção, ocorre uma 

“mudança semântica de caráter progressivo”, indicando um “deslocamento dos sentidos” das 

formas linguísticas que passam de um status mais concreto para um menos concreto, sem que, 

no entanto, as formas ou funções já existentes tenham necessariamente que desaparecer.   
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 Muito embora haja exaustivas evidências da unidirecionalidade da gramaticalização, 

Hopper e Traugott (1993) afirmam que não se pode considerá-la como um princípio absoluto, 

uma vez que existem contraexemplos, ainda que relativamente pouco numerosos. Nessa linha 

de pensamento, Heine et al. (1991) afirmam que os detratores do princípio da 

unidirecionalidade, representados a partir da publicação de Language Sciences 23, em 2001, 

costumam apresentar casos de “desgramaticalização” e “regramaticalização” para contestá-lo.  

No primeiro caso, haveria uma inversão da direção usual da gramaticalização ([+gramatical] 

> [-gramatical]), por exemplo, em português, a preposição “contra” pode funcionar como 

substantivo (“Os prós e os contras da questão”) ou até como adjetivo (“Ele é contra tal 

idéia”). No segundo caso, o da regramaticalização, formas sem qualquer função poderiam 

adquirir função gramatical.   

 Tais contestações caem por terra, entretanto, se levarmos em consideração três contra-

argumentos, defendidos pelos estudiosos da gramaticalização:  

(a) as mudanças não costumam ocorrer de forma abrupta e isso não significa a 

exclusão da forma antiga;  

(b) a forma mais antiga e a inovadora, como já dissemos, podem permanecer na 

língua em competição e  

(c) a teoria dos Protótipos permite-nos reconhecer uma gradação, o então 

reconhecido “cline”, entre os membros de uma dada categoria, o que atesta a 

descontinuidade da mudança linguística, dinâmica por natureza, sem limites 

precisos e definidos, mas alvo de mecanismos inovadores a todo instante.   

 Martelotta (2010, p. 142) é enfático ao afirmar que “em muitos desses casos – talvez 

na maioria dos contra-exemplos apresentados na literatura -, não há reversão do processo de 

gramaticalização ou antigramaticalização, e sim atuação de processos diferentes”. Para o 

autor, faz-se necessário buscar as motivações do processo de gramaticalização nos 

mecanismos gramaticais que reflitam aspectos universais de seu funcionamento, o que, 

consequentemente, fortalecerá a sua constituição com princípios teóricos consolidados.  O 

autor admite que “a chamada teoria da gramaticalização não é uma teoria da linguagem nem 

da mudança lingüística, mas deve ser uma teoria do desenvolvimento das formas 

gramaticais”. Ou seja, a gramaticalização deve ser concebida como um tipo de mudança 
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linguística, que convive ao lado de outros processos, tais como a lexicalização ou a 

discursivização, e, por isso mesmo, deve se consolidar e se fortalecer como tal. 

 Para tanto, Martelotta (2010) advoga o que ele chama de “fluxo básico de mudança 

motivado pelo uso”: a mudança linguística é gradiente e motivada porque a gramática é um 

fenômeno social e mecanismos de natureza cognitiva, essenciais aos seres humanos, 

influenciam a forma como o falante atualiza seu discurso.  Esses mecanismos, segundo o 

autor, são a garantia da regularidade dos processos de mudança tanto no que concerne à 

natureza das formas envolvidas, quanto as suas trajetórias e direcionalidade.  

Argumentando em favor da unidirecionalidade na gramaticalização, Martelotta (2010) 

cita um quadro de fatores, emprestado de Haspelmath (1999) e Traugott e Dasher (2005), 

como representativos de um mecanismo geral de mudança e renovação da estrutura linguística 

que estão na base do que o autor chamou de “fluxo básico de mudança motivada pelo uso”: 

 Iconicidade; 

 Efeitos de frequência; 

 Necessidade de expressar domínios abstratos da cognição em termos de 

domínios concretos; 

 Competição entre as motivações de economia e clareza; 

 Tendência dos falantes para usar expressões novas e extravagantes; 

 Tendência dos ouvintes para selecionar estruturas ótimas; 

 Negociação do sentido por falante e ouvinte no ato da comunicação. 

Complementarmente, o estudioso brasileiro resumiu o processo de mudança associado 

à gramaticalização, às seguintes etapas que se instauram no uso da língua, enfatizando os 

princípios funcionalistas da Iconicidade e da Marcação: 

 O item é usado com alta frequência em um determinado contexto 

(forma não marcada) e, tornando-se altamente previsível, passa a 

apresentar baixo nível de informatividade. 

 Com isso, o item tende a perder em complexidade estrutural, o que 

implica fusão de formas e erosão. 
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 Por outro lado, seu uso passa a requerer menor esforço em termos de 

atenção demandada e tempo de processamento (forma não marcada).  

Isso leva ao desgaste semântico dos itens e o sentido das construções 

como um todo tende a se afastar, cada vez mais, do sentido consequente 

da soma dos significados das unidades que apresenta. 

 O item desenvolve sentidos menos representacionais, passando a 

funcionar no nível interpessoal. 

 Os usuários buscam novas formas para expressar a idéia indicada pelo 

item que cumpre o processo de mudança, concretizando o fenômeno de 

renovação. 

O quadro proposto por Martelotta (2010) nos lembra um outro, muito difundido na 

literatura sobre o tema, aquele indicado por Heine e Reh (1984 apud Heine et al., 1991, p. 15), 

para quem “quanto mais uma unidade linguística adentra o processo de gramaticalização”, 

 mais perde em complexidade semântica, significado funcional e/ou 

valor expressivo; 

 mais assume significância pragmática e ganha em significância 

sintática; 

 mais reduzido é o número de membros pertencentes ao mesmo 

paradigma morfossintático; 

 mais sua variabilidade sintática decresce, ou seja, mais sua posição na 

oração torna-se fixa; 

 mais seu uso se torna obrigatório em certos contextos e agramatical em 

outros; 

 mais se coalesce semântica, morfossintática e foneticamente com outras 

unidades; 

 mais perde em substância fonética. 

Entre “perdas” e “ganhos”, o quadro teórico da gramaticalização vai aos poucos se 

delineando na direção de um continuum, no qual vários fatores estão em jogo. De comum 

acordo com Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 59), podemos observar que o 

output da gramaticalização reside em aspectos de ordem cognitiva, sociocultural e 
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comunicativa, condição, a priori, muito generalizante, mas imune a possíveis 

questionamentos. É o caso, por exemplo, no percurso unidirecional da gramaticalização, do 

que muitas das abordagens parecem apontar para a tese de um “enfraquecimento semântico”, 

quando do desenvolvimento desse processo.  

Como podemos perceber nos mecanismos indicados anteriormente, há muito mais 

referências a possíveis “perdas” semânticas em estágios maturados do fenômeno, do que 

alusão a “ganhos”. Sobre essa questão Perini-Santos (2010, p. 360) argumenta, 

ponderadamente, que a perda do valor semântico pode ser “relativizada”, principalmente se 

levarmos em consideração o “resultado herdado do valor semântico inicial supostamente 

extinto”. Para o autor, podemos até não reconhecer essa herança, mas a expressão 

gramaticalizada, em seu processo de maturação, cria vínculos relacionais que participam de 

sua manifestação sintática atualizada. Isso só justifica a ideia de que a gramaticalização não 

pode ser concebida a partir de pólos extremistas: nem como um processo que se acaba num 

ponto de literal “desgaste”; nem como um fenômeno infinitamente interminável, mas como 

um processo que revela uma variedade de usos passíveis de serem organizados numa 

determinada direção.  

Neste sentido, tantas serão as trajetórias ou percursos de gramaticalização quantos 

forem os mecanismos que engatilham o processo de mudança através dos quais as formas e as 

funções atravessam a gramática e são por ela igualmente atravessadas. Dentre os mecanismos 

de mudança via gramaticalização, a metáfora e a metonímia são os mais citados ipsis literis 

pelos estudiosos. Segundo Heine et al. (1991), a metáfora envolvida na gramaticalização, 

diferentemente daquela relacionada às figuras de linguagem, seria pragmaticamente motivada 

e voltada para a função na gramática, podendo ser esquematizada em termos de algumas 

categorias cognitivas básicas, as quais seguiriam, segundo os autores, a seguinte trajetória: 

                       Pessoa > Objeto > Processo > Espaço > Tempo > Qualidade 

 A mudança metonímica em gramaticalização, por seu lado, remete a um tipo de 

“inferência pragmática”, numa associação que se dá, não por similaridade ou analogia, como 

na metáfora, mas por contiguidade ou reanálise. De acordo com Freitag (2010, p. 147), a 

reanálise metonímica pode provocar mudanças na estrutura de uma expressão, apontando 

como um tipo mais frequente os casos de composição de palavras, em que ocorre o 

encadeamento de duas ou mais formas, originando um “reordenamento de fronteiras”, como 

em: clara + mente > claramente 
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 Como podemos observar, a gramaticalização pode ser investigada a partir de 

parâmetros teóricos bastante definidos, apesar das possíveis modificações que ela vai 

sofrendo ao longo de seu percurso epistemológico, que continua sendo alvo de novas 

tendências nos estudos em gramaticalização, desafiador por natureza.  

 

1.3 Novas tendências nos estudos sobre gramaticalização 

 No ano de 2001, em pleno início do século XXI, quando os estudos em 

gramaticalização resfolegam indícios das mais variadas vertentes, das mais diversificadas 

investigações em torno dos mais diversos itens e construções linguísticas, em muitas de suas 

variações, eis que surge, no mínimo, uma das afirmações das mais instigantes, senão 

intrigantes, no âmbito dos estudos desse processo: “Neste artigo, submeto a gramaticalização 

a uma análise de microscópio e concluo que a idéia é irresponsável. Vou concluir que, ao final 

das contas, não existe gramaticalização” (NEWMEYER, 2001, p. 189). [Grifo nosso]. 

 Não fosse apenas a sua idéia de não atribuir à gramaticalização o estatuto de “teoria”, 

Frederick Newmeyer, no artigo “Desconstruindo a gramaticalização”, foi, minimamente, 

audacioso, para não dizer ousado, a partir do momento em que pôs à prova a existência da 

gramaticalização, renegando sobretudo o caráter unidirecional desse processo, já discutido 

anteriormente. Além de Newmeyer, estudiosos como Lyle Campbell e Richard Janda, em 

Language Science 23, não pouparam esforços para apresentar exceções à questão da 

unidirecionalidade, marca registrada da gramaticalização. Como mostra Martelotta (2010), 

esses autores não chegaram a causar maiores danos à proposta de gramaticalização, mas, com 

certeza, instigaram reformulações que até hoje tendem, cada vez mais, a refinar os princípios 

norteadores desse processo.  É assim que é possível depreender três das mais atuais tendências 

nos estudos em gramaticalização, que tem se tornado verdadeiros desafios para quem se 

debruça sobre esse processo: a teoria da Epifenomenalidade, do próprio Newmeyer (2001), a 

teoria Multissistêmica, de Castilho (2006) e Gramática de Construções (TRAUGOTT & 

TROUSDALE, 2013). 

 

1.3.1 A teoria da Epifenomenalidade  

 Newmeyer (2001), a despeito de toda sua crítica à gramaticalização, prefere vê-la, não 

como um processo, mas como o “resultado de outros processos”.   A sua idéia de caracterizar 
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a gramaticalização como um “fenômeno a ser explicado” (cf. item 1.2.2) foi por ele mesmo 

especificada, ao se referir a “um fenômeno de um tipo particular”, guiado ou regido por um 

conjunto de diferentes princípios, em outras palavras, um “epifenômeno”. Ou seja, um rótulo 

para a conjunção de certos tipos de mudanças linguísticas que podem ocorrer 

independentemente. Consoante Freitag (2010), essa visão é compartilhada por autores como 

Traugott e Heine (1991), para quem os processos de metáfora e metonímia, por exemplo, 

podem favorecer a mudança por gramaticalização, mas dela não são exclusivos. Em outras 

palavras: nem toda metáfora é um mecanismo de gramaticalização. Para Freitag (2010), “os 

conceitos de gramaticalização não lidam adequadamente com as fronteiras do que seja um 

processo de mudança metafórico/metonímico por gramaticalização” (p. 154). 

 O epifenômeno “gramaticalização” é evidenciado, em termos newmeyereanos, por 

muitos estudos que têm descrito vários estágios de ordenação temporal das mudanças, como 

mais uma vez demonstra Freitag (2010, p. 154):  

 

Givón (1995) aponta que as mudanças conceituais precedem as mudanças 

sintáticas; já Hopper e Traugott (1993) apontam que mudanças de sentido 

são acompanhadas de mudanças sintáticas. Newmeyer (2001) apresenta 

evidências de que há casos em que a mudança semântica precede a sintática, 

outros casos em que as mudanças semântica e sintática ocorrem lado a lado 

e, ainda, casos em que a mudança sintática precede a mudança semântica. 

 

A autora ainda completa que as mudanças fonéticas também não são necessariamente 

decorrentes da gramaticalização, podendo configurar, em muitos casos, simples mudanças 

fonológicas regulares, ocorridas em qualquer língua e em qualquer tempo. 

 Gonçalves et al. (2007, p. 59) resumem os três casos a partir dos quais Newmeyer 

(2001) tenta comprovar a sua teoria: 

 o de mudanças semânticas relevantes sem reanálise ou redução 

fonética; 

 o de redução fonética sem mudança semântica; 

 o de reanálise sem mudança semântica ou redução fonética. 

Tais fatores são muito bem esquematizados no diagrama abaixo, ilustrado pelo autor 

americano: 
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Figura 5: Gramaticalização como epifenômeno (NEWMEYER, 2001, p. 202) 

 

                                                                                   Reanálise 

 

 

                                                              Mudança                      Redução                             
                                                             Semântica                           Fonética 

 

 

 

 A teoria da Epifenomenalidade, traduzida pela Language Science 23 (2001) e 

defendida por autores como Newmeyer e outros, ao mesmo tempo em que trouxe à tona 

críticas severas à questão da unidirecionalidade da gramaticalização, dispensando mais 

atenção aos clássicos contraexemplos, incitou questionamentos quanto ao próprio status 

teórico da gramaticalização, os quais continuam sendo alvo de estudos mais recentes, como 

por exemplo: seria a gramaticalização realmente um epifenômeno?  No caso de uma resposta 

positiva, como explicar trajetórias recorrentes de casos reconhecidamente dados como de 

gramaticalização? A unidirecionalidade seria, então, uma consequência casuística do 

epifenômeno gramaticalização? 

Os defensores da epifenomenalidade podem ter razão, na medida em que apresentam a 

unidirecionalidade como a propriedade definitória da gramaticalização, mas não enquanto 

hipótese a ser testada empiricamente. Roncarati (2010) tenta amenizar a polêmica, 

apresentando justamente duas hipóteses para a questão: ou a unidirecionalidade é uma 

propriedade empírica ou uma propriedade definidora da gramaticalização. No primeiro caso, 

qualquer mudança que não seja do léxico para a gramática ou do menos gramatical para o 

mais gramatical pode ser fatidicamente excluída do escopo analítico da gramaticalização.  Já 

no segundo caso, qualquer que seja tal mudança, não se pode comportar um processo de 

gramaticalização, não por simples e teórica definição. Gonçalves et al. (2007, p. 61) ratificam 

tal pensamento da seguinte maneira: 

 

G 
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Entretanto, em gramaticalização interessa considerar cada percurso 

individualmente e focalizar aquele em que uma mudança de estatuto 

categorial se implementa. A unidirecionalidade não deve ser entendida como 

percurso ou caminho único, mas como direção única para tantos quantos 

forem os caminhos de desenvolvimentos do léxico para a gramática. 

 

Em sendo assim, devemos adotar o princípio da unidirecionalidade como uma hipótese 

empírica que vem, comprovadamente, sendo suficiente para explicar vários casos de 

gramaticalização, o que não inviabiliza, por sua vez, uma perspectiva epifenomenológica para 

a gramaticalização. A impressão que nos dá é a de que a proposta de criticar veementemente o 

princípio da unidirecionalidade sucumbe à de realmente caracterizar e melhor explicar o 

processo de gramaticalização, o que, com efeito, poderia contribuir com mais clareza e 

eficácia para o que se vislumbra como uma nova tendência nos estudos em gramaticalização. 

Diante de tudo o quanto se discutiu até agora acerca do status quo da gramaticalização 

– e acreditamos que ela de fato existe – poderíamos, finalmente, chegar a uma concepção cada 

vez mais lapidada de gramaticalização, fornecida, oportunamente, por Castilho (1997, p. 31), 

para quem a gramaticalização consiste na trajetória em que um item lexical muda de categoria 

sintática (recategorização), experimentando alterações em níveis morfológicos, fonológicos e 

semânticos, deixando, pois, de ser uma forma livre.  

O autor defende uma abordagem dinâmica da língua, através da qual se possa exibir 

simultaneamente propriedades lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais, e variando 

conforme o grau de saliência entre elas. Tal abordagem traduz a preocupação do autor com o 

fenômeno da gramaticalização, que passa a figurar como tal ao lado de outros processos: o da 

lexicalização, o da semantização e o da discursivização, todos já apontados, posteriormente, 

por Castilho (2006) como propriedades a partir das quais a língua se constitui: o léxico, a 

gramática, a semântica e o discurso. Assim, lexicalização, semantização, discursivização e 

gramaticalização passam a ser reconhecidos como processos de criatividade linguística, 

orientados pelos princípios de ativação, reativação e desativação, elencados no item sobre os 

princípios de gramaticalização. 

A partir de uma perspectiva epifenomenológica da gramaticalização, podemos trazer à 

tona também outra polêmica básica, além do já tão discutido princípio da unidirecionalidade, 

igualmente evidenciada nos estudos mais atuais em torno desse processo: a reflexão em torno 

da interface lexicalização x gramaticalização, bem como dos limites entre discursivização e 

gramaticalização.  
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1.3.1.1 A interface lexicalização x gramaticalização 

 Ora, não é de hoje que a relação entre léxico e gramática é tomada como dicotômica 

ou contrastiva: é tradicional o pensamento de que a língua é dividida nesses dois grandes e 

opostos blocos com características específicas, a partir de que o próprio funcionalismo 

linguístico se apropriou para tomar o léxico como origem da gramaticalização, desde os 

estudos pioneiros de Meillet (1912) até à atualidade, em que pese o caráter unidirecional do 

processo empírico da gramaticalização. No entanto, Oliveira (2012, p. 134) nos alerta para o 

fato de que “esse contraste não é tão simples e nem sempre pode [deve?] ser tomado de modo 

tácito”. Para além de investigar o que de fato distingue léxico e gramática, diz a autora, faz-se 

mister perscrutar aspectos da interface entre esses domínios, uma vez que, de fato, eles 

paradoxalmente se aproximam.  

 Nesse sentido, a autora analisa um quadro de fatores paralelos entre lexicalização e 

gramaticalização, proposto por Brinton e Traugott (2006 apud OLIVEIRA, 2012), concluindo 

que dos doze traços elencados, metade (seis traços) é compartilhada por ambos os processos 

(gradualidade, unidirecionalidade, fusão, coalescência, demotivação e metáfora/metonímia) 

e a outra metade são privativos apenas da gramaticalização (decategorização, desbotamento, 

subjetivação, produtividade, frequência e generalização tipológica). Oliveira (2012) logo 

percebe que categorias lexicais e gramaticais devam ser vistas sob uma perspectiva gradiente 

e prototípica, partilhando traços, como gradualidade e unidirecionalidade e contrastando 

outros, como desbotamento e decategorização.  

A autora conclui que os fenômenos de mudança linguística “não atuam isoladamente, 

mas sim ocorrem em contextos específicos” (p. 137). Analisando a função clítica de certos 

pronomes locativos no português, ela pondera sobre dados que a levam a concluir que tais 

pronomes, muitas vezes, não só partilham das seis marcas comuns do quadro analisado, como 

também apresentam traços esporádicos dos demais, tratando-se, pois de uma “construção 

híbrida” entre lexicalização e gramaticalização, situando-se, pois, nessa área difusa entre 

léxico e gramática.  

 Muito próxima dessa perspectiva, vislumbramos a abordagem da lexicalização feita 

por Martelotta (2011, p. 122), quando esse autor também aponta semelhanças e diferenças 

entre ambos os processos, mas afirma: 
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não é coerente pensar esses processos como caminhos inversos de mudança: 

um em direção ao léxico, outro pra a gramática.  Parece fazer mais sentido 

pensar em mecanismos diferentes, com características distintas, que 

obedecem às mesmas tendências em direção à perda de fronteiras e de 

composicionalidade.  

 

 Ao analisar construções com “objeto incorporado”, Saraiva (2010) também tende a ver 

a gramaticalização e a lexicalização como pólos diferentes e complementares em um 

constante movimento de mudança linguística. Exemplos que apresentam a estrutura “Verbo + 

Sintagma Nominal nu”, como “fazer cesariana, tirar carteira, tomar banho, tomar sol, assistir 

aula etc”, demonstram construções idiomáticas produtivas que evidenciam, segundo a autora, 

uma “relação dialética” entre léxico e gramática, em que processos de gramaticalização (por 

exemplo, a frequência de uso) podem, sim, alimentar muitas lexicalizações (as expressões que 

adentram o idioma). 

 

1.3.1.2 Os limites entre discursivização e gramaticalização 

 Quanto à relação discursivização x gramaticalização, a questão se torna um pouco 

mais complexa, tendo em vista, a própria concepção de discurso que não é tão fácil de ser 

delineada. Numa tentativa de simplificá-la, mas não de (de)limitá-la, lembramos que é 

consenso, entre os funcionalistas, o fato de que o discurso deve ser tomado como ponto de 

partida para a gramática, “estando relacionado à organização funcional do texto, levando em 

consideração situações reais de uso que envolvam um determinado falante e um contexto 

específico” (SILVA, 2005, 2007).  

O autor nos lembra que o enfoque cognitivista, ao conceber que os padrões 

linguísticos são apreendidos no mundo real, enviados para o mundo mental e daí para o 

mundo linguístico, parte de uma trajetória cíclica, cujo início se dá no universo discursivo, 

percorre categorias semânticas, sintáticas, mórficas e fônicas, percurso esse ao longo ou ao 

final do qual, pode-se estabelecer desgaste ou extinção do item, não estando descartada, 

porém sua “(re)inserção” no discurso. No caso de ocorrer um possível e previsível 

“esvaziamento semântico”, Silva (2005, p. 83) afirma ocorrer aí “um uso não-gramatical para 

determinadas formas, que passam a difundir-se em pontos os mais inusitados no discurso, sem 

que atuem na organização textual”. É a discursivização, conclui o autor. Trata-se de um 

processo que, nessa perspectiva, provavelmente, extrapola os limites da gramática.  



62 
 

Acreditamos que os limites entre discurso e gramática sejam mais complexos do que 

possamos imaginar. Martelotta (2010) investe na existência de caminhos previsíveis para uma 

mudança cada vez mais (inter)subjetiva da língua, em que se passa de um sentido 

representacional para um sentido processual, nos processos de gramaticalização. Tal “sentido 

processual”, para o autor, revela “o modo como o falante constrói o enunciado para o ouvinte 

(tipo de relacionamento lógico, tipo de modalização, marcas de pressuposição, mecanismos 

de atenuação de assertividade e outros aspectos que revelam essa relação entre falante e 

ouvinte)” (MARTELOTTA, 2010, p. 65). 

Tal como ocorre com a lexicalização, podemos nos arriscar a dizer que discursivização 

e gramaticalização são processos intercomplementares, levando-se em conta as relações entre 

a língua e seu contexto de uso, a exemplo dos marcadores discursivos, os quais demarcam não 

apenas a visão do falante (elementos pertencentes à gramática), mas também indicam sua 

preocupação com o modo como as formas linguísticas vão ser interpretadas pelo ouvinte 

(fatores pertencentes ao domínio do discurso). Com isso, queremos dizer que a 

discursivização não deve ser vista apenas como um estágio da gramaticalização, mas como 

um processo mais amplo de mudança linguística que não necessariamente desemboca numa 

mudança gramatical, mas diz respeito a funções pragmáticas atuantes na interação entre os 

usuários a língua.  Se tais funções influenciam num movimento em direção à gramática, neste 

caso, podemos nos referir a um processo de gramaticalização.  

 A perspectiva epifenomenológica de gramaticalização nos levou a repensar os limites 

entre esses sistemas linguísticos, considerando a gramaticalização como uma possível etapa, 

complementar e dialógica, em todo esse processo. Tanto na teoria da epifenomenalidade 

quanto na teoria multissistêmica, a despeito de e com todo respeito a todas as suas 

contribuições, as discussões e reflexões em torno da gramaticalização limitaram-se a sua 

condição epistemológica de processo teórico em construção. Uma vez recortados os aspectos 

basilares desse processo (concepção, princípios, mecanismos), como lidar com a 

gramaticalização propriamente dita?  

Em outras palavras: quais ingredientes da língua favoreceriam o estabelecimento da 

gramaticalização, uma vez que, como já dissemos, qualquer material linguístico é passível de 

se gramaticalizar? Mais especificamente: considerando esse “qualquer material linguístico”, 

como construções gramaticais, já que mesmo um elemento linguístico não deve ser tomado 

isoladamente, quais seriam as peculiaridades gramaticais para que ocorra casualmente ou não 
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um processo de mudança no uso dessas construções? As respostas para estas indagações tem 

sido o foco de atenção da mais forte e atual tendência nos estudos em gramaticalização: a 

gramática de construções, ou a gramaticalização de construções ou, ainda, a 

construcionalização. 

 

1.3.2 Por uma perspectiva construcional nos estudos em gramaticalização  

 O processo de discursivização, discutido no item antecedente, tem gerado uma série de 

especulações que passam a pontuar o que há de mais novo no desenvolvimento das pesquisas 

funcionalistas atualmente: a relação discurso x gramática. Estudos há que já indicam uma 

trajetória de gramaticalização dando ênfase a situações mais subjetivas, pragmático-

discursivas por assim dizer, em contextos de uso da língua, como por exemplo: 

               Proposicional > (Textual) > Expressivo 

                                                                    (TRAUGOTT, 1982)  

Lembremo-nos de que Martelotta, Votre e Cezário (1996) evidenciam que a 

gramaticalização tende a ser processada numa “gradação de abstraticidade” que envolve 

quatro diferentes níveis: 

 Cognitivo: através da metáfora, elementos do mundo concreto (do léxico) migram 

para um mundo mais abstrato (da gramática). 

 Pragmático: intencionalmente, o falante visa facilitar a compreensão de idéias novas 

por parte do ouvinte, utilizando-se de conceitos mais concretos e mais conhecidos. 

 Semântico: o falante tende a explicitar sentidos novos a partir de significados mais 

velhos. 

 Sintático: aspectos estruturais de uma língua são estimulados e pressionados a adquirir 

novas formas em determinados contextos. 

A relevância de uma dimensão pragmático-discursiva na pesquisa funcionalista tem 

sido alvo de uma crescente valorização entre os estudiosos da área, o que tem levado a uma 

série de constatações tendenciosas, porém atraentes e relevantes, para quem se aventura a 



64 
 

realizar investidas científicas nessa área de estudos linguísticos, conforme já nos mostra 

Oliveira (2012, p. 137): 

 É preciso compatibilizar a dimensão gramatical à pragmático-discursiva na abordagem 

funcionalista; 

 Pressões comunicativas e cognitivas podem ser mais relevantes do que questões de 

frequência na rotinização de determinados usos linguísticos; 

 O conjunto de fatores pragmático-discursivos diminui a ênfase da dimensão temporal, 

da trajetória histórica unidirecional, como responsável pela mudança gramatical; 

 Contextos marcados por maior subjetivização, pressões pragmáticas e negociações de 

sentido, favorecem polissemia e gramaticalização; 

 Deve-se levar em conta o perfil dos envolvidos na interação – emissores e receptores – 

em termos de sua história, nível de habilidade ou competência comunicativa e de sua 

representação na comunidade linguística. 

Para a autora, hodiernamente, já não bastam ao funcionalismo nem práticas de coleta e 

de análise de dados eminentemente quantitativas, nem o registro de um ou outro processo de 

gramaticalização: deve-nos interessar também, e com igual importância, ampliar essa 

dimensão teórico-metodológica de estudos funcionalistas, para pesquisas que ganhem em 

acuidade e especificação qualitativa no tratamento dos dados, assim como no tratamento dado 

ao conjunto de fatores pragmático-discursivos intervenientes nesse processo. 

No que diz respeito à acuidade e à especificação qualitativa no tratamento dos dados, 

uma das mais substanciosas tendências que o funcionalismo passa a assumir é a perspectiva 

construcional no tratamento dos processos de gramaticalização. De acordo com Oliveira 

(2012, p. 142), “uma das evidências dessa orientação é a crescente importância das relações 

metonímicas em relação às metafóricas, na pesquisa sobre mudança gramatical”. A prioridade 

da metonímia face à metáfora, comprovada nos estudos que compreendem que as trajetórias 

de sentido e de padrões funcionais emergem de determinados modos de organização sintática, 

tem dado espaço para o que hoje se tem denominado de Gramática de Construções. A 

importância das relações metonímicas no processo de gramaticalização se dá, segundo a 

autora, a partir do momento em que a mudança linguística envolve associação e contiguidade, 

considerando-se que alterações semântico-funcionais não atingem itens isoladamente, mas 
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ocorrem na relação que tais itens estabelecem entre si, num determinado arranjo de disposição 

dos constituintes na tessitura textual, ou seja, em determinados modos de construção desses 

elementos na cadeia textual.   

Conforme já nos mostram Traugott e Dasher (2005, p. 80), podemos fazer crer que a 

metonímia se fundamenta “na conceptualização da mudança semântica no contexto de uso, 

nos contextos sintagmáticos de uso linguístico, envolvendo, associação, contiguidade e 

indexicalidade”. [Grifo nosso]. É assim que, partindo do fenômeno da metonimização, 

estabelecem-se as relações que marcam a negociação interacional, caracterizadas, segundo os 

autores, por estratégias de “subjetivação” e “intersubjetivação” no uso da linguagem.   

Diante disso, não há mais como conceber a gramaticalização sem fazer referência a 

todo um contexto bem mais amplo de construção linguística, no qual entram em jogo fatores 

de ordem contextual e, portanto, pragmático-discursivos, ou, conforme indicam Hopper e 

Traugott (1993), a reanálise de padrões discursivos em padrões gramaticais. Tais padrões 

gramaticais, em contínua evolução, podem, por sua vez, movimentar-se em diferentes estágios 

de desenvolvimento, o que implica dizer também que a gramaticalização, nesta nova 

perspectiva, inclui também mudanças na ordenação dos constituintes da sentença. É esta a 

concepção de gramaticalização que adotamos neste trabalho, arriscando-nos a desafiar 

abordagens linguísticas mais clássicas de gramaticalização, que pressupõem categorias 

discretas em sistemas fixos e estáveis. De acordo com Bybee (2003, p 602), de fato, parece 

mais adequado dizer que é uma construção com seus itens lexicais particulares que se torna 

gramaticalizada do que dizer que é o item lexical que se gramaticaliza. [Grifo nosso]. 

 Sobre esta nova tendência da gramaticalização, retomemos Oliveira (2012), ao 

constatar que, se por um lado, essa perspectiva apresenta-se-nos inovadora, por outro, já 

revela alguns desafios, traduzidos pela autora na seguinte problemática: como integrar à 

pesquisa de cunho histórico (funcionalista) uma abordagem de cunho eminentemente 

sincrônico (cognitivista)? Ou seja: como levar em consideração o tão questionado princípio da 

unidirecionalidade nesta nova perspectiva, voltada que está para a análise de construções 

linguísticas fora de um traçado ou percurso histórico?  

    Oliveira (op. cit.) defende que é possível enfrentar esses desafios a partir da 

consideração de que, na Gramática de Construções, há a clara possibilidade de “identificar 

padrões convencionais (mais gramaticais) a partir de seus correspondentes primários (mais 

lexicais)” (p. 144), concebendo um cline de gramaticalização, que seria: 
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ESQUEMATIZAÇÃO > GRAMATICALIZAÇÃO, fato que, com certeza, concilia as duas 

vertentes teóricas aparentemente em distinção nessa nova abordagem. Na verdade, não 

acreditamos que a construcionalização negue a unidirecionalidade, mas apenas a 

redimensione, considerando-a como numa engrenagem de mudança de padrões construcionais 

da língua não necessariamente linear, mas descontínua, nos processos de gramaticalização. 

 Traugott e Trousdale (2013) resumem assim esse pensamento:  

 

Toda abordagem construcional compreende a gramática como sendo uma 

estrutura holística: nenhum nível da gramática é autônomo ou mais importante, 

mas a semântica, a morfossintaxe, a fonologia e a pragmática trabalham juntas 

numa construção (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 3). 

 

É o caso, por exemplo, do tratamento que deveremos dar à “negação”, alvo de estudo 

da presente pesquisa, cujos entornos linguístico-discursivos podem nos levar a adotar essa 

nova postura teórico-metodológica nos termos que Oliveira (2012) convenientemente nos 

orienta, apontando para esta outra tendência nas pesquisas de vertente funcionalista: uma 

abordagem construcional da gramaticalização. Nessa perspectiva, ganha destaque a proposta 

segundo a qual “alterações de sentido ou forma não ocorrem em constituintes isoladamente, 

mas sim no âmbito de construtos maiores, que devem ser levados em conta.” (p. 148), como é 

o caso do nosso NÃO pré-verbal, cuja estrutura advérbio + verbo, parece constituir uma 

construção gramatical que, apesar de padronizada, canônica, adentra cada vez mais a 

gramática da língua portuguesa.  

É por isso que precisamos deixar claro aqui, que adotamos uma concepção mais ampla 

de gramaticalização como reorganização de material gramatical, cujos objetivos não 

devem se limitar a descrever um fenômeno como etapa final de um processo, porquanto já 

esteja padronizado, nem tampouco referir um infindável continuum processual, mas analisar 

as possibilidades de mudança que uma dada construção pode exibir, mesmo nessa aparente 

padronização imutável que o NÃO pré-verbal parece constituir. 

Eis o nosso maior desafio, cujas tarefas não serão poucas nem os resultados 

inteiramente perfeitos, mas a empreitada de uma pesquisa que não se quer pronta nem 

acabada, uma vez que lidamos com a investigação, dinâmica por natureza, da língua em 

situação de efetivo uso. Comecemos pela tarefa de comparar a abordagem tradicional à 

perspectiva funcionalista nos estudos em torno dos advérbios, os quais tem sido produtivos na 
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investida de retirar as pedras dos caminhos que perpassam, sobretudo, o advérbio de negação 

NÃO, em direção a uma proposta de uma construção correlata negativa, tendo em vista uma 

construção correlata negativa. 
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CAPÍTULO II 

Negar é humano: da tradição gramatical à  

perspectiva funcionalista nos domínios da negação 

 

“Negar é um ato mental” 

(Ludwig Wittgenstein) 

 

 Em sua clássica obra Investigações Filosóficas (2000 [1953]), o filósofo Ludwig 

Wittgenstein, considera que o sistema de signos linguísticos utilizados pelo homem constitui 

um complexo “jogo de linguagem” (sprachspiele), cujas peculiaridades transcendem a 

comunicação dos animais, pois os humanos conseguem elaborar sistemas mais abstratos de 

signos. Para Wittgenstein (2000 [1953], p. 189): “a expressão jogo de linguagem deve aqui 

realçar o facto de que falar uma língua é uma parte de uma actividade ou de uma forma de 

vida [lebensform]”. 

 O filósofo austríaco compreende tal “forma de vida” não somente no âmbito cultural 

como também no natural, ambos representando as bases sobre as quais as regras do jogo 

linguístico são criadas. Longe de ser um naturalista, no entanto, o pragmatismo filosófico de 

Wittgenstein nos faz entender que não há uma natureza fixa, pois tanto os fatos quanto o 

nosso conhecimento deles mudam. Isto quer dizer, de acordo com o filósofo, que a forma de 

vida não é determinante para a criação de regras linguísticas, mas é a base sobre a qual tais 

regras são convencionadas pelos homens, representadas pelos jogos de linguagem que não se 

dissociam do meio cultural do qual emergem e, por isso mesmo, são negociáveis, mutáveis e 

imprevisíveis no contexto em que ocorrem e de que dependem. 

 Na esteira da filosofia wittgensteineana, podemos afirmar, então, que a negação, 

definida como um “acto mental” (2000 [1953], p. 449) é um fenômeno que traduz uma das 

mais complexas atividades cognitivas do fazer linguístico humano, ou seja, um jogo de 

linguagem idiossincraticamente revelado nos mais diversos contextos de uso da linguagem.  

Conforme Wittgenstein: 

 

 

 



69 
 

Negation: a “mental activity”. Negate something and observe what you are 

doing – Do you perhaps inwardly shake your head? And if you do – is this 

process more deserving of your interest than, say, that of writing a sign of 

negation in a sentence? Do you now know the essence of negation? 

(WITTGENSTEIN, 2000 [1953], p. 451)
9
 

 

 Assim, para alcançarmos a essência da negação como ação, devemos ir para além do 

simples contextualismo e adotar o desenvolvimento de uma tese mais geral sobre o 

funcionamento da linguagem em uso: mostrar que o conceito de ação é muito mais 

fundamental se levarmos em consideração que o ato realizado pode alterar o contexto de uso 

da linguagem, uma vez que esta é influenciada por pressões de ordem estrutural e cognitiva.  

Nessa perspectiva, defendemos que negar, como ato mental, pode, efetivamente, alterar o 

contexto em que está sendo realizado. Devemos interpretar a ação discursiva da negação, 

dessa forma, sempre como interação, como tendo um sentido dialógico, porquanto o ato 

realizado sempre pressupõe um interlocutor, ainda que em potencial, e é construído com base 

nas expectativas do falante sobre o ouvinte, na antecipação do que o ouvinte, por sua vez, fará 

em resposta a essa negação.  

 É nesse sentido que Horn, um dos estudiosos mais citados em torno da temática da 

negação, numa linha de estudos reconhecidamente mais pragmático-discursivos do fenômeno, 

afirma que a capacidade de negar é a capacidade de recusar, contradizer, mentir, falar 

ironicamente, distinguir a verdade da falsidade, em resumo, a capacidade de ser humano: “the 

capacity to negate is the capacity to refuse, to contradict, to lie, to speak ironically, to 

distinguish truth from falsity – in short, the capacity to be human” (HORN, 2001, p. 

10)
10

.  O linguista ainda é bastante oportuno ao afirmar que “se somos, por definição, animais 

que falamos, somos, por isso mesmo, animais que negamos, e como Spinoza e Hegel 

argumentaram, alguma determinação lingüística diretamente ou indiretamente envolve a 

negação”
11

. 

                                                           
9
 “Negação: uma "atividade mental". Negar algo e observar o que você está fazendo- talvez, você interiormente 

abane a cabeça? E se você o fizer – este processo é mais merecedor de seu interesse, do que, dizem, escrever um 

sinal de negação em uma frase? Você agora conhece a essência da negação?” (WITTGENSTEIN, 2000 [1953], 

p. 451). [Tradução nossa]. 
10

 “A capacidade de negar é a capacidade de recusar, contradizer, mentir, falar ironicamente, distinguir a verdade 

da falsidade – em suma, a capacidade de ser humano” (HORN, 2001, p. 10). [Tradução nossa]. 
11

 “If we are by definition the animals that talk, we are ipso facto the animals that deny, for as Spinoza and Hegel 

argue, any linguistic determination directly or indirectly involves a negation”. (HORN, 2001, p. 13).  
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No domínio funcionalista, base teórica do nosso trabalho, Roncarati e Mollica (1997, 

p. 65) considera que, mais do que uma estratégia linguística, o ato de afirmar ou negar 

desempenha papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. De 

acordo com a autora, é desde a infância que o indivíduo é educado na base do “sim” e do 

“não” e, ao longo dos anos, vai desenvolvendo as suas habilidades para desempenhar esses 

papeis, fazendo-se necessário saber aceitar e rejeitar, permitir e proibir, afirmar negando ou 

negar afirmando, nos mais diversos contextos de uso da linguagem.   

Nesse cenário teórico, a negação surge como uma operação linguística estruturalmente 

mais marcada do que a afirmação, uma vez que pode demandar mais massa linguística, bem 

como mais esforço cognitivo para a sua realização. Apontando para possíveis processos de 

gramaticalização engendrados pelo ato de negar, os estudiosos da área apresentam 

contribuições significativas, uma vez que lidam com uma gramática funcional, cujo 

tratamento dado ao fenômeno da negação é muito diferenciado daquele dado pela gramática 

tradicional da língua portuguesa, como veremos nos próximos tópicos. 

 

2.1 A negação na tradição gramatical ou: “Quem nasceu para casulo nunca vai ser 

borboleta”
12

 

A gramática tradicional (doravante GT) trata do fenômeno da negação de forma 

fragmentada em três momentos básicos, a saber: 

(a) na Morfologia, quando da classificação dos ditos “advérbios de negação”; 

(b) na Sintaxe, quando da classificação das frases em “afirmativas, negativas, 

interrogativas e exclamativas”; e  

(c) mais uma vez na Sintaxe, quando da classificação dos adjuntos adverbiais, derivados 

dos advérbios, os chamados “adjuntos adverbiais de negação”. 

Na verdade, as formas contempladas como sendo indicadoras de negação são as 

mesmas nos três momentos apontados pela GT: os mesmos “advérbios de negação”, 

morfologicamente classificados em (a), tanto caracterizam as frases denominadas “negativas” 

(b), quanto assumem a função sintática de “adjunto adverbial” (c). Ou seja, a negação, para a 

GT, restringe-se a uma classe de palavras, os advérbios, os quais ocorrem em frases negativas 

                                                           

12
 Antônio Neto (Disponível em: www.pensador.uol.com.br. Acesso em: 30/11/2015). 

http://www.pensador.uol.com.br/
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com a função sintática de adjunto adverbial, muito embora seja tratada fragmentadamente, em 

momentos diversos da gramática. Prova dessa fragmentação é o fato de que sentimos falta de 

ver tratada a negação, ainda na abordagem sintática, na classificação das orações ditas 

“subordinadas adverbiais”, já que tais orações deveriam abranger os tipos adverbiais 

propostos morfologicamente tal como são classificados, ou seja, não se contemplam as 

“subordinadas adverbiais negativas”. Assim, seja pela referência fragmentada, in presentia, 

aos advérbios de negação, seja pelo tratamento, in absentia, de tais advérbios na classificação 

das orações adverbiais, a GT parece simplificar o fenômeno, facilitando, pois, a sua 

identificação a partir de palavras como “não”, “nem”, “nunca” ou “jamais”, sendo estas duas 

últimas também classificadas pela GT como advérbios de “tempo”.   

Pensarmos numa “oração subordinada adverbial negativa”, desenvolvida pelo 

advérbio NÃO”, refletiria um outro problema, se assim podemos dizer, que seria o de que, ao 

tratar das orações subordinadas introduzidas por advérbios, estes já assumiriam o estatuto de 

conjunção, o que, de todo, seria, no mínimo, uma novidade na abordagem dessa categoria 

gramatical. Se isso reflete um “problema” ou uma “novidade”, parece-nos já apontar para dois 

aspectos positivos no funcionamento da classe adverbial: a de uma possível mudança 

funcional, muito embora não reconhecida e mal explicada pelas GTs; uma ousada 

pressuposição de que a negação, também podendo ocorrer num contexto maior de conexão 

entre orações, poderá (ou não) refletir inusitadamente tal mudança, isto é, passando de 

advérbio a conjuntor.  

Tradicional e definitivamente, abordado como advérbio, o fenômeno em foco passa, 

pois, a ser caracterizado pela GT exclusiva e preferencialmente, como uma categoria de 

palavra “invariável”, que tem a função de “modificar um verbo, um adjetivo ou um outro 

advérbio, indicando-lhe uma circunstância” (CUNHA & CINTRA, 2007). Decorrem dessa 

definição várias controvérsias, amplamente discutidas por vários linguistas, as quais dizem 

basicamente respeito às noções de “modificação” e “circunstância”, totalmente incompatíveis 

não só com a noção de vários advérbios elencados na GT, como também, com a dos advérbios 

de negação, alvo de estudo do presente trabalho. Interessa-nos, mais de perto, uma reflexão 

acerca dessa incompatibilidade na negação e seu elemento mais prototípico, a construção 

NÃO pré-verbal, em língua portuguesa. 

Ora, segundo Ilari e Basso (2014, p. 314), a tradição gramatical, há vários séculos, 

identifica a palavra NÃO como o advérbio de negação por excelência. Para os autores, essa 
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decisão encontra respaldo em duas crenças amplamente compartilhadas entre tais gramáticos: 

(a) a de que a palavra NÃO é a mais usada na língua, para negar; (b) a de que negar é uma 

operação linguística que se faz sempre nas mesmas condições e com os mesmos efeitos.  Os 

estudiosos avaliam como sendo a primeira dessas crenças correta, afinal, o uso da língua 

atesta a recorrência do NÃO como condição sine qua non para comprovar a ampla e inegável 

utilização desse item linguístico como dado por excelência para a negação, advindo daí o seu 

estatuto de categoria mais prototípica para esse tipo de operação linguística. Quanto à segunda 

crença, os autores são categóricos, ao afirmar que esta é falsa, argumentando, coerentemente, 

que, “ao falar de negação, será preciso, antes de mais nada, esclarecer que essa palavra [NÃO] 

recobre uma série de fenômenos até certo ponto diferentes” (2014, p. 314). 

 As ideias de Ilari e Basso (2014) sintonizam-se com as de Silva (2000), que, 

investigando a caracterização ampla dos advérbios, não só o de negação, adverte: 

Muitos elementos pertencentes ao grande grupo denominado 

“Advérbios” apresentam, em relação a aspectos sintáticos e 

semânticos, comportamentos tão diferenciados que podem 

configurar, na verdade, grupo de palavras diferentes, devido a suas 

diversas naturezas e origens (...) gerando impasses e contradições 

difíceis de serem solucionadas. 

 

 Bonfim (1988), em uma de suas obras mais citadas sobre o assunto, Advérbios, já 

inicia seu trabalho, constatando o fato de que nossas gramáticas tratam o advérbio, dando a 

impressão de uma classe homogênea: é invariável, modifica um verbo, um adjetivo ou um 

outro advérbio, expressando circunstância. Acrescenta a autora, entretanto, que um exame 

mais acurado dessa classe, demonstra que tal caracterização não passa de uma resistente 

aparência, bastando atentar para a variação, de compêndio para compêndio, dos elementos 

que integram as listas de exemplos: são tão heterogêneas quanto a própria definição que a 

caracteriza. 

 É assim que a classe dos advérbios, de um modo geral, apresenta impasses e 

contradições, como muito bem disse a autora, as quais podem se resumir em quatro 

problemáticas na definição de advérbio, e que não deixam de refletir, nos advérbios de 

negação: (a) a própria natureza do advérbio; (b) a noção de “modificação”; (c) a noção de 

“circunstância” e (d) o critério morfológico da “invariabilidade”. 
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2.1.1 Da natureza do advérbio 

 Câmara Jr, já na década de 70, incluíra os advérbios nas classes dos nomes (por 

“migração vocabular”, são oriundos de adjetivos, substantivos, pronomes, numerais e verbos, 

como por exemplo “rapidamente”, formado de adjetivo (“rápido”) + substantivo (do latim 

“mens” = “mente”)), constituindo os advérbios modais ou “modificadores”, formados em –

mente e outros como “sempre”, “tarde”, “mal”; e dos pronomes (como os demonstrativos 

“aqui”, “aí”, “acolá”; os temporais “ontem”, “hoje” e “amanhã”, os relativos “onde”, 

“quando” e “como” e os interrogativos “onde?”, “quando?”,  “como?”,  “por quê?”). Para 

o linguista, na verdade, só existiriam três tipos de vocábulos: os nomes, os pronomes e os 

verbos. Resumindo, para ele, o advérbio, seria, portanto, um nome ou um pronome exercendo 

uma função modificadora. Neste sentido, o advérbio não seria uma classe de palavras, mas 

uma função que determinados vocábulos (nomes ou pronomes) exercem na frase. O autor 

entende assim a origem dos advérbios: 

Nas línguas indo-européias há certas formas nominais ou pronominais que 

trazem um sentido suplementar à significação essencial da comunicação 

centrada no ‘verbo’.  Tal foi o vocábulo que os gramáticos gregos chamaram 

epirrhéma ‘acrescentado ao verbo’ (gr. rhéma ‘verbo’). Os gramáticos latinos 

traduziram o termo grego como adverbium (CÂMARA JR, 1976, p. 115). 

 

Bonfim (1988) comenta a classificação de Câmara Jr (1970), ressaltando que a 

natureza nominal e pronominal dos advérbios de há muito já vem sendo apontada pela GT. O 

que de fato, na realidade, o diferencia da tradição gramatical, segundo a autora, é a forma 

organizada e sistemática com que o linguista criteriosamente selecionou a classe adverbial, 

classificando-a, muito embora a partir de outras classes, de forma objetiva e coerente. Além 

disso, a autora defende a ideia de que os advérbios possam vir a ser pronomes, uma vez que 

palavras como os locativos “aqui”, “aí”, “ali” e “lá” são dêiticos e podem exercer a função de 

sujeito, incluindo aí os locativos temporais “ontem”, “hoje”, “amanhã”, os quais, tais como 

locativos espaciais, também são dêiticos e podem funcionar como sujeito do enunciado.  

 Da classificação de Câmara Jr. sobre os advérbios, interessa-nos trazer à tona um 

questionamento relevante: qual seria, enfim, a natureza do advérbio?  Realmente existe uma 

classe dos advérbios? Esta não funcionaria, na realidade, como um misto de classes, tendo em 

vista seus comportamentos variados (nomes e pronomes)? O que poderemos dizer do 

advérbio de negação NÃO, quanto a sua natureza gramatical: nome ou pronome, nas palavras 

de Câmara Jr.? Arriscamo-nos a afirmar, desde já, que adotar por inteiro a proposta deste 
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autor deixaria de lado categorias como os advérbios de negação, visto que a natureza 

categorial do NÃO é tão complexa quanto se possa imaginar, já que de nome ou pronome, ele 

parece estar muito distante. Nem é nome, pois não deriva de categorias nominais, como 

substantivos ou adjetivos; nem é pronome, no sentido dêitico dos “advérbios-pronomes” de 

tempo ou lugar.  

Ao que nos possa parecer, a única propriedade dos advérbios de negação, que se 

aproxima dessa classe, é o fato de que, na maioria das vezes, o NÃO, mais especificamente, 

pode acompanhar um verbo, estando mais frequentemente à sua esquerda (NÃO + Verbo), 

justificando sua natureza literalmente (ad)verbial, o que, aliás, não é suficiente para definir 

suas propriedades categoriais, visto que essa estrutura padrão pode variar, por exemplo, o 

item negativo também pode ocorrer em outras partes da oração, não necessariamente 

adjungindo um verbo. 

Assim, as restrições definitórias do advérbio não param por aqui, pelo contrário, 

começam a se delinear desde a sua natureza como categoria adverbial, a qual ainda não 

esgota, como podemos ver, pela sua suposta característica de modificador.  

 

2.1.2 Da noção de “modificação” 

 Uma outra concepção problemática do advérbio é a noção de modificação.  Em 

concordância com Perini (1996), tal noção tem uma vertente semântica e outra sintática.  

Enquanto aquela funciona como uma espécie de ingrediente do significado da ação, esta 

implica uma ocorrência conjunta a um constituinte, ou seja, “estar em construção com”.  Do 

ponto de vista sintático, então, poderíamos dizer que “modificar” equivaleria a “determinar”. 

No entanto, Perini defende a ideia de que nenhuma das duas abordagens particulariza a classe, 

já que ambas podem se aplicar a outras classes (como por exemplo, em “Comprei uma 

cadeira”, em que os elementos em destaque não são advérbios); como ainda não podem se 

aplicar a todos os elementos do mesmo grupo, já que os advérbios de negação, afirmação e 

dúvida, por exemplo, não modificam o verbo, uma vez que podem incidir sobre outros 

constituintes da sentença, dada a sua mobilidade nas construções sintáticas. Afinal, o que seria 

“modificar” uma classe de palavra? Descategorizá-la? Mudar seu significado?  Ficamos, pois, 

com a impressão de vagueza ou falta de clareza nessa noção. 
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 O problema se torna ainda mais questionável quando se afirma que o advérbio 

modifica o próprio advérbio. Consoante Travaglia (2003, p. 124): “dizer que o advérbio 

modifica o advérbio é circular, porque se pressupõe que já se saiba o que é advérbio para 

definir o que é advérbio. Portanto, este aspecto da definição não possui nenhuma eficiência 

descritiva”. 

 Saraiva (2008, p.102), analisando o tratamento dado aos advérbios por algumas GTs, 

pondera que Cunha e Cintra (2007, p. 541) classificam o advérbio como “fundamentalmente, 

um modificador do verbo”. Entretanto, Saraiva (2008) demonstra que tais gramáticos já 

acrescentam que os advérbios de intensidade podem reforçar o sentido de um adjetivo e de um 

advérbio e que há advérbios que podem modificar toda uma oração. Mesmo assim, ainda fica 

obscura a noção de “modificação”, a qual nos parece estar ora mais associada a uma questão 

semântica de “mudança/reforço de sentido”, ora mais relacionada à questão sintática de 

“adjunção” a outras categorias da oração. Para a autora, particularmente, do ponto de vista 

semântico, os advérbios realmente “modificadores” poderiam ser considerados os de “modo” 

ou os de “intensidade”, cujas funções seriam a de modificar o sentido do verbo, no que diz 

respeito à intensidade da ação. No entanto, como já vimos, tais funções podem ser assumidas 

por outras categorias gramaticais, como por exemplo, a do adjetivo, não sendo, portanto, 

exclusiva do advérbio.   

Se pensarmos na negação, então, o problema se coloca: seria a negação a contraparte 

da afirmação e, por isso mesmo, “modifica”, por assim dizer, o sentido afirmativo do verbo?   

Bonfim (1988, p. 6) é categórica sobre o assunto: “Não é a marca negativa, é um elemento de 

que nos servimos para negar e que incide diretamente sobre a palavra cujo sentido deve ser 

marcado negativamente.  Não se opõe a sim, mas a ausência de não”. [Grifos da autora]. 

 A autora ilustra tal afirmação com os seguintes exemplos: 

a) Os cartões foram entregues. 

b) Os cartões não foram entregues. 

c) *Os cartões sim foram entregues. 

Neste sentido, a negação não é a contraparte da afirmação, ou seja, a negação não é o 

oposto da afirmação, ou vice-versa. Aquela é tão independente sintática e semanticamente 

quanto esta. Daí, a autora concluir radicalmente: “não é possível considerar os advérbios de 
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afirmação e de negação como palavras rotuladas por advérbios”
13

, pois não modificam, por 

oposição, como o faz compreender assim a GT, o verbo a que acompanham.  Pelo contrário, 

acrescentamos que tais classes de palavras indicam, podemos prematuramente dizer, certas 

atitudes do falante diante do enunciado.  Isto não significa “modificar”, mas indicar formas de 

se posicionar diante de uma determinada idéia. 

Citando Pottier (1968), Bonfim (op. cit., p. 9) também é mais uma vez categórica ao 

afirmar que “os mais legítimos representantes da classe dos advérbios são os de modo”.  É a 

essa subclasse que, segundo a autora, Pottier (1968) se refere quando sustenta que o advérbio 

é para o verbo o que o adjetivo é para o substantivo: um “qualificador”.  Entretanto, mesmo os 

advérbios classificados como sendo de “modo”, cumpre ressaltar, conforme a estudiosa, que 

nem toda palavra terminada em –mente, representante do grupo mais numeroso dessa 

subclasse, expressa modo.  Podem indicar uma intensificação da ação verbal, uma opinião do 

emissor, estando, portanto “carregadas de subjetividade” que vão para além da noção de 

modificação de uma outra categoria gramatical. 

 

2.1.3 Da indicação de “circunstância”  

Se a noção de modificação, apresentada pelas GT, parece-nos perturbadora para a 

caracterização do advérbio, o mesmo ocorre com a de indicação, desde a sua numerosa e 

variada subclassificação, das mais diversificadas “circunstâncias” que esta classe possa 

comportar. Não são poucas as críticas feitas a esse critério, as quais não se furtam de atestar a 

sua insuficiência, incoerência e inexatidão na abordagem dessa classe: “nem todo advérbio é 

circunstancial” (SILVA, 2008, p. 8); “de fato há uma mistura de funções, pelo fato de seus 

comportamentos serem tão diversificados” (ANDRADE e MATOS, 2013, p. 115). Toda essa 

celeuma criada em torno dessa categoria gramatical é compartilhada por muitos 

pesquisadores, que pretendem contribuir de alguma forma para uma melhor descrição do 

funcionamento dessa tão complicada, e talvez por isso mesmo, involuntariamente, atrativa 

classe de palavras. 

 

Perini (2006, p. 161 - 164) resume: 

                                                           

13
 Grifo nosso. 
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Os advérbios pertencem não a uma classe, mas a várias classes 

[...]Ninguém até hoje conseguiu isso [colocar todos os advérbios em uma 

única classe], tanto mais que o valor semântico desses itens também varia: 

alguns modificam qualidades, outras ações, outros referentes, alguns 

expressam atitude do falante, alguns negam ou afirmam, alguns são 

especializados; outros aparecem em grande variedade de ambientes.  

Chamar a todos de advérbios é ignorar um mundo de fenômenos 

gramaticais importantes” (Grifo nosso). 

  

Um desses fenômenos é o da negação, cuja descaracterização como advérbio, já 

desferida por Bonfim (1988), continua sendo assim justificada: “não expressa circunstância, 

não diz respeito ao processo verbal nem é intensificador” (p. 6). Além de não ser o oposto da 

afirmação, como vimos anteriormente, consideramos fato que a negação, como já nos lembra 

Travaglia (2003, p. 133), é, ao lado da afirmação e da dúvida, “um julgamento do valor de 

verdade em relação à realização ou não de algo no mundo real”. 

Silva (2000) já nos faz lembrar que nem todo advérbio indica circunstância, 

apresentando como exemplo o NÃO, que, como vimos, não se opõe a SIM, mas à ausência do 

próprio NÃO; o SIM, reforça a autora, funciona como uma ênfase à afirmativa, já que esta 

não precisa necessariamente de uma marca, como acontece com a negação. A autora 

considera os advérbios ditos de tempo e de lugar como verdadeiros e únicos 

circunstancializadores, os quais, em contrapartida não correspondem à ideia de modificação 

verbal, mais aplicável, ao que parece, aos advérbios denominados de intensidade e, 

literalmente, aos de modo. Dessa forma, só podemos concluir que as noções de modificação e 

de circunstância não podem conviver simultaneamente, além de não se aplicar a todas as 

palavras incluídas nessa classe tão híbrida e complexa.  

 Travaglia (2003, p. 134) também assinala que, “para muitas circunstâncias as 

gramáticas não listam advérbios: assunto, companhia, concessão, condição, conformidade, 

fim, instrumento, referência”. Para o autor, tais circunstâncias são, na verdade, exemplos de 

“sintagmas preposicionados” e não advérbios. Assim sendo, podemos questionar se a 

indicação de circunstância é exclusiva dos advérbios, ou se alguns deles são apenas alguns, 

entre outros, dos recursos disponíveis na língua para tal. Essa confusão se instaura mais ainda 

quando, na classificação das orações ditas “subordinadas adverbiais”, algumas das 

circunstâncias apontadas acima por Travaglia são definidoras de tais orações e, por outro lado, 

não são contempladas na classificação morfológica dos advérbios. Enfim, expressar 
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circunstância não seria traço suficiente para caracterizar tal classe em oposição a outros 

elementos da língua que são marginalizados pela GT. 

 

2.1.4 Da invariabilidade adverbial 

Um outro ponto discutível é o da invariabilidade do advérbio, cujos usos já têm 

demonstrado a impossibilidade dessa caracterização, a exemplo de variações de palavras 

como “pouquinho” (flexão de grau), “muitos” (flexão de número) ou “bem” e “mal” 

(distinção de gênero) e outras mais inusitadas, como “agorinha”, “pertinho” ou “loguinho”, 

casos não raros de ocorrerem no uso da língua. 

Para Neves (2000), os equívocos de uma definição tradicional de advérbio já se 

iniciam quando se trata dessa classe como uma palavra invariável, em que alguns registros, 

portanto, segundo a autora, não poderiam ocorrer seguindo as normas gramaticais, como: “É 

que ela tá meia doente, já não tem vontade” ou “Agorinha mesmo”.   Nesses casos, os 

advérbios, flexionado um e derivado o outro (“meia” e “agorinha”), contrariam o prescrito 

pela norma, muito embora sejam utilizados frequentemente por falantes do português 

brasileiro. No caso do nosso NÃO, tal variação vem ocorrendo de forma bastante peculiar: 

muito mais do que variar, o NÃO tem mudado literalmente suas feições físicas, quando na 

oralidade, principalmente, vemos ocorrer algo do tipo “Não é > Num é > Né”, em que há um 

processo claro de aglutinação de palavras. 

Assim, como podemos ver, se modificar e circunstanciar já não são propriedades 

definitórias suficientes para dar conta da conceituação do advérbio, a sua classificação entre 

as classes de palavras invariáveis parece-nos não ser diferente, quando já se atesta a sua 

variação em diversos casos de uso linguístico. 

Enfim, verificamos que estabelecer critérios capazes de identificar um advérbio não é 

tarefa fácil, principalmente se levarmos em consideração o NÃO, que já foi execrado da 

classe como um item que, definitivamente, não pode nem deve ser considerado como tal 

(BONFIM, 1988, p. 68): não modifica outras palavras; não indica circunstância; varia de um 

modo bem particular. Diante disso, vários já são os estudos de cunho ou tendência 

funcionalistas, que não medem esforços para tentar, no mínimo, amenizar e procurar outros 

caminhos ou propostas, que merecem nossa atenção neste estudo, afinal, apresenta-se-nos 

agora um grande desafio: se o NÃO tem sido considerado fora da classe dos advérbios, como 
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redefini-lo em termos gramaticais, sendo este o elemento linguístico prototípico de uma das 

operações linguísticas das mais inerentes ao ser humano, a negação? 

2.2 A negação e os estudos funcionalistas ou: “Aquilo que o casulo diz ser o fim da vida, 

o mestre chama de borboleta”
14

 

 Estudos de tendência funcionalista são unânimes em considerar a abordagem 

tradicional dos advérbios como limitada e carente de reformulações, dada a própria concepção 

de gramática de que se reveste tal abordagem, a saber, uma gramática cujas prescrições não 

dão conta dos diversos usos que a língua, em movimento, não cansa de exibir. Ilari (2007, 

p.154) destaca que os critérios habitualmente usados para delimitar a classe dos advérbios só 

identificam aproximativamente as expressões que a mesma tradição tem apontado como tais, 

não sendo, pois, aproveitáveis para uma análise rigorosa e exaustiva.  Para o autor,  

 

Indiretamente, porém, sua discussão serviu para lançar um pouco de luz 

sobre algumas facetas insuspeitadas do tema ‘advérbios’ e sobre a possível 

existência de regularidades que autorizam a falar, se não do advérbio como 

uma classe homogênea, pelo menos de conjuntos de expressões que 

funcionam de maneira sensivelmente semelhante (2007, p. 154). 

 

 Este é um pensamento que muito se coaduna com a abordagem funcionalista abraçada 

neste trabalho, para a qual são as regularidades discursivas em uso que nos permitem explicar 

o perfil gramatical de determinados elementos da língua. A proposta ilariana requer, a priori, 

a demarcação de duas dimensões para uma melhor explicação e compreensão da classe dos 

advérbios: i) a dimensão dos “segmentos sintáticos” a que o advérbio se aplica, a qual não 

deve se limitar apenas ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, como nos ensina a GT; e ii) a 

dimensão das “funções”, que também não deve ser escamoteada pela única função, 

extremamente genérica, que, segundo a GT, seria a de “modificar”, ou também e 

complementando, a de “circunstanciar” a informação expressa pelo verbo. 

 

 

 

 

                                                           

14
 Laozi (Disponível em: www.pensador.uol.com.br. Acesso em: 30/11/2015). 

http://www.pensador.uol.com.br/
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2.2.1 Tinha uma pedra no meio do caminho... 

 Na tentativa de propor um “quadro maior da análise dos advérbios”, Ilari (2007) 

sugeriu dois tipos básicos: os advérbios Sentenciais (aqueles que se aplicam não só a 

constituintes da oração, mas também à oração como um todo) e os advérbios de Discurso 

(aqueles, particularmente os dêiticos, cuja aplicação ultrapassa os limites dos constituintes e 

das sentenças, alcançando o nível do discurso). Para o estudioso brasileiro, uma descrição 

completa do advérbio, na verdade, deve mobilizar dois tipos de gramática: uma que estude as 

expressões do ponto de vista de sua constituição morfossintática e de sua conexidade, e outra, 

que leve em consideração o fluxo das informações e da coesão textual.  

O autor, entretanto, reconheceu ser temerário relacionar os advérbios com unidades 

coesivas, uma vez que se pode analisar o advérbio com unidades definidas estruturalmente. 

Diante disso, ele acrescentou ao seu quadro os advérbios Predicativos e os Não-Predicativos 

ou Verificadores, quando o núcleo significativo pode ou não ser afetado pelo verbo, 

respectivamente. Entre os advérbios não-predicativos, seriam típicos a negação e os 

circunstanciais. Sobre a negação, o próprio Ilari (2007, p. 159) nos lembra:  

 

Sabe-se desde Frege que a negação não é ingrediente da proposição (mais 

exatamente: não é um predicado, nem um ato como uma asserção: é uma 

operação sobre proposições que inverte a suposição de verdade das 

mesmas). 

 

 Neste caso, Ilari reconheceu que a negação, ao incidir especificamente sobre uma 

expressão, em sua maioria, o verbo mais particularmente, assume um caráter metalinguístico, 

sendo, pois, todo realce dado não ao constituinte propriamente dito, mas ao próprio modo 

negativo de dizer (o que o autor chamou de modo de re, em oposição ao modo de dicto). Em 

outras palavras, o quadro ilariano para análise dos advérbios não se pretende ser completo e 

acabado e, apesar de apriorístico, é empiricamente relevante, como o próprio autor 

comprovou. 

  Num outro texto, Ilari, em parceria com Basso, (2014), dedicando-se aos Advérbios 

Não-predicativos ou Verificadores, destacam um tópico para os Advérbios de Negação, 

declarando que a negação abrange uma série de fenômenos até certo ponto diversificados, 

fazendo-nos antever um caminho, um tanto quanto desafiador, tal como ocorre com o próprio 

advérbio: “Como pode ser organizada essa diversidade?” (p. 316). Os autores demonstram, 
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através de exemplos, usos do NÃO, em inquéritos do português culto falado no Brasil, que 

exibem vários funcionamentos: como prefixo nominal, formador de uma pergunta em eco, 

formador de respostas a perguntas polares, expressões de polaridade negativa, negação 

metalinguística, usos estes que têm instigado os estudiosos a investigar a complexidade que 

tem sido flagrante nos usos que envolvem o fenômeno da negação. 

 Para responder a pergunta formulada no parágrafo anterior, Ilari e Basso (2014) 

desenvolvem duas noções fundamentais: numa dimensão sintática, a noção de escopo e, numa 

dimensão mais semântica, a noção de pressuposição. A noção de escopo diz respeito ao 

conjunto de conteúdos sintático-semânticos sobre os quais uma operação linguística, no nosso 

caso, a negação, pode atuar. Antes de mais nada, precisamos lembrar, junto a Ilari e Geraldi 

(1990), que a negação pode atuar sobre vários constituintes em uma sentença, sobretudo o 

verbo, a depender da maneira como se insere na construção.  Sintaticamente, a principal 

distinção que se pode fazer entre os vários usos da negação é aquela entre as negações de 

constituinte e as negações de sentença, sobretudo se pensarmos nas várias posições que o 

NÃO pode ocupar numa construção, no português atual: pré-verbal, pré e pós-verbal 

concomitantemente, e pós-verbal.   

Em cada uma dessas situações, evocamos aqui uma outra distinção, do ponto de vista 

semântico, para uma melhor sistematização e entendimento desse complexo fenômeno: a 

negação tem a ver com a análise que o locutor faz da sentença para fins comunicativos, 

fazendo uso, pois, de conteúdos pressupostos, distinguindo tema (informações conhecidas do 

interlocutor) de rema (informações desconhecidas, que se fazem novas para o interlocutor). 

Segundo Ilari e Basso (2014, p. 317): “O normal é que a negação incida no rema, mas há 

sentenças em que a negação do verbo é pressuposta (nesse caso o verbo não é remático).” 

Resumindo, esses autores propõem que sejam feitas basicamente duas indagações a 

qualquer sentença, para saber o que está sendo negado nela, quais sejam: (a) qual é o rema? e 

(b) a negação do verbo é pressuposta? Para exemplificar, eles comparam duas sentenças: 

“Tanto é que eu não moro em Recife eu moro em Olinda” e “Eu não vou mais a esse jantar 

dançante pronto...”. Na primeira, nega-se o rema (a informação desconhecida entre os 

interlocutores de que o locutor da sentença “mora em Recife”); na segunda, a negação é 

pressuposta (parte-se do pressuposto de que alguém “ia a um jantar dançante”). 

A propósito da questão da pressuposição, um aspecto conflitante se impõe entre os 

estudiosos: a idéia, muito disseminada pelo senso comum, de que toda negação pressupõe 
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uma afirmação, quando na realidade isso não deve ser considerado de todo um axioma. Em 

outras palavras, podemos, sim, asseverar que nem toda negação pressupõe uma afirmação.  

Isto ocorre porque nem toda negação, na verdade, descreve um estado de coisas que deve ser 

tomado como “falso” diante de algo que se acredita “verdadeiro”. Ocorre que, como 

demonstram Ilari e Basso (2014), qualquer proposição, em sua forma afirmativa ou negativa, 

torna-se objeto de muitas das ações que somos capazes de realizar (como prometer, ameaçar, 

advertir, recomendar, perguntar, ordenar, assertar), com vários graus de comprometimento.   

Givón (2012, p. 126) refere-se ao “ato de fala negativo”, alertando-nos para o fato de 

que: 

 

Nas línguas naturais, as afirmativas e suas negativas correspondentes não 

diferem apenas pelo seu valor de verdade, mas também por um valor 

adicional – pragmático -, a saber suas pressuposições discursivas [...] 

Muitas pressuposições discursivas envolvem a verdade de certa 

proposição, ou – para ser pragmaticamente mais impreciso – o 

conhecimento do falante a respeito daquela verdade.  Mas outras, talvez a 

maioria, não tratam sempre daquilo que o falante sabe ser verdadeiro.  Ao 

contrário, elas envolvem aquilo que o falante assume que o ouvinte tende a 

acreditar, está provavelmente inclinado a acreditar, ou está empenhado em 

acreditar por uma probabilidade mais alta do que 50 %.  

 

 Analisando proposições com “referenciais definidos”, por exemplo, Givón (2012) 

conclui que, em termos puramente formais, as sentenças negativas tendem a ser mais 

pressuposicionais do que suas afirmativas correspondentes, tendo em vista que, nestas 

últimas, os nomes sujeito e objeto são mais definidos.  Comparemos:  

1.a João leu um livro. 

1.b João não leu um livro. 

2.a João leu o livro. 

2.b João não leu o livro. 

 Em (1), como o objeto do verbo ler (um livro) está indefinido, a pressuposição é 

forçosamente interpretada, a depender do contexto discursivo em que possa ocorrer, podendo 

fazer pressupor que João não leu um livro, mas uma revista, (neste caso, o escopo da negação 

seria o objeto do verbo, “o livro”), ou que João não leu um livro, mas dois livros (tendo como 

escopo o determinante do objeto “livro”, interpretado ambiguamente como o artigo ou o 

numeral “um”), por exemplo, não correspondendo mais ipsis litteris a sua afirmativa. Já em 
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(2), sabemos que o fato de João ter lido um determinado livro (o livro) pode ser tomado como 

mais verdadeiro para os interlocutores e, por isso mesmo, pressuposto com mais 

espontaneidade em dado contexto discursivo, em relação pari passu com a afirmativa.   

 Enfim, a abordagem givoniana da negação, de cunho reconhecidamente funcionalista, 

é muito coerente e esclarecedora, ao apontar para o seu estatuto pressuposicional, ressaltando 

o fato de que, quando um falante enuncia uma sentença negativa no discurso, ele assume mais 

sobre o que o ouvinte conhece ou que acha que conhece, do que quando ele enuncia uma 

afirmativa. É assim que o autor americano deixa claro que um contexto discursivo adequado 

para a negação é a menção prévia da afirmativa correspondente. Isto não quer dizer que 

necessariamente deva haver uma afirmativa correspondente, mas este seria “um contexto mais 

adequado” para a negação. Daí porque o autor apresentar exemplos exaustivos de contextos 

com referenciais definidos em várias línguas, comprovando, enfim, que uma interpretação 

referencial indefinida de um nome previamente mencionado é claramente inapropriada num 

discurso, principalmente quando se for operar negativamente sobre ela. 

 Seja pela noção de escopo, seja pelo viés da noção de pressuposição, a negação já tem 

sido, inclusive, tipificada, tendo em vista o escopo sobre o qual ela atua ou segundo os 

pressupostos que ela ativa. Na linha da Semântica Argumentativa, por exemplo, Oswald 

Ducrot (1987) aborda três tipos de negação: Negação Descritiva (nega-se um estado de coisas 

no mundo: “Não há uma nuvem no céu”); Negação Polêmica (refuta-se algo dito por outro 

enunciador: “Viver não é fácil” > “Viver é fácil”) e Negação Metalinguística (nega-se o 

próprio enunciado: “Pedro é lelé, mas não tanto”).  

Castilho, em sua Nova Gramática do Português Brasileiro (2010), também acrescenta 

um outro tipo de negação, a que o autor denomina de Redobrada, caracterizada pela 

redundância de partículas negativas que reforçam o caráter negativo de uma sentença, como 

em “Não vi ninguém hoje” ou “Não vi coisa igual hoje”. Um tipo de negativa redobrada 

abordada pelo autor é aquela formada por expressões giriáticas com aparente forma de 

afirmativas que possivelmente podem explicar o aparecimento de “palavrões” (“O menino 

estudou uma ova” ou “O menino estudou merda nenhuma”). 

 Neves (2000), por seu lado, tem se preocupado, de uma maneira geral, em reformular 

o quadro dos advérbios, atribuindo-lhes uma outra função, bastante produtiva na reanálise 

dessa classe de palavras, qual seja a da “modalização” da linguagem: “a modalização expressa 

pelos advérbios compõe uma classe ampla de elementos adverbiais que tem como 
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característica básica expressar alguma intervenção do falante na definição da validade e do 

valor de seu enunciado”. A autora classifica os modalizadores em cinco subcategorias:  (a)  

Alética, relacionada à verdade necessária; (b) Epistêmica, relacionada à necessidade e à 

possibilidade, a depender do conhecimento de mundo por parte do falante; (c) Deôntica, 

relacionada às obrigações e permissões condicionadas pelo falante para conduzir o ouvinte a 

aceitar o valor de verdade do enunciado; (d) Bulomaica (volitiva), relacionada também à 

necessidade e à possibilidade de acordo com o desejo do falante de influenciar o seu 

interlocutor; (e) Disposicional (habilitativa), referente à disposição, habilitação e capacitação 

do falante de intervir no enunciado. 

 A autora fundamenta-se, entre outros estudiosos, em Givón (1984), para quem, 

contrariamente à Logica positivista sobre o valor de verdade/falsidade das proposições, indica 

três “modos de verdade” particularmente interessantes para os linguistas: a verdade factual, a 

verdade necessária e a verdade possível. Neste sentido, haveria um contrato epistêmico que 

redefiniria as modalidades sentenciais em termos de conhecimento: (a) um conhecimento 

asseverado como real (a verdade factual); (b) um conhecimento tido como não contestável (a 

verdade necessária) e (c) um conhecimento asseverado como irreal (a verdade possível ou 

condicional). Podemos afirmar, pois, que à luz dessa proposta, a realização do dito advérbio 

de negação NÃO, revestindo-se de uma função predominantemente modalizadora, assenta-se 

na base dos conhecimentos e modos de verdade descritos por Givón (1984). 

 É assim que Castilho e Castilho (2002), ao lado de Neves (2006), destacam a negação 

como um tipo de modalizador, sobretudo, epistêmico asseverativo, nos quais o enunciador 

considera o conteúdo por ele apresentado como verdadeiro, aprioristicamente factual, seja 

negando ou afirmando. No entanto, podemos acrescentar que, levando-se em consideração 

que tal verdade pode ser necessária, muito embora muita das vezes possa não ser 

necessariamente factual, a negação pode passar a ser também uma espécie de modalização 

deôntica, uma vez que os autores descrevem a modalização deôntica como sendo indicadora 

de que o locutor/escritor atua fortemente sobre o seu interlocutor, impondo-se sobre o viés da 

obrigatoriedade, porquanto trata-se de uma negação necessária. Por fim, um terceiro tipo de 

modalização apontado por Castilho e Castilho (2002) é a Afetiva, responsável pela 

verbalização de reações emotivas no discurso, subdividindo-se em dois subtipos: Subjetivos, 

que expressam uma predicação dupla e os Intersubjetivos, que expressam uma predicação 

simples. Neste último caso, podemos dizer que negamos também, condicionalmente, tendo 

em vista uma verdade irreal (não-factual, não-necessária), mas possível no interior da 
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dinamicidade das emoções e afetividades, por assim dizer, que igualmente influem na forma 

como usamos a língua.   

O que podemos perceber em todas essas propostas é que perpassa sobre elas uma das 

propriedades mais caras ao Funcionalismo linguístico: o cognitivismo sobre o qual deve se 

fundamentar uma gramática, pois esta deve ser vista como fruto das operações cognitivas que 

regem a comunicação, a interação social, e consequentemente, a mudança e a variação 

linguísticas. 

 Esquematizando, já nos arriscamos a traçar um quadro, que tenta representar o 

fenômeno de modalização, nos termos de Neves: 

 

Quadro 1: Classificação da Modalização segundo os critérios da verdade e do conhecimento 

(NEVES, 2006) 

Verdade Conhecimento Modalização 

Verdade factual Conhecimento real Modalização 

Epistêmica 

(necessária) 

Verdade necessária Conhecimento 

incontestável 

Modalização 

Deôntica 

(obrigatória) 

Verdade possível ou 

condicional 

Conhecimento irreal Modalização Afetiva 

Intersubjetiva 

(necessária) 

Fonte: Neves (2006) 

Respondendo tentativamente a questão que propulsionou este subtópico, a de como 

redefinir o advérbio de negação, tendo em vista as limitações impostas pela tradição 

gramatical, podemos adiantar que as noções de escopo, pressuposição e modalização, se não 

resolvem de vez a diversidade de fenômenos que recobrem a negação, podem ser satisfatórias 

para vários estudos que intentam encaminhar certas respostas para possíveis impasses ou 

“pedras” no árduo caminho que nos leva a entender a negação para além de uma simples 

função adverbial da língua portuguesa. Aos poucos, vamos adentrando e delineando um 

percurso que já nos indica uma nova epistemologia para o tão rechaçado, escorraçado, 

marginalizado, advérbio de negação da classificação adverbial feita pela GT: os advérbios de 

negação, o NÃO, especificamente, podem ser considerados “advérbios modalizadores”, cujos 
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escopos estão bem definidos e, pragmaticamente, revelam pressupostos bastante definidos no 

discurso.   

Entretanto, surge-nos uma outra indagação que não se furta de insistir em não calar: se 

não são advérbios, ora porque são marginalizados pela GT, ora porque não atendem aos 

critérios propostos por esta gramática, por que ainda chamá-los de “advérbios”? Estaríamos 

caindo, por uma inocente inconsciência ou por força do hábito, numa mera contradição, ou 

estaríamos diante de um claro caso de mudança ou recategorização de classe em franco 

desenvolvimento, explicável possivelmente a partir de um processo de Gramaticalização? 

Voltamos, pois, à velha questão da (re)categorização adverbial, possivelmente revestida de 

outras funções gramaticais além da mera e literal adjunção verbal. Talvez a grande investida 

não seja uma simples substituição terminológica, mas o reconhecimento de suas 

peculiaridades gramaticais e discursivas em uso, como é o caso de sua inegável afinidade com 

a função de conectar orações. 

 

2.2.2 No meio do caminho tinha uma pedra... 

 Nos estudos funcionalistas contemporâneos sobre a gramaticalização de advérbios, já 

é fato incontestável, não só pela frequência com que ocorre, mas também pelos próprios 

resultados de estudos que dão conta da questão inegavelmente mal resolvida dessa classe de 

palavra, que muitos deles originaram, e continuam a originar, conjunções em língua 

portuguesa. Desta forma, sabemos que muitas conjunções sobrevieram de advérbios, a 

maioria das quais de forma bastante implícita, como é o caso da adversativa MAS (cf. 

SILVA, 2005), cuja etimologia remonta todo um caráter adverbial desse item linguístico; 

outras de forma mais explícita, como a conjunção conclusiva ENTÃO (cf. RODRIGUES, 

2011; PEZATTI, 2001), cujos entornos gramaticais dão margem para um reconhecimento 

como categoria adverbial indicadora de tempo. No entanto, o contrário, advérbios procederem 

de conjunções não nos parece ser comum de ocorrer. Tal constatação só ratifica o hibridismo 

de uma classe de palavras tão complexa quanto o é a do advérbio, que parece forçosamente 

migrar para outras classes, principalmente, quando o seu uso revela funções próprias da 

conjunção, a qual não deixa também de ter suas limitações prescritivas. 

 Postularmos agora que o nosso NÃO estaria mudando de classe, de advérbio à 

conjunção, mais especificamente, poderia ser, talvez, um tanto quanto ainda precipitado ou 

imaturo, mas não de todo descartável, por no mínimo dois motivos: (a) já concordamos que a 
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negação é um fenômeno de modalização na linguagem, o que nos faz abandonar toda a 

caracterização tradicional dada aos advérbios de negação e, consequentemente, pode nos 

impelir a adotar um outro procedimento terminológico mais coerente para dar conta do item 

em questão; (b) admitimos que a análise do NÃO pré-verbal deverá passar por um processo 

de gramaticalização em que não haja a sobrepujança de seu estatuto adverbial, mas a sua 

possível e já previsível afinidade com outra categoria, como a conjunção. Enquanto vamos 

amadurecendo a idéia, estudos teóricos sobre este tipo de gramaticalização já podem nos dar 

indícios dessa possível mudança, ressaltando sua funcionalidade como mecanismo relacional. 

  Na verdade, Ramos e Silva (2014) nos fazem lembrar, oportunamente, que, numa 

perspectiva funcionalista, tal fenômeno não constituiria mudança de classe gramatical, mas 

extensão de função ou flutuação categorial, processos estes que, segundo os autores, 

encontram explicação justamente na teoria da gramaticalização, em cujos fundamentos se 

prevê que não só itens lexicais podem se tornar gramaticais como também, itens gramaticais 

podem assumir funções mais ainda gramaticais. 

   Investigando especificamente a trajetória advérbio > conjunção, sob o ponto de vista 

funcionalista, Rodrigues (2011) apela para uma noção teórica muito produtiva para a 

explicação desse tipo de trajetória de gramaticalização, que é o princípio de extensão 

imagética instantânea, elaborado por Votre (2006), conforme o qual não existem novas 

funções para antigas formas, mas tais formas já possuem intrinsecamente várias 

possibilidades de sentido, que seriam utilizadas de acordo com o contexto situacional em que 

se realizam.   Assim, ao analisar os itens AGORA, ENTÃO, JÁ e DEPOIS, a autora apresenta 

os traços prototípicos de advérbios para esses itens, tradicionalmente classificados como 

advérbios de tempo, com mobilidade sintática e invariabilidade mórfica, ao lado de outros 

traços, menos prototípicos, característicos de conjunção, quando tais itens já estariam 

passando por um processo de gramaticalização: circunstanciação clausal com referência 

temporal, posicionamento fixo, conexão, operador discursivo e aumento de escopo.   

Segundo o princípio de extensão imagética instantânea, os valores de um termo não 

seriam provenientes uns dos outros, mas de algum modo já previstos uns nos outros, 

relativizando, assim o princípio de unidirecionalidade da gramaticalização, discutido no 

capítulo anterior, para o qual se sugere que este princípio seja visto como uma hipótese a ser 

testada e não como uma característica definidora do processo. Neste sentido, Votre (2006) 

propõe que as mudanças semânticas e sintáticas operem de modo instantâneo, 
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disponibilizando as possibilidades e potencialidades que a língua oferece nos contextos 

situacionais de cada interação. 

Longhin-Thomazi (2010), em seu artigo sobre a gramaticalização de conjunções na 

história do português, revela que, se há uma classe de palavras que sempre esteve sujeita à 

constante renovação e até mesmo ao desaparecimento, foi a das conjunções, cujas formas 

mais fecundas advêm, de acordo com a autora - que se baseia em historiadores renomados da 

língua portuguesa - de advérbios ou expressões adverbiais. Por sua vez, a referida autora, 

examinando a trajetória de mudança de advérbio a conjunção do item LOGO, demonstra que 

as mudanças de significado que acompanham os processos de gramaticalização de conjunções 

tendem a seguir uma trajetória de pragmatização crescente, em que significados referenciais 

dão lugar a significados fundados na marcação textual e na atitude subjetiva dos falantes.  

Para tanto, tais transformações, conduzidas pelos mecanismos de metáfora e metonímia, no 

processo de gramaticalização, trazem à tona, mais uma vez, a ideia de que, se por um lado as 

projeções metafóricas apresentam a vantagem de predizer a direção da mudança de um 

significado concreto para um mais abstrato, por outro lado, sugerem possíveis estágios de 

sobreposição em que as categorias possam coexistir, tal como ocorre no caso do princípio de 

extensão imagética proposto por Votre (2006). 

Acerca desta afinidade entre advérbio e conjunção, Mesquita (2009) assinala: 

 

As dificuldades de delimitação das áreas de atuação das classes advérbio e 

conjunção, na realidade, são compreensíveis, uma vez que se deve 

considerar que tais elementos apresentam muitos pontos em comum, o que 

em grande parte, justifica essa confusão de idéias e divergência de 

posicionamentos.  Além disso, pode-se acrescer o fato de ser bastante tênue 

a linha que divide as classes conjunção e advérbio, o que muitas vezes 

dificulta consideravelmente a classificação de um ou outro item. (p. 28). 

 

 Para o autor, uma análise superficial pode nos fazer pensar que conjunções e advérbios 

são bem diferentes, dadas as definições que se nos colocam, mas através de uma análise mais 

percuciente, podemos constatar que são justamente as várias “circunstâncias” expressas pelos 

advérbios, que fazem com que eles sejam confundidos com as conjunções. Em outras 

palavras: são justamente tais “circunstâncias” que fazem com que as cláusulas mantenham 

uma “conjunção” umas com as outras.  Prova disso é a classificação das orações ditas 

“subordinadas adverbiais”, na GT, introduzidas coincidentemente por advérbios.  
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 Martins (2011) ratifica: 

 

Constituindo, portanto, o advérbio uma classe de palavra muito 

heterogênea, torna-se difícil atribuir-lhe uma classificação uniforme e 

coerente.  Em geral, seu papel na oração se prende não apenas a um 

núcleo (verbo), mas amplia na extensão em que se espraia o conteúdo 

manifestado no predicado. Dessa maneira, é importante observar as 

relações que cada advérbio contrai dentro do enunciado, quer no seu 

papel primário de adjacente circunstancial, quer por sua combinação com 

outras unidades no interior de um grupo nominal unitário. (p. 747). 

 

 Neste sentido, conjuntor e adjunção circunstancial são mecanismos relacionais afins, 

no processo de combinação de orações adverbiais, que, segundo Neves (2006), deve refletir a 

“organização retórica do discurso: relações como causa, condição, concessão, etc. são 

relações que existem entre quaisquer partes de um texto, e que podem gramaticalizar-se na 

combinação de orações” (p. 229). Nesta perspectiva é que podemos sinalizar para construções 

adverbiais negativas, cujo conector mais prototípico, o NÃO, alvo de investigação do presente 

estudo, deve ser considerado nesse espaço mais ampliado de manifestação linguística, a saber, 

na organização da arquitetura textual e discursiva em que ele se realiza. 

 

2.2.3 Lapidando as pedras nos caminhos da gramaticalização 

 De advérbio a modalizador ou conector, podemos observar que o elemento linguístico 

NÃO já não pode ser mais estudado apenas nos limites do sintagma verbal, como a tradição 

gramatical prevê, mas num contexto maior de sua realização, qual seja o da organização 

textual como um todo, dada a função relacional que pode estabelecer entre porções de um 

texto.  Esse modo de observar essa forma de negação, podemos afirmar, é um tanto quanto 

inovador, senão desafiador, porquanto os mais recentes estudos em torno desse fenômeno têm 

apontado para alguns resultados, não menos importantes, sobre os quais devemos aqui nos 

debruçar, não só para enfatizar o atual estado da arte dos estudos na área, como também para, 

a partir deles, fundamentarmos as bases de nossa análise. 

 Assim, dos estudos sobre negação no Brasil, os quais ora se fundamentam numa 

abordagem mais sociolinguística, com base nos estudos variacionistas de William Labov, ora 

numa perspectiva funcionalista, ambas desenvolvidas, sobretudo nas regiões Nordeste e 

Sudeste do país (FURTADO DA CUNHA, 2001; BRAGA & SILVA, 2011; SANTANA & 
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NASCIMENTO, 2011; GOLDNADEL et. al., 2013; SOUZA, 2007; SOUZA E PANTE, 

2006; REIMANN & YACOVENCO, 2014; NUNES, 2013 LIMA-HERNADES & 

BARROSO, 2007; CAMPOS, 2012, só para citar alguns), chamam-nos a atenção os seguintes 

aspectos:  

1. Tais estudos privilegiam a investigação do fenômeno da negação no português falado, 

sugerindo que haja uma maior ocorrência da negação na comunicação oral, com a 

justificativa de que as rejeições e as negações explícitas sejam mais típicas da fala, 

muito mais do que na escrita; 

2. O português atualmente falado no Brasil possui três estratégias bastante frequentes de 

negação: negação pré-verbal (canônica), dupla negação e negação final, as quais têm 

representado um caso claro de gramaticalização no português brasileiro, a exemplo de 

outras línguas que não deixam de apresentar semelhantes variações. 

3. O aumento de ocorrências de formas inovadoras de negação sentencial insere o 

português falado no Brasil no debate mais amplo sobre o chamado Ciclo de Jespersen 

(2010), segundo o qual, num processo diacrônico, o operador de negação muda de 

posição dentro da estrutura frasal, fato que favorece a discussão sobre uma possível 

mudança gramatical nessa diacronia e qual seria o motor dessa mudança. 

4. Todos esses estudos, além de apontarem para a questão da variação, sobretudo na 

modalidade falada da língua portuguesa, referem-se, também, à função clítica e 

prefixal do NÃO nas construções negativas. 

Sobre o primeiro aspecto, cabe-nos aqui ressaltar um ponto que julgamos fulcral para a 

nossa pesquisa: acreditamos que, também na língua escrita, a negação pré-verbal esteja 

passando por um processo de gramaticalização, cujas peculiaridades sintático-pragmático-

discursivas, podem ser comprovadas. Furtado da Cunha (2001, p. 3) é categórica ao afirmar 

que “as regras da gramática são modificadas pelo uso (isto é, as línguas mudam) e, portanto, é 

necessário observar a língua como ela é falada”, fazendo-nos crer talvez que tais mudanças 

talvez ocorram mais na oralidade.  

Isto, na verdade, pode-nos parece revelar a tradicional ideia de que a escrita é a 

decodificação da fala, quando, na realidade, cremos que a escrita tem características 

autônomas que, tanto como ocorre na fala, são passíveis de mudanças, inclusive se levarmos 

em consideração que, apesar de ser um ato solitário, por assim dizer, se refaz a todo instante e 

se modifica conforme todo o contexto em que é utilizada. A impressão que nos dá é que as 
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mudanças ocorrem na fala e se consolidam na escrita, como se esta fosse o fim do processo de 

gramaticalização. Por outro lado, acreditando na fala e na escrita como modalidades 

interdependentes, preferimos pensar que possíveis processos de gramaticalização possam 

ocorrer em ambas as modalidades, ou até em textos que se inserem no continuum fala-escrita, 

como é o caso do nosso corpus.   

No caso da negação canônica pré-verbal, poderíamos prever que esta também 

apresenta funcionamentos tão peculiares que tem, com certeza, revelado como a gramática da 

negação pré-verbal cada vez mais se consolida a partir de, como já dissemos anteriormente, 

aspectos como o escopo, a pressuposição, a modalização e a conexão entre as partes de um 

texto falado ou escrito. A propósito dessa relação entre fala e escrita, lembremo-nos de que 

uma das características das Redações de vestibular, objeto de estudo do nosso trabalho, é estar 

no intermédio das duas modalidades linguísticas.  

Furtado da Cunha (2001) constata, em seus estudos, que mesmo a negativa canônica é 

muito mais frequente na fala do que na escrita, fato que comprova que a escrita não é um fim 

em si mesma para casos de gramaticalização. A autora afirma: 

 

Sugerimos que a maior ocorrência da negação na comunicação oral tem a 

ver com o fato de que as rejeições e as negações explícitas são típicas da 

fala, mas não parecem plausíveis na comunicação escrita.  Dadas as funções 

características da negação, a natureza interativa da fala explica a grande 

ocorrência de orações negativas nessa modalidade, comparada aos textos 

escritos (FURTADO DA CUNHA, 2001, p. 9).  

 

Ora, negar, mais do que um ato humano, é um ato mental, como já filosofara 

Wittgenstein, independente de sua manifestação linguística. Não querendo desmerecer os 

estudos de tantos pesquisadores, que destacam a importância do fenômeno da negação em 

textos predominantemente falados, gostaríamos de deixar claro que nossa pesquisa põe em 

relevância o NÃO pré-verbal, em textos cujas condições de produção exigem um perfil de 

modalidade escrita, tendo em vista dois aspectos de grande importância para o nosso estudo: 

(a) a negação é um universal linguístico (SLOBIN, 1980) que contribui para a compreensão 

da natureza do pensamento humano e da interação social no continuum fala-escrita e (b) como 

“universal linguístico”, a negação faz parte da gramática de uma língua, seja na sua 

modalidade falada, seja na sua modalidade escrita, fato que acarreta variações e mudanças 

indistintamente. De acordo com Othero (2007, p. 19), além de a negação ser um fenômeno 
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natural e universal expresso pelas línguas naturais humanas, uma sentença negativa é 

universalmente marcada, do ponto de vista sintático, em relação a uma possível sentença 

afirmativa: ela é mais complexa estrutural, discursiva e cognitivamente, independentemente 

da modalidade de uso da linguagem (fala ou escrita). 

Enfim, os estudos funcionalistas não se furtam de analisar, intensivamente, a negação 

em textos predominantemente falados, o que não nos deixa de licenciar o estudo do fenômeno 

em textos escritos, não só pela novidade que isso representa, como pelos resultados que isso 

pode trazer para as pesquisas na referida área. Um desses estudos, citado com muita 

frequência pelos funcionalistas, é o denominado Ciclo de Jespersen (2010), o qual faz 

referência ao processo diacrônico através do qual o operador de negação muda de posição na 

estrutura verbal em algumas línguas. No português, por exemplo, ao longo do tempo, tornou-

se muito frequente a coexistência das três formas de negar: pré-verbal, dupla negação e pós-

verbal. Os debates que se têm feito em torno desse ciclo revestem-se de produtivas investidas 

acadêmicas, no sentido de apontar para possíveis processos de gramaticalização da negação, 

uma vez que se discute basicamente o que inspira essa mudança.  

Ressaltamos aqui as contribuições significativas para a descrição funcionalista nos 

estudos sobre a negação, entre os quais destacamos o de Furtado da Cunha (2001), que, 

pesquisando dados do corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade de 

Natal (Corpus D&G), baseia-se no Modelo das Motivações Competidoras, exemplificando a 

rapidez, a eficiência, a clareza, a expressividade e a rotinização como motivações rivais que 

favorecem a coocorrência dos três tipos de negação em língua portuguesa. Para a dupla 

negação, por exemplo, a autora explica, com base no Ciclo de Jespersen (2010), que o 

marcador pós-verbal, pode ser interpretado como uma estratégia de compensação do desgaste 

fonológico do não pré-verbal e também seu enfraquecimento semântico, o que o torna mais 

icônico.   

Concluindo, a pesquisadora demonstra, com muita propriedade, que as estratégias de 

negação no português do Brasil manifestam algumas das características mais salientes da 

gramaticalização: (a) a coexistência de várias camadas no mesmo fenômeno gramatical; (b) o 

enfraquecimento fonológico e semântico de uma forma dando origem a outra equivalente; (c) 

a iconicidade  de formas e (d) a reanálise, em que um marcador original e aparentemente 

opcional, passa a ser um marcador regular com funções demarcadas. No que diz respeito à 

“iconicidade”, Braga e Silva (2011), estudando os registros documentados no PORCUFORT 
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(Português Oral Culto de Fortaleza), concluem igualmente que a dupla negação é mais 

icônica, clara e informativa, confirmando os resultados obtidos por Furtado da Cunha (2001). 

Já Godnadel et al. (2013), investigando dados do Projeto VARSUL, coletados em três 

estados da região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), abrem um 

debate sobre a chamada Hipótese de Schwenter (2005), segundo a qual, numa perspectiva 

mais pragmática, enunciados com dupla negação caracterizam-se por marcar o conteúdo 

proposicional do enunciado negativo como discursivamente ativado. Ou seja: Um conteúdo 

discursivamente ativado não equivale a um conteúdo pressuposto. Apesar de uma 

pressuposição ser compartilhada entre interlocutores, nem todo conteúdo ativado é 

necessariamente pressuposto. Para os autores, a Hipótese de Schwenter (2005), 

diferentemente da de Jespersen (2010), para quem o uso de um novo elemento negativo surge 

como recurso de ênfase, é a de que a dupla negação marca pragmaticamente conteúdos 

discursivamente ativados, não delimitadamente pressupostos. Godnadel et al. (2013), enfim, 

concluem que o status informacional do conteúdo negado pode ser mais uma explicação para 

a coexistência da dupla negação com suas concorrentes, e sua consequente gramaticalização, 

o que de fato, impulsionará decisivamente uma compreensão mais aprofundada do Ciclo de 

Jespersen (2010), principalmente, para os estudos funcionalistas no Nordeste do Brasil, onde 

a dupla negação parece ser bem mais recorrente. 

Por fim, estudos em torno da negação também apontam para as funções clítica 

(SOUSA, 2007) e prefixal (CAMPOS, 2012; SILVA & CHRISTIANO, 2004) desse 

fenômeno, que, cada vez mais, revela trajetórias de gramaticalização, em que seu elemento 

mais prototípico, o NÃO, adentra a gramática da língua portuguesa nas suas mais diversas 

situações de uso.  

Em se tratando, pois, da gramaticalização da negação, recorremos mais uma vez a 

Furtado da Cunha (2001, p.14), que afirma: 

 

Ao invés de admitir ‘ciclos recursivos’ de gramaticalização no domínio 

funcional da negação, em que um estágio da língua substitui outro, interpreto 

as estruturas negativas como formas concorrentes, conforme o evidencia a 

freqüência textual dessas formas. Nesse domínio funcional, a negativa 

canônica, mais antiga, coexiste e interage com as negativas dupla e final, 

exemplificando o conceito de camadas de Hopper (1991). 
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Assim, em se tratando da negação, a gramaticalização deve contemplar ciclos 

concorrentes ou coexistentes, cujos contextos de realização devem ultrapassar os limites da 

simples estrutura frasal e alcançar o nível do texto, em nosso caso particular, o escrito, em que 

a negação pré-verbal, padrão por excelência, evidencia funcionamentos inusitados na 

organização dos enunciados. 

 

2.2.4 Pelos caminhos da gramaticalização da construção NÃO pré-verbal: por uma 

construção correlata da negação 

Os estudos funcionalistas em torno da gramaticalização de orações partem do 

princípio de que a abordagem tradicional, ao distinguir “coordenação” e “subordinação” como 

os processos pelos quais as orações se combinam, com base no critério da (in)dependência 

sintática, não dão conta do real uso que se faz dessas orações na organização discursiva do 

texto, limitando-se ao âmbito da frase. Já não são poucas as críticas que se faz a esse tipo de 

abordagem, enfatizando a ideia de que se deve considerar o papel do usuário da língua na 

organização do seu discurso, suas intenções comunicativas, levando em conta fatores 

interacionais e pragmáticos na análise da articulação de orações. 

Quanto às construções negativas, já fazíamos supor, anteriormente, uma clara ausência 

das “orações subordinadas adverbiais negativas”, na classificação das orações adverbiais, uma 

vez que o NÃO é um advérbio que, por sua vez, se adjunge ao verbo, compondo 

sintaticamente uma oração e, por isso mesmo, poderia constar das orações subordinadas ditas 

adverbiais. No entanto, seria forçoso demais para a GT considerar a partícula negativa em 

questão, como uma conjunção adverbial introdutora de orações subordinadas, talvez pelo 

“valor de verdade” que o NÃO transparece, desmerecendo, assim, seu estatuto como 

conjunção que pudesse estabelecer nexos entre orações. Diante disso, a GT preferiu, de uma 

maneira mais cômoda e generalista, classificar as frases em afirmativas, negativas e 

interrogativas, tendo em vista, quiçá, a universalidade desses fenômenos (afirmação, negação 

e interrogação) e não sua possível função sintática de estabelecer nexos entre orações. 

Neste trabalho, pretendemos, por outro lado, à luz dos estudos funcionalistas 

encaminhados para a gramaticalização, relacionar o fenômeno da negação à articulação de 

orações, que, por sua vez, deve ser compreendido na estrutura organizacional do texto. Como 

defendemos acima, o NÃO, mais do que advérbio, estabelece mecanismos relacionais entre 

porções de um texto. Neste sentido, concordamos com Mathiessen e Thompson (1988), para 
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quem não há como analisar as orações sem observar os fatores pragmáticos e culturais que as 

constituem. Se queremos, neste estudo, comprovar uma caracterização mais funcional para o 

advérbio de negação NÃO na sua constituição pré-verbal, recorremos, pois a uma proposta de 

análise que, primeiro, não se limite à mera classificação de orações e, segundo, não leve em 

conta apenas  as relações semânticas previsíveis que esse elemento pode favorecer, pois a 

negação pré-verbal, em textos escritos, pode permitir a ativação de conteúdos os mais 

diversos possíveis, afinal a negação é um universal linguístico que pode manifestar objetivos 

específicos para o ato de negar.   

Em outras palavras: negar para quê?  Com que finalidades?  Uma dessas finalidades 

pode ser a de argumentar, já aludida por Olímpio (2007, p. 70), o qual, a partir de um debate 

sobre a tradicional e dicotômica classificação de orações em coordenadas e subordinadas, 

enfatiza a necessidade de se repensar os critérios de classificação das orações, sobretudo 

naquelas em que há um discurso expressivo ou dissertativo. Para a autora, nesses discursos, 

há um sujeito que comenta, julga, argumenta, por isso é de se esperar que orações, como as 

subordinadas, por exemplo, tenham aí um ambiente linguístico otimizado para a sua 

realização, uma vez que tem uma função claramente argumentativa, em que as orações se 

mostram sintático-semântico-pragmaticamente interdependentes. A autora parte da hipótese 

de que “o modo de articulação das orações nos enunciados não é determinado pela aplicação 

mecânica de regras puramente sintáticas; antes resulta de diferentes opções interativas 

envolvidas no processo enunciativo” (OLÍMPIO, 2007, p. 69).  

Uma teoria muito oportuna para o nosso trabalho, que tem sido bastante fecunda nos 

estudos que versam sobre as cláusulas adverbiais, é a Teoria da Estrutura Retórica (doravante 

RST), cunhada por autores como Mann e Thompson (1983) e Matthiessen e Thompson 

(1988), e adotadas por autores brasileiros, como Antônio (2008), Decat (2001), Calicchio 

(2013) e Neves (2008). O objetivo básico da RST é o estudo da organização dos textos, 

caracterizando as relações que se estabelecem entre suas partes. Segundo Antônio (2008), 

para além do conteúdo proposicional explícito nas orações de um texto, há proposições 

implícitas, as chamadas “proposições relacionais”, as quais favorecem a coerência do texto, 

fundamentadas no princípio de que subjaz ao texto uma estrutura retórica, ao lado de sua 

estrutura superficial, por meio da qual é possível recuperar o objetivo comunicativo que o 

produtor de um texto intentou atingir ao escrevê-lo. Calicchio (2013) ressalta a relevância 

dessa teoria, ao enfatizar que o estudo das proposições relacionais não necessita de algum 

elemento que as determine, o que parece importar mais é o tipo de relação estabelecida entre 
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as partes de um texto (evidência, justificativa, causa, concessão, entre várias outras referidas 

por Mann e Thompson (1983)), independente do elemento conectivo que introduz uma 

oração, o qual, por sua vez, pode ter outros funcionamentos ou sentidos. 

Decat (2001) destaca a preocupação dos funcionalistas em descrever a relação entre as 

cláusulas a partir do discurso, os quais têm preferido abandonar os termos “coordenação” e 

“subordinação” e examinar o fenômeno mais amplo da combinação/articulação de cláusulas, a 

exemplo de Hopper e Traugott (1993), cujo quadro clássico de combinação de cláusulas é 

assim reformulado: 

(a) Parataxe – interdependência relativa entre as cláusulas, cujo vínculo depende 

apenas do sentido, isto é, apresentam dependência semântica. 

(b) Hipotaxe – interdependência entre as cláusulas, sendo uma considerada como 

“núcleo” e outras como “margem”, não podendo figurar sozinhas no discurso, 

dada sua relativa dependência umas com as outras. 

(c) Subordinação ou Encaixamento – total dependência entre as cláusulas, que deve 

ser observada num continuum como + ou – dependente e + ou – encaixada, 

conforme podemos visualizar no quadro proposto pelos autores: 

 

      Quadro 2: Relação de dependência e encaixamento entre cláusulas (HOPPER & TRAUGOTT, 

1993) 

Parataxe > Hipotaxe > Subordinação 

- dependente + dependente + dependente 

- encaixada - encaixada + encaixada 

     Fonte: Hopper e Traugott, 1993. 

Como podemos ver, não se trata apenas de uma mera substituição de termos em 

relação à GT, mas, como assevera Calicchio (2013, p. 13): “esses autores buscam, desta 

forma, uma interpretação gramatical para a articulação de cláusulas, que tenha sentido 

funcional no discurso”. De fato, para eles, a interdependência entre as cláusulas não 

estabelece uma relação subordinada stricto senso, pois uma não é simplesmente parte da 

outra, mas o grau de interdependência deve se dar no nível discursivo, em que as relações 

semânticas revelem-se relações retóricas que devam ocorrer em quaisquer partes de um texto. 
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 É em razão disso que Decat (2001) considera um problema as hipotáticas adverbiais se 

resumirem a um número fixo e limitado de orações, elencadas pela NGB (Nomenclatura 

Gramatical Brasileira), salientando, pois, a empreitada de uma análise que esteja centrada nas 

relações mantidas entre as cláusulas que se articulam hipotaticamente e as funções discursivas 

a que elas estejam servindo. Ramos e Silva (2014) já nos alertam para o fato de que a hipotaxe 

adverbial deve ultrapassar o nível da sentença, evitando, assim, que a atribuição dos “matizes 

semânticos” se limite aos valores das conjunções fixados pela tradição gramatical, fazendo-

nos lembrar as palavras de Castilho (2010), para quem, apesar de as adverbiais serem menos 

estruturadas sintaticamente, são mais sensíveis às necessidades do discurso e, portanto, mais 

suscetíveis ao processo de gramaticalização.  

 Neves (2008, p. 30), referindo-se à “difusa zona adverbial das orações”, inspirada que 

está na RST, já afirma que “a fluidez se reconhece especialmente por ficar considerado que a 

combinação das orações e a sinalização linguística dessa combinação tem base em estratégias 

retóricas de produção”. A autora cita a correlação como um bom exemplo de como a 

descrição dos tipos de nexos entre orações (coordenação, subordinação, justaposição e 

correlação) ainda carece de critérios melhor delimitados para um refinamento da abordagem 

tradicional da articulação de orações. Para ela, a correlação, por exemplo, não é um tipo de 

relação tática entre orações, mas apenas um “modo de marcação de conexão”, seja entre 

elementos linguísticos dependentes ou independentes, podendo ocorrer, inclusive, para marcar 

a conexão entre orações adverbiais, ou seja, na difusa zona ou no fluido domínio da 

dependência sem integração. 

 A propósito da correlação, Módolo (2005, p. 174) ressalta o caráter argumentativo 

desse fenômeno ao afirmar: 

[...] a correlação conjuncional pode ser caracterizada como um tipo de 

conexão sintática de uso relativamente freqüente, particularmente útil para 

emprestar vigor a um raciocínio, estabelecendo uma coesão forte entre 

sentenças ou sintagmas, e aparecendo principalmente nos textos apologéticos 

e enfáticos. A correlação exerce aí um papel importante, pois concorre para 

que se destaquem as opiniões expressas, a defesa de posições, a busca de 

apoio, mais do que informar com objetividade os acontecimentos. 

 

 Analisando o par correlativo “não só .... mas também”, o autor mostra que, do ponto 

de vista discursivo, esse tipo de estrutura é polifônico, por engatilhar dois eixos 

argumentativos; de uma perspectiva semântica, há uma quebra da linearidade temporal da 
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sentença e, sintaticamente, os elementos conjuntivos que se correlacionam são entidades 

autônomas. Ele defende a ideia de um contínuo de propriedades sintáticas, em que a 

correlação conjuncional se localiza no intervalo entre a coordenação e a subordinação, 

possuindo traços tanto deste como daquele processo de articulação de orações. 

Diante de tudo o quanto se disse, podemos fazer supor que, se a negação já não é 

contemplada entre as orações adverbiais pela NGB, acreditamos ser mais do que necessário 

poder destacar o seu funcionamento linguístico-discursivo, enquanto construções 

marcadamente correlatas, que atendem às necessidades linguístico-discursivas, nas produções 

textuais de vestibulandos, aos quais foi solicitado que argumentassem sobre determinado 

assunto, como podemos ver no capítulo que segue. 
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CAPÍTULO III 

Especificidades linguístico-discursivas da negação  

em textos escritos por vestibulandos:  

a metamorfose recursiva e a simbiose encapsuladora do NÃO pré-verbal 

 

“Eu sei que sou casulo...  

Se borboleta eu não for, 

 um dia quem sabe, viro flor”  

(Fran Ximenes) 

 

No intuito de defender a ideia de que o NÃO pré-verbal possa estar passando por um 

processo sincrônico de gramaticalização, em textos escritos, tal como ocorre em textos 

falados, relembremo-nos, aqui, das oportunas palavras de Ilari (1990), para quem as 

expressões negativas são mais numerosas e variadas do que sugere a gramática tradicional, 

sendo o NÃO, entre todas, uma das “menos confiáveis” pelos equívocos a que dá margem.  

É com esse sentimento de desconfiança que nos encontramos diante do desafio de 

proceder a uma análise mais atenta dessa construção linguística, num contexto de uso que nos 

parece particularmente diferenciado, tendo em vista que a negação, nos termos 

wittgenstenianos, é um ato mental e, por isso mesmo, atende a necessidades comunicativas e 

cognitivas que, como veremos, são motivadas pelo contexto discursivo em que é utilizada. 

Nosso objetivo nesse capítulo é, pois, descrever as especificidades linguístico-discursivas que 

favoreceram o uso do NÃO pré-verbal, as quais, por sua vez, motivaram, como veremos, o 

uso de formas específicas (recursivas e encapsuladas) dessa construção linguística. 

Dessa forma, o NÃO pré-verbal é utilizado num contexto peculiar do ato de negar: 

atestando sua característica como um universal linguístico sui generis, como expusemos no 

capítulo anterior, a negação que se estabelece nas produções escritas pelos vestibulandos 

abrange um contexto em que há que se negar algo que, por lei, já é negado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, especificamente no Artigo 184 do Código Penal (CP)
15

, que trata da 

violação dos direitos do autor, considerando-a um crime punível na forma da lei.  

                                                           
15

 CP - Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 

1º.7.2003) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
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 Trata-se de uma negação explícita que deve ser, no mínimo, por questões legais, éticas 

e até morais, respeitada, porquanto fere a dignidade autoral de certos produtos consumidos no 

Brasil (livros, filmes, cd’s, dvd’s, entre outros). Em outras palavras, no artigo de opinião 

solicitado ao vestibulando para se posicionar, parece-nos mais coerente que haja uma negação 

ou rejeição do ato popularmente conhecido como “pirataria” ou delitos contra a propriedade 

intelectual, afinal, não se espera que ninguém se autodeclare um “criminoso”. 

No entanto, tal negação, determinada universal e explicitamente por lei, encontra, na 

contemporaneidade das relações midiáticas proporcionadas pela internet, um grande entrave: 

a exposição e a disponibilização totalmente aberta desses produtos. Diante disso, 

pragmaticamente, negar, neste caso, já não se torna um ato tão obrigatório quanto preconizam 

as leis brasileiras, que, por seu lado, já preveem crimes contra direitos autorais na internet, 

mas não conseguem punir os criminosos, tendo em vista a rapidez e a disponibilidade com 

que os produtos intelectuais pirateados estão cada vez mais se disseminando.  

É nessa via de mão dupla que nossos vestibulandos se veem diante de uma temática 

polêmica a ser desenvolvida num artigo de opinião: de um lado, a lei que proíbe a pirataria na 

internet; de outro, a livre e espontânea forma com que se baixam conteúdos intelectuais na 

rede. A proposta de redação é bastante incisiva porque sugere que se argumente sobre um 

tema polêmico, através de uma inquirição: “baixar conteúdos na internet: permitir ou 

proibir?”, a partir da qual os candidatos do Vestibular 2013, da UEPB, teriam, a priori, que 

negar o ato criminoso, mas, por outro lado, se veem diante de uma atitude que muitos, senão a 

maioria, acabam por praticar, que é a pirataria de produtos intelectuais e/ou artísticos, tendo 

em vista a facilidade de acesso que se tem aos produtos pirateados no comércio brasileiro.  

A ocorrência (5), a seguir, é exemplar dessa realidade: 

(5) Logo, podemos concluir que, não devemos permitir demais, nem proibir 

totalmente, pois já dizia Aristóteles que nós não somos feitos em uma mesma 

forma (RFD 10). 

 

Nesse trecho, o candidato parece dividido entre ser favorável ou contrário à tal 

pirataria, apelando, inclusive para um argumento de autoridade, a filosofia aristotélica, 

segundo a qual, para o candidato, as pessoas, por “não serem feitas da mesma forma”, podem 
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pensar de maneiras diferentes. O tipo de argumentatividade defendido pelo vestibulando foi 

muito importante para caracterizar as especificidades do nosso corpus, uma vez que o uso do 

NÃO pré-verbal, nesse contexto, nos chama a atenção por duas razões básicas: (a) ocorreu 

muito mais nas redações favoráveis à pirataria (RF), do que nas outras, as desfavoráveis (RD), 

e nas favoráveis e desfavoráveis ao mesmo tempo (RF/D), fato que nos leva a pensar nos 

argumentos questionáveis, utilizados por esses sujeitos e qual a função dessa negação: negar 

ou afirmar algo que é ilícito aos olhos da lei, mas não à prática popular; (b) do ponto de vista 

sintático, como isso se daria.   

Nesse caso, o NÃO pré-verbal carece de um tratamento construcional, tendo em vista 

que é a forma com que essa construção se apresenta que irá revelar o posicionamento dos 

vestibulandos nos artigos de opinião. Com isso, enfim, queremos justificar a ocorrência do 

NÃO pré-verbal segundo o tipo de opinião defendida, em nome da qual seu funcionamento é 

particular, afinal é em nome das vicissitudes do discurso que as formas linguísticas são 

utilizadas. É claro que o uso dessa construção negativa foi recorrente nos três tipos de opinião, 

mas com objetivos ou funções diversas. Relembrando as palavras de Givón (1979), negar 

constitui “pressuposições discursivas”, cujas finalidades devem estar estreitamente 

relacionadas com o contexto em que se manifestam, podendo ser interpretado como um ato de 

fala performativo
16

, com finalidades que vão além do ato de se opor literalmente a alguma 

ideia prioritariamente afirmativa. 

Nesse contexto, o uso da negação, na escrita desses textos foi bem representativo na 

defesa de uma opinião, a qual podemos dividir basicamente em três tipos: i) favorável, ii) 

desfavorável e iii) favorável e desfavorável concomitantemente, ao ato de baixar conteúdos da 

internet. Nas 200 redações coletadas, observamos que a ocorrência de 463 usos do NÃO pode 

ser assim distribuída, segundo o tipo de opinião defendida pelo vestibulando: 

  

 

 

                                                           

16
 A noção de atos de fala performativos surge com J. L. Austin (1965), no campo da Filosofia da Linguagem, 

para quem enunciados performativos são enunciados que não descrevem, não relatam, nem constatam 

absolutamente nada, e, portanto, não se submetem ao critério de verificabilidade (não são falsos nem 

verdadeiros), mais precisamente, são enunciados que realizam uma ação.  Tais enunciados, no exato momento 

em que são proferidos, realizam a ação denotada pelo verbo; não servem para descrever nada, mas sim para 

executar atos (ato de batizar, condenar, perdoar, abrir uma sessão, etc.). Nesse sentido, dizer algo é fazer algo.  
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  Tabela 1: Ocorrências do NÃO, segundo o tipo de opinião defendida pelo vestibulando. 

 

TIPO DE OPINIÃO 

 

 

QUANTIDADE DE 

REDAÇÕES 

 

OCORRÊNCIAS DO  

NÃO  

Favorável à pirataria na 

internet (RF) 

 

108/54% 

 

272/58,7% 

Desfavorável à pirataria na 

internet (RD) 

 

58/29% 

 

120/25,9% 

Favorável e desfavorável à 

pirataria na internet, 

concomitantemente (RF/D) 

 

34/17% 

 

71/15,4% 

 

TOTAL 

 

200/100% 

 

463/100% 

 

Os dados acima demonstram que a maior parte de ocorrência do NÃO pré-verbal se 

dá, inusitadamente, naquelas redações que se mostram a favor do download de conteúdos da 

internet (RF), as quais foram, por sua vez, surpreendentemente mais numerosas (108 

redações), representando pouco mais de 50% do total (54%), do que aquelas redações 

desfavoráveis (RD) a essa prática (58 textos, ou seja, 29%), sendo que as primeiras quase 

representaram o dobro de quantidade de redações, em relação à segunda. Afirmamos ser 

inusitado esse uso porque não só esperávamos que o tipo de opinião mais comum fosse 

contrário à prática da pirataria, como, consequentemente, que o NÃO ocorresse com mais 

frequência nas redações que se mostrassem desfavoráveis a esse tipo de opinião: apenas 

25,9% das ocorrências do NÃO em redações com opinião contrária, em relação a 58,7% das 

ocorrências com opinião a favor da pirataria.    

No entanto, acreditamos que isso possa ser explicado através de uma análise daquilo 

que está sendo negado na defesa da opinião: ora se nega a pirataria, ora se nega o meio pelo 

qual se propaga essa pirataria, a internet. Em outras palavras, estamos diante de um caso claro 

da necessidade de analisarmos o escopo e o funcionamento discursivo da negação, mais 

especificamente, o verbo que sucede o NÃO pré-verbal e outras formas linguísticas, a 

exemplo de alguns conectivos que a ele se agregam, todas as quais apontando para uma 

análise do funcionamento dessa forma de negar, recorrente no corpus em análise.   
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3.1 As formas de negação no corpus da pesquisa: o processo de mudança linguística do 

NÃO pré-verbal em “casulo” 

3.1.1 O continuum de prototipicidade das formas de negação 

Antes mesmo de demonstrar as formas de negação, constituídas pelo NÃO 

propriamente dito, sentimos a necessidade de apresentar outras formas de negação, que se 

manifestaram no corpus em estudo, sem as quais o fenômeno da negação não seria igualmente 

relevante, principalmente se levarmos em conta a frequência de uso do NÃO pré-verbal em 

relação a essas outras formas, ou seja, o princípio da prototipicidade, segundo o qual, de 

acordo com o modelo clássico de categorização, o significado das palavras é baseado numa 

estrutura de atributos necessários e suficientes para constituírem a essência da entidade ou do 

conceito com os quais associamos a palavra.  

Tal modelo, cognitivo por natureza, nos leva a supor que os falantes se referem às 

entidades, utilizando determinados nomes, por reconhecerem nelas atributos essenciais que a 

definem. Esses atributos pertencem ao significado das categorias na linguagem e as fazem ser 

caracterizadas conforme, por exemplo, sua frequência de uso em determinado contexto. Além 

da frequência de uso, a complexidade estrutural e a cognitiva também são fundamentais para 

estabelecer o critério de prototipicidade de determinada categoria linguística. 

Assim, ao lado do NÃO pré-verbal, vislumbramos outras formas de negar no uso do 

português (prefixos negativos como –DES ou –IN; os advérbios NUNCA e JAMAIS; a 

preposição SEM; os pronomes NADA, NENHUM e NINGUÉM; as conjunções adversativas 

MAS e PORÉM, alternativas NEM/NEM ...NEM, entre outros), nas redações do Vestibular 

2013, da Universidade Estadual da Paraíba. Muito embora menos produtivas, conforme 

podemos visualizar na tabela 2, a seguir, apresentamos um continuum de prototipicidade no 

uso dessas outras formas linguísticas indicadoras de negação no corpus estudado, as quais 

foram descartadas, tendo em vista o recorte teórico-metodológico de escolha do nosso objeto 

de estudo, o NÃO pré-verbal: 
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Tabela 2: Frequência de uso das categorias linguísticas indicadoras de negação utilizadas pelos 

vestibulandos 

CATEGORIAS LINGUÍSTICAS  

INDICADORAS DE NEGAÇÃO 

OCORRÊNCIAS/ 

PERCENTUAL 

advérbio de negação NÃO 463/46,3% 

conjunções (nem; nem sempre; nem...nem; mas, porém, no 

entanto, entretanto, contudo, todavia) e expressões conectivas 

(por outro lado, ao contrário) 

 

215/21,5% 

prefixos (-in e -des) 159/15,9% 

preposição (sem) 116/11,6% 

pronomes (nada; nenhum; ninguém) 27/2,7% 

advérbios de tempo (nunca e jamais)  20/2,0% 

TOTAL 1000/100% 

   

Ao observarmos os números da tabela 2, podemos deduzir que, além de a negação ser 

muito recorrente nos textos escritos em análise, perfazendo um total de mil ocorrências de 

formas diferenciadas de negar na língua portuguesa, podemos também verificar que quase 

metade dessas ocorrências (463 delas ou 46,3%) se deu através do uso do NÃO, o que pode 

ratificar seu caráter prototípico no domínio funcional da negação em língua portuguesa. Entre 

todas essas formas, podemos destacar também o uso expressivo de categorias linguísticas 

dicotômicas, a exemplo dos verbos “proibir”/“permitir” ou “facilitar”/“dificultar”; 

substantivos como “falta”/“presença” ou “benefícios”/“malefícios”; ou ainda adjetivos do tipo 

“contrário”/“favorável”, “errado”/“certo”, “positivo”/“negativo”, “fácil”/”difícil”, cujo 

sentido de oposição, muitas vezes, foi utilizado para referir situações em que se negava ou não 

determinadas ideias nos textos em estudo.  

Vejamos alguns dados que demonstram outras formas de negação, no contexto em 

estudo: 

(6) Sem dúvida a internet é imprescindível a vida humana atual mas até ela 

necessita de limites. (RC – 17) 

(7) A permissão de downloads é bastante beneficente [...] Ao caso de proibição 

[...] iria mexer psicologicamente com as pessoas que necessitam de 

downloads[...]  (RF – 146) 



105 
 

(8) É no mínimo incoerente que seja proibido baixar arquivos da internet [...] (RF 

– 59) 

(9) Porém em contrapartida os índices de pirataria tenderão a aumentar, caso 

contrário [...] (RF – 75) 

(10) Porém, o uso desta [da internet] nem sempre é de forma correta [...] (RFD – 

10) 

 

Em todas as ocorrências apresentadas, os itens linguísticos grifados concorrem ou 

coocorrem para, de alguma forma, indicar a negação de uma ideia. Em (6), por ser contra à 

pirataria, o vestibulando nega a imposição de limites que falta ao uso da internet. O uso da 

adversativa “mas”, é crucial para opor as ideias da indispensabilidade da rede no mundo atual 

e a necessidade de imposição de limites ao seu uso. Em (7), a relação entre os nomes 

“permissão” e “proibição” favorece a negação da ideia de proibir o download ilegal de 

conteúdos da internet, já que o vestibulando é favorável a essa opinião, defendendo, de um 

lado que a “permissão” é “beneficente”, e de outro, que a “proibição” seria maléfica, uma vez 

que “iria mexer psicologicamente com as pessoas”. Já em (8), o uso do prefixo negativo –IN 

(“incoerente”) mais a perífrase verbal “seja proibido” motivam a ideia favorável à pirataria, 

que também é revelada através de expressões conectivas como “porém em contrapartida” e 

“caso contrário”, em (9). Por fim, em (10) a conjunção “nem”, mais o advérbio “sempre”, 

aliam-se para engatilhar ideias favoráveis e desfavoráveis à pirataria, defendidas pelo 

candidato.  

Como podemos ver, a negação é um fenômeno para o qual a língua oferece e 

disponibiliza variadas formas de manifestação. Isso prova o quanto o NÃO pré-verbal, alvo de 

estudo do nosso trabalho, pode ser uma forma, entre tantas outras, que pode revelar usos 

idiossincráticos no contexto pesquisado. 

 

3.1.2 Os usos do NÃO no corpus em foco: tipificação e exemplos 

Traçamos a tabela 3, a seguir, com os principais tipos de negação, com o uso do NÃO, 

além do pré-verbal, encontrados no corpus em estudo, explicitando suas características e 

ilustrando com ocorrências, na sequência desta seção.  O objetivo dessa demonstração é, em 
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primeiro lugar, tentarmos proceder a uma descrição cuidadosa da construção estudada, e, em 

segundo lugar, predispor uma contextualização dos dados coletados para os fins a que nos 

propomos: defender uma possível gramaticalização da construção negativa, tendo em vista 

toda uma descrição das particularidades próprias desse contexto. 

 Tabela 3: Formas de negação com o uso do NÃO, segundo o tipo de opinião defendida 

pelos vestibulandos. 

FORMAS DE 

NEGAÇÃO COM O USO 

DO NÃO 

TIPOS  

DE OPINIÃO 

TOTAL/ 

PERCENTUAL 

RF RD RF/D 

Não pré-verbal  248 114 62 424/91,5% 

Não prefixal 9 3 0 12/2,6% 

Não pré-adverbial 5 0 5 10/2,2% 

Não pré-oracional 6 1 2 9/1,94% 

Não pós-verbal 2 1 1 4/0,86% 

Não antes/após preposições 1 1 1 3/0,64% 

Não pós-substantivo 1 0 0 1/0,21% 

TOTAL 272 120 71 463/100% 

 

 Observando a tabela 3, percebemos, basicamente, sete tipos de negação, com o uso do 

NÃO, prevalecendo a posição pré-verbal canônica (424 ocorrências), seguida de outros usos, 

em recorrência minoritariamente significativa (39 ocorrências), em que o verbo dá lugar a 

advérbios, substantivos e pronomes, além de um tipo de uso pré-oracional, pós-verbal e 

prefixal. Mais uma vez, podemos destacar o uso majoritário do NÃO pré-verbal (91,5%), na 

escrita dos vestibulandos, sobretudo nas redações que se mostraram favoráveis à pirataria, ao 

lado de outros usos, menos recorrentes, do NÃO seguido de outras formas gramaticais. 

 Nesse caso, o tipo de opinião foi importante para a caracterização dos nossos dados, 

visto que é através do tipo de argumentação defendido que podemos observar a especificidade 
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discursiva em nome da qual o NÃO foi utilizado. Ponderamos, a priori, que o NÃO pré-verbal 

fosse mais utilizado nas redações em que a argumentação fosse desfavorável à prática 

criminosa da pirataria na internet e isso poderia nos levar a crer que, independente do tipo de 

opinião, o NÃO pré-verbal foi utilizado em todos os textos dos vestibulandos No entanto, foi 

nas redações favoráveis a tal prática que a construção negativa em estudo foi mais frequente: 

248 ocorrências nas RF em relação a 114 ocorrências nas RD, resultando em mais que o 

dobro dessas em relação àquelas.  

 Com esse dado, podemos nos questionar, no mínimo, sobre qual o fato negado nos 

textos em análise: diante de uma opinião favorável à pirataria, o que, afinal, os vestibulandos 

estariam negando em seus textos? Ao que nos parece, eles negam a facilidade de acesso aos 

produtos pirateados na internet, fato que, para eles não há como não fazer cópias ilegais 

desses produtos. Além disso, surge um outro questionamento: além do que estaria sendo 

negado nessas redações, como essa negação estaria sendo feita? Com certeza, a utilização do 

NÃO pré-verbal e outras formas de uso do NÃO foram preponderantes para viabilizar o uso 

de uma ou de outra argumentação, todas as quais passamos a ilustrar a seguir, conforme 

indicação da Tabela 3. 

  

3.1.2.1 NÃO pré-verbal 

 Levando-se em consideração o verbo como escopo da negação, é visível, nas redações 

que se mostram favoráveis à pirataria na internet, o uso de verbos de estado que indicam, num 

plano mais abstrato, a intenção de praticar a pirataria, como “ser”, “estar”, “haver”, “poder”, 

“dever”, “ter”. Já nos textos cuja opinião se mostra desfavorável a tal atitude, percebemos o 

uso de verbos mais indicadores de ação, como “plagiar”, “acabar”, “cumprir”. Observemos as 

ocorrências seguintes: 

(11) Posso até afirmar que a internet não existiria sem a pirataria, até porque assim 

as informações não seriam difundidas com tanta velocidade. (RF– 26) 

  (12) Esta é a minha pergunta em relação à baixar arquivos da internet, como evitar, 

se não temos devidas fiscalizações para intervir nesta problemática. (RF – 35) 

(13) A decisão correta não seria proibir o compartilhamento de mídias e 

informações. (RF – 112) 
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 Estes dados evidenciam que a argumentação a favor do download de conteúdos da 

internet, através do NÃO pré-verbal, se dá sobretudo com os verbos “existir” (11), “ter” (12) e 

“ser (proibir)” (13), que seguem a partícula negativa, cujas noções mais abstratas às quais se 

referem - a internet não existir sem pirataria, em (11); não termos (no sentido de existir) 

fiscalização da internet, em (12); não ser correto proibir o compartilhamento de ideias na 

internet, em (13) - favorecem o uso desses mesmos verbos e similares. Comparemos agora 

com os seguintes dados: 

(14) Só assim diminuía a pirataria existente e não vivíamos caindo tanto em crimes 

virtuais. (RD – 68) 

(15) Uma crise que começa a se instalar nos dias atuais e que só tem a crescer é 

uma crise     nas indústrias de filmes, cds de músicas, shows, no qual os 

mesmos não tem o retorno financeiro esperado, devido a prática ilegal da 

pirataria, tanto em camelôs, shopping populares, como principalmente na 

internet. (RD – 113) 

(16) Sabendo-se que a constituição brasileira proíbe essa prática e torna como crime 

o uso da mesma, infelizmente muitas não obedecem as leis. (RD – 161) 

  Já nessas ocorrências, contrárias à prática da pirataria na internet, podemos 

perceber o uso de verbos num plano mais concreto de argumentação (“viver caindo”, em (14); 

“ter” (no sentido de possuir e não de existir), em (15); “obedecer”, em (16)), que apela mais 

para as atitudes concretas que os brasileiros têm em relação ao uso da internet.   

 Mais exemplos, desta vez, de redações que se mostram favoráveis e desfavoráveis, ao 

mesmo tempo, à questão proposta: 

     (17) [...] achamos que essa atitude [a pirataria] não é crime, porém mesmo o autor 

não permitindo pessoas o fazem [...] (RFD - 30) 

(18) [...] não podemos levar a pirataria nesse caminho [como um crime] e também 

não culpar a internet. (RFD – 156) 

(19) Pois tudo que é cópia, não deixa de ser um pouco de pirataria. (RF/D- 143) 

 Nas ocorrências (17), (18) e (19), há um misto de verbo de estado (“ser” em (17) e 

(19)) com verbos de ação (“permitir”, em (17); “levar” e “culpar”, em (18)), o que nos faz 

pensar talvez em como o estatuto semântico desses verbos ora aponta para uma argumentação 

mais voltada para o ato concreto de baixar ou não conteúdos da internet (RD), ora para uma 

apelação ao estado de coisas tal como elas se mantêm nesse contexto (RF). 
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 A seguir, demonstraremos a ocorrência dos verbos mais utilizados nas situações 

destacadas, a partir dos dois grandes polos de argumentação que envolvem a problemática 

proposta na questão da redação a ser desenvolvida pelos vestibulandos, a saber, o polo da 

“proibição” e o polo da “permissão” dos downloads de arquivos da internet. Quer seja 

negando a “proibição”, quer seja negando a “permissão” de tais downloads, o fato é que as 

manobras argumentativas utilizadas pelos vestibulandos deixam claro o seu posicionamento 

em relação à questão inicial da proposta de redação: “Baixar conteúdos da internet: permitir 

ou proibir?”, através do uso dos verbos na construção em estudo. 

 Iniciemos pela tabela 4, abaixo, com os verbos mais utilizados nas redações favoráveis 

(RF) ao download: 

Tabela 4: Verbos mais utilizados nas ocorrências do NÃO pré-verbal em redações 

favoráveis ao download de conteúdos da internet. 

TIPO DE 

OPINIÃO 

 

VERBOS DE ESTADO 

 

RF 

 

Ser, estar, haver, ter, existir 

 

 Os dados, a seguir, ilustram alguns usos de verbos de estado nas redações favoráveis à 

pirataria: 

(20) Muitas vezes, quando queremos um cd de músicas vamos a uma loja de discos, 

mas não é sempre que encontramos o cd desejado lá... é muito mais prático 

encontrar o cd na internet [...] (RF – 03) 

(21) E não existia tantos acontecimentos que existe por conta da liberação que a 

internet nos proporciona nesse mundo tão tecnológico que estamos vivendo 

hoje. (RF – 12) 

(22) [...] nunca se sabe ao certo quem jogou aquele arquivo primeiro na rede, 

portanto não há riscos de multas, ou coisas do tipo. ( RF – 13) 

(23)  Não há mal algum  em baixar baixar conteúdos online. (RF – 20) 
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  Nesses dados, observamos o uso de verbos de estado nas redações favoráveis, o 

que, de fato, não excluiu a possibilidade de ocorrer a apresentação desse tipo de opinião com 

verbos de ação, como podemos ver nas ocorrências com o verbo “proibir”: 

(24) [...] estamos em um tempo em que tudo gira em torno do capitalismo e da 

internet, e não proibindo pode e irá ajudar milhões de pessoas porque internet 

também é cultura [...] (RF – 20) 

(25) Esta função de baixar conteúdos não era para ser proibida, podendo apontar 

para outras soluções, como cobrar taxas pelo produto a ser baixado [...] (RF – 

37) 

(26) Então na minha opinião não devemos proibir. (RF – 58) 

 Ao que nos parece, apesar de o verbo “proibir” indicar uma ação concreta como a de 

impedir que alguém faça algo, nas ocorrências em análise, é possível perceber uma tendência 

modalizadora de se abstratizar tal ação, a partir do momento em que esse verbo, na maioria 

das vezes, aparece em forma de perífrase ao lado de auxiliares como em “era para ser 

proibida” (25) ou “devemos proibir” (26), ou ainda de forma impessoal, no gerúndio, 

“proibindo” (24), em todas as quais, sempre apontando para a possibilidade de haver um 

impedimento dos tais downloads. É o que não ocorre com o verbo “permitir”, em cujo uso, 

por outro lado, percebemos uma abstração mais velada de ideias, como o questionamento 

feito em (27), acerca da permissão dos downloads ou a proposta de um sistema que não 

favorecesse essa permissão (28): 

 

(27) Neste país liberam tantas imprudências para os jovens e adolescentes, porque não 

permitir o uso da internet para baixar conteúdos de interesse? (RF – 118) 

(28) O que poderia amenizar com esse “problema” seria diminuir o valor dos produtos...Ou 

colocando algum sistema que não permitisse ao menos cópias de textos, o que 

também não seria nada fácil. (RF – 137) 

 

 Já nas redações desfavoráveis (RD), os verbos podem ser assim esquematizados: 
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Tabela 5: Verbos mais utilizados nas ocorrências do NÃO pré-verbal em redações desfavoráveis ao 

download de conteúdos da internet. 

 

TIPO DE 

OPINIÃO 

 

VERBOS DE AÇÃO 

 

 

RD 

 

Polo 

da 

“proibição” 

proibir, perder, parar, acabar, prejuizar, prejudicar, 

invadir, violar, causar (danos), plagiar, ultrapassar 

 

Polo 

da 

“Permissão” 

permitir, cumprir, pedir, deixar, postar, baixar, 

obedecer, aceitar, receber, prover 

 

 Mais uma vez, comparemos as ocorrências abaixo, com os verbos “proibir”, (29) e 

(30), e “permitir”, (31) e (32), nesse outro contexto de opinião: 

(29) Não tendo como proibir, a única saída é conscientizar a população [...] (RD –    

29) 

(30) A grande questão não é proibir ou não. A questão é educar [...] (RD – 106) 

(31) Isso sim [o plágio] não pode ser permitido. (RD – 82) 

         (32) Mesmo não permitindo a venda, nós ainda vemos grandes quantidades desses 

produtos, vendendo em qualquer lugar de nossa cidade. (RD – 81) 

 Nesses casos, não se “proíbem” ou não se “permitem” a ideia de baixar conteúdos da 

internet, mas, por outro lado, não se “proíbem” ou não se “permitem” atitudes mais concretas 

como o download propriamente dito, em (29) e (30), ou o “plágio” em (31) e a “venda [de 

produtos pirateados]” em (32). 

 Nas redações em que há uma opinião favorável e desfavorável ao mesmo tempo, 

notamos que, curiosamente, o NÃO pré-verbal não envolveu, em nenhum momento, o verbo 

“proibir”, sendo mais utilizados verbos do campo semântico da “permissão”, como podemos 

ver no quadro e nos exemplos seguintes: 
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Tabela 6: Verbos mais utilizados nas ocorrências do NÃO pré-verbal em redações concomitantemente 

favoráveis e desfavoráveis ao download de conteúdos da internet. 

TIPO DE 

OPINIÃO 

 

VERBOS DE AÇÃO 

VERBOS DE 

ESTADO 

 

 

RFD 

Polo 

da 

“proibição” 

negar, cometer, culpar, cobrar Ser, estar, ter, 

possuir, existir, 

haver, achar 

Polo 

da 

“Permissão” 

permitir, publicar, dar, fazer, 

autorizar, lucrar, baixar, 

colocar, liberar 

 

 

(33) Logo, podemos concluir que, não devemos permitir de mais, nem proibir 

totalmente. (RFD – 10) 

        (34) [...] achamos que essa atitude [baixar arquivos da internet] não é crime, porém 

as vezes mesmo o autor não permitindo pessoas os fazem. (RFD – 30) 

 (35) Quem ao menos uma vez na vida não cometeu um desses atos? [piratear, fazer 

cópias piratas] (RFD – 30) 

 Quanto aos verbos de estado, nas RFD, podemos destacar alguns dados, como os que 

seguem: 

(36)  [...] aqui no Brasil essa lei [da pirataria] não é tão rigorosa, temos livre acesso 

a sites que fornecem conteúdo necessário para uso contidiano (RF – 144) 

(37) [...] a diferença é que os criminosos não são regulamentados como no meio 

real [...] (RD – 96) 

(38) Mas por outro lado, há arquivos que estão disponíveis para baixar, que não são 

tão “maléficos” a sociedade [...] (RFD – 88) 

 

3.1.2.2 Não prefixal 

 As doze ocorrências de NÃO prefixal, sendo a maioria (nove ao todo) frequentes nas 

RF, podem ser assim resumidas: “não adequados”, “não conhecidos”, “não permissão”, “não 

(vilão)”, “não pagos”, “não (legais)”, “não autorizado”, “não produtivos”, “não piratas”, “não 
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credenciados”, “não (crime)”, “não autenticados”. Seguidos de substantivos ou adjetivos, 

chamou-nos a atenção o uso prefixal do NÃO nas seguintes ocorrências: 

(39) A internet, vilão ou não? (RF -73) 

         (40) Mesmo com a proibição a pirataria não deixará de existir e as pessoas 

continuarão a baixar conteúdos legais ou não. (RF – 98) 

(41) Baixar na internet: crime ou não? (RD – 80) 

  Os dados acima nos chamaram a atenção porque os nomes (substantivos e 

adjetivos) a serem prefixados pelo NÃO estão implícitos, podendo ser recuperáveis pelo 

conector “ou” e fazendo-nos pensar nas seguintes expressões prefixadas pela partícula 

negativa: “vilão ou não-vilão” (39), “legais ou não-legais” (40) e “crime ou não-crime” (41). 

 

3.1.2.3 Não pré-adverbial 

 O NÃO também precedeu os advérbios de intensidade “só (somente)” (06 

ocorrências), “tão” (03 ocorrências) e “muito” (01 ocorrência), perfazendo um total de dez 

ocorrências (cinco em RF e cinco em RFD), como podemos ver a partir de alguns dados: 

(42) [...] esta facilidade de encontrar produtos beneficia não só a nós usuários mas 

também a empresas e artistas. (RF – 20) 

(43) Arquivos que são expostos em diversos sites, muitos deles não lá tão 

confiáveis e que de fato torna-se um perigo quando o produto vem danificado. 

(RFD – 158) 

(44) Existem ações para combater mos [a pirataria] até que deu um pouco certo mas 

não muito foi o exemplo do “Megauploud”[...] (RFD – 159) 

 

  

3.1.2.4 Não pré-oracional 

 O NÃO pré-oracional foi mais recorrente nas RF (seis ocorrências), ao lado de apenas 

uma ocorrência nas RD e duas nas RFD, em que há uma retomada de todo um contexto 

oracional que o precede ou o sucede, como podemos ver abaixo: 
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(45) Numa tentativa de diminuir essa nova pirataria, seria correto banir os 

downloads?  Provavelmente não, visto que internet também contribui na 

facilidade da obtenção dos dados. (RF - 102) 

(46) Por mais que seja a favor de baixar e tal você não acha que isso é errado não? 

Tudo bem de baixarmos algo mas que seja do jeito correto, seguro e 

reconhecido, não do que você sabe  que não é certo. (RD – 17) 

(47) Amigos, não que sejamos a favor da pirataria, mas é inevitável ao acessar um 

blog ou até mesmo o facebook, deixar de baixar ou compartilhar um vídeo ou 

livro interessante. (RFD – 149) 

 Nas ocorrências acima, podemos verificar que o item NÃO precede uma oração a 

partir da qual o vestibulando expressa sua opinião acerca da pirataria na internet.  Nos 

exemplos (45) e (46), o candidato parte de uma pergunta cuja resposta negativa retoma todo o 

percurso oracional feito anteriormente e, em (47), o estudante parte de uma evocação, em cujo 

entorno sintático ele apela para o leitor “amigo”, ponderando sobre a hipótese de que ele e o 

“amigo leitor” (nós) não sejam(os) a favor da pirataria, mas de que é inevitável a sua prática. 

 

3.1.2.5 Não pós-verbal 

 O NÃO pós-verbal, mais prototípico da fala, ocorreu apenas em quatro momentos: 

(48) [...] portanto torna-se cada vez mais difícil dizer não à pirataria [...] (RF – 22) 

(49) Emfim, abrir novos horizonte, com os certos arquivos disponibilizados pela 

internete é uma boa forma de buscar pessoas menos favorecida e dizer não 

para essas pessoas que tentam omitir o conhecimento. (RF – 38) 

(50) [...] você não acha que isto é errado não? (RD – 16) 

(51) Porém com esses atos acabam prejudicando não si próprio, mais a todos pois o 

governo deixa de receber imposto por esse produtos, e as empresas acabão 

sendo prejudicados também. (RFD – 91) 

  Esses dados demonstram usos nos quais o NÃO aparece como complemento do 

verbo “dizer”, em (48) e (49), e logo após os verbos “ser”, (50), e “prejudicar”, em (51). Em 

(50), o uso pós-verbal do NÃO é o que mais se aproxima do discurso oral, em que ele é mais 

recorrente, ao ser utilizado como uma forma de solicitar ao interlocutor (“você”) a 

confirmação de uma ideia, a de que pirataria é algo errado.  Já em (51) estamos diante de uma 

forma de se mudar o escopo do verbo para o seu complemento, ou seja, atos de pirataria 

podem prejudicar a própria pessoa que os pratica como também o governo e as empresas. 
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3.1.2.6 Não antes e após preposições 

 Vejamos as três ocorrências desse tipo de negação no corpus em estudo:   

(52) Entre o sim e o não. (RF – 179) 

(53) Não à pirataria. (RD – 21) 

(54) A internet antes de todo julgamento é dos se não o meio mais importante meio 

de comunicação... (RF/D – 148) 

 Nesses casos, dá-nos a impressão de um NÃO solto, isolado, entre preposições, que, 

por si só já nega o conteúdo proposto, como se estivéssemos diante da ausência de uma forma 

verbal que, inconsequentemente ou não, somos levados a imaginar: “entre o sim e o não 

[baixar conteúdos da internet]” em (52); “dizer não à pirataria” em (53) e “a internet não é 

senão um dos meios de comunicação mais importantes” em (54). 

 

3.1.2.7 Não pós-substantivo 

 Apenas um caso de NÃO pós-substantivo pode ser registrado em nosso corpus: 

(55) A internet sim pirataria não. (RF – 36) 

 Esse é um tipo de NÃO frequente em textos publicitários, em que geralmente não se 

vende um produto material, mas uma ideia, como podemos ver, por exemplo, em cartazes ou 

panfletos que fazem apelos para o não uso de drogas (“Drogas Não!”) ou de transportes 

alternativos não legalizados (“Transporte Alternativo Não!”), cuja negação também tem, 

opcionalmente, assumido outras formas, como: “Não às drogas!” ou “Não ao transporte 

alternativo”. 

 Para finalizar a tipificação do NÃO nos dados em análise, podemos, a partir de agora, 

especificar as particularidades sintáticas que o uso da construção NÃO pré-verbal, mais 

particularmente, evidenciou, sobretudo nos casos a que estaremos chamando de 

“recursividade” e “encapsulamento” do NÃO pré-verbal, alvo de estudo das próximas seções.  

 

3.2 Particularidades sintáticas da construção NÃO pré-verbal: a silenciosa 

transformação do “casulo” em “borboleta” 
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3.2.1 A metamorfose recursiva do NÃO pré-verbal 

 Estamos denominando de negação pré-verbal recursiva ou recursividade da negação 

pré-verbal o fenômeno da negação em que o uso do elemento prototípico NÃO, em sua forma 

canônica, antes do verbo, se repete, recorrentemente, num mesmo período, tendo em vista o 

desenvolvimento das ideias num texto, o que o torna iconicamente motivado e marcadamente 

complexo do ponto de vista cognitivo e estrutural, uma vez que demanda mais forma sintática 

para a expressão da negação. 

 Vejamos: 

(56) Não há quem não consiga resistir a isso, mesmo sabendo que é ilegal e que 

pode transmitir riscos a seu computador pois a maioria dos arquivos vem 

acompanhados de vírus. (RF – 13) 

 Podemos afirmar que há um caso de recursividade simples na ocorrência acima, pois 

se recorre apenas uma vez ao uso repetido do NÃO, o que se nos revela um uso bastante 

expressivo desse tipo de negação, em que, na verdade, se faz uma hipótese a respeito do fato 

de que ninguém resiste à pirataria, muito embora esta seja ilegal, para se argumentar a favor 

dessa prática. Trata-se de uma expressão negativa bastante utilizada, não só na escrita, como 

também na fala, em que se utiliza o item NÃO + verbo HAVER + Oração com sujeito 

pronominal QUEM + NÃO + verbo: “Não há quem não faça...”, “Não há quem não veja...”. 

 Este tipo de recursividade é muito frequente em nossos dados quando o vestibulando 

apresenta uma argumentação alternativa para defender sua opinião, por exemplo: 

(57) O que está ocorrendo é uma banalização que não tem um controle rigoroso de 

fiscalizar quais conteúdos devem ou não serem disponibilizados para baixar, 

só assim havendo uma fiscalização rigorosa que vai permitir a extinção da 

pirataria de conteúdos da internete. (RD – 72) 

(58) Mas as vezes, não fazemos o uso corretamente e acabamos baixando produtos, 

tais como: livros, vídeos e musicas, sem sabermos se podemos ou não. (RFD 

– 43) 

 Em ambos os dados, (57) e (58), o produtor do texto se posiciona contrariamente ao 

download de conteúdos autorais da internet, apontando para quais desses conteúdos, 

alternativamente, podem ser baixados, ficando o verbo do segundo NÃO, muitas das vezes, 

elíptico, nessas construções negativas, como ocorre em (58), cujo complemento verbal 

também é ocultado, mas recuperável no texto: “baixar produtos, como livros, vídeos e música 

da internet”. 
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 Apresentamos outra ocorrência de negação recursiva, na qual o NÃO pré-verbal se 

repete por duas vezes, na sequência textual: 

(59) A partir do momento que eu baixo uma música não quer dizer que estou 

piratiando pois ela está a meu alcance em sites que não são bloqueados ou 

excluídos pela justiça, então eu não estou cometendo nenhum delito... (RF – 

09) 

 Neste caso, temos uma recursividade dupla, mais complexa do que a anterior, 

porquanto envolve ainda mais informações, que se instaura na argumentação em favor da 

pirataria na internet, partindo da ideia de uma suposição ilustrativa em que o autor da redação 

hipotetiza uma situação em que se pode baixar uma música da internet. A partir daí, ele 

afirma categoricamente que isso não é um ato de pirataria, argumentando que o site do qual 

supostamente se baixou a música não foi bloqueado, posicionando-se, pois, a favor da atitude 

de baixar conteúdos da internet.  

 A complexidade cognitiva e estrutural de que se reveste esse tipo de negação parece 

revelar uma construção negativa em que há uma interdependência entre as orações que a 

constituem, fazendo-nos pensar numa hipotaxe adverbial negativa interdependente, cuja 

estrutura vai se diluindo entre orações encaixadas (oração principal: “... [baixar uma música] 

não quer dizer que estou piratiando” + explicativa: “pois ela [a música na internet] está a 

meu alcance em sites” + adjetiva introduzida pelo pronome relativo: “...(em sites|) que não 

são bloqueados ou excluídos pela justiça”. 

 Analisando o fenômeno recursivo que a negação pré-verbal apresenta nos dados, 

podemos traçar o seguinte quadro esquemático, o qual resume as formas de negação com o 

uso do NÃO: 

   Tabela 7: Ocorrências da construção NÃO pré-verbal segundo o fenômeno 

da recursividade. 
TIPO  

DE NEGAÇÃO 

OCORRÊNCIAS/ 

PERCENTUAL 

negação pré-verbal não-recursiva 368/86,8% 

negação pré-verbal recursiva simples  46/10,9% 

negação pré-verbal recursiva complexa 10/2,3% 

TOTAL 424/100% 
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 A tabela 7 demonstra o quanto a negação pré-verbal não-recursiva é bastante 

representativa no uso do NÃO pré-verbal em textos escritos (368 ocorrências – 86,8%), 

revelando a sua canonicidade prototípica já prevista nesse contexto. Por outro lado, se 

observarmos mais de perto o fenômeno da recursividade no uso dessa construção, é razoável 

analisar como esse processo se manifestou, sobretudo a que estamos chamando de simples, 

pelo fato de se repetir uma vez no mesmo período, perfazendo um total de 46 ocorrências, ao 

lado da recursividade complexa, em que a repetição se dá mais de uma vez, ocorrendo apenas 

10 vezes no corpus em estudo, totalizando 56 ocorrências de construções negativas recursivas 

com o NÃO pré-verbal.  

 Em outras palavras, embora o número de ocorrências do não pré-verbal não-recursivo 

(308) tenha sido bem mais expressivo do que o da negação recursiva (56), tentaremos mostrar 

que tal recursividade pode ser um processo que nos chama a atenção por, no mínimo, dois 

motivos: (1) é um fenômeno latente no uso do não pré-verbal e, por isso mesmo, carece de 

destaque e explicações e (2) tal recursividade pode caracterizar um possível processo de 

gramaticalização do NÃO pré-verbal, que, aos poucos, pode revelar funcionamentos que vão 

para além da adjunção verbal. 

 Decorre desse processo recursivo manifestado pela negação pré-verbal nas redações 

analisadas, outro curioso fenômeno a ser destacado neste trabalho: o que chamaremos de 

encapsulamento do NÃO pré-verbal em textos escritos pelos vestibulandos. Assim, a 

repetição do NÃO pré-verbal resultou num processo em que a formação de uma estrutura 

negativa envolve de tal modo uma outra estrutura negativa, a ponto de demarcar uma 

característica inerente a esse tipo de negação: a correlação. 

 

3.2.2 A simbiose encapsuladora no NÃO pré-verbal: o caso das construções correlatas 

 Uma vez que a negação pré-verbal engatilha, num mesmo período, outras construções 

negativas, observamos que há certos contextos estruturais de constituição da negação em que 

tal engatilhamento se dá de forma tão coesa que, ao ser enunciado o NÃO pré-verbal, este se 

agrega a outros conectivos e, como que num processo simbiótico em que duas partes se 

“encapsulam”, parece constituir uma construção hipotática adverbial, cuja interdependência é 

fundamentalmente necessária.  
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 É o caso das estruturas correlatas que, segundo Neves (2008), é um “modo de 

marcação de conexão” entre orações e, para Módolo (2005), funciona argumentativamente em 

textos enfáticos. Na verdade, preferimos chamar esse fenômeno de “encapsulamento” porque, 

no caso do nosso NÃO pré-verbal, a estrutura correlativa pode ocorrer numa sequência 

recursiva não necessariamente constituída apenas por um par de unidades conectivas, mas 

pela recorrência de uma ou mais expressões negativas correlacionadas a outros conectivos, 

mantendo a relação de interdependência entre as orações, própria do processo de correlação, 

concorrendo, pois, para demarcar uma suposta hipotaxe adverbial negativa. 

 Vejamos um exemplo: 

(60) [O computador] não só [trouxe] a facilidade de locomoção mas também 

trouxe a facilidade de se obter acesso a musicas recem lançadas no mercado, a 

filmes recentemente apresentados e outras novidades a mais. (RF/D – 131). 

  O exemplo (60) é ilustrativo de como o uso do NÃO, agregado ao item linguístico 

SÓ, engatou o uso de uma outra expressão linguística, MAS TAMBÉM, sem a qual o 

argumento de adição comparativa não seria tão expressivo para o produtor desse texto, que 

defende que o computador, além de ampliar o contato entre pessoas em diversas partes do 

mundo, o que ele chama de “locomoção”, também permite o acesso a músicas e filmes.  

 Vale ressaltar que a ideia de oposição, tradicionalmente ditada para a conjunção MAS, 

não procede neste exemplo, pois não há ideias que aqui se oponham, mas se complementam 

por comparação. Neste caso, temos a construção NÃO SÓ...MAS TAMBÉM funcionando 

argumentativamente no artigo de opinião produzido pelos vestibulandos. Apesar de a tradição 

gramatical já prever uma correlação aditiva para esse uso, acrescentamos que essa adição tem 

um valor comparativo, tendo vista o que analisamos para a ocorrência dada. 

 Assim, de simples item linguístico que adjunge um verbo, o NÃO passa a fazer parte 

de construções linguísticas interdependentes, cujos entornos sintático-semântico-pragmáticos 

reclamam por análises mais aprofundadas que deem conta da complexidade que lhe é 

peculiar. Observemos um outro dado:  

(61) Com o surgimento da internet nossas vidas foram influenciadas e sofreu várias 

mudanças, como por exemplo, para ler um livro hoje não é preciso ir até uma 

biblioteca, ouvir uma música, não é mais necessário comprar um CD, é só 

baixar na internet. (R – 151) 

  Esse é um caso de negação recursiva simples, em que o encapsulamento 

NÃO...NÃO É MAIS...É SÓ parece ser fundamental para a defesa da ideia de que a internet 



120 
 

mudou a vida das pessoas, pois, agora, acessam livros e músicas no mundo virtual e não mais 

no mundo real. 

 No intuito de sistematizarmos o funcionamento dessas formas encapsuladas do NÃO 

pré-verbal, elencamos quatro tipos de encapsulamento da forma negativa em foco, a saber: 

encapsulamento por comparação (aditiva, alternativa, opositiva), encapsulamento por 

retroação afirmativa, encapsulamento por reiteração negativa (pronominal ou adverbial) e 

encapsulamento por reforço retórico, os quais serão quantificados e ilustrados no que segue. 

 Na tabela que segue, tentamos sistematizar os principais valores semânticos das 

construções negativas encapsuladas e a quantidade estimada de suas ocorrências no corpus 

estudado: 

 

                Tabela 8: Valores semânticos das construções negativas encapsuladas 

VALORES SEMÂNTICOS 

DAS CONSTRUÇÕES NEGATIVAS 

ENCAPSULADAS 

OCORRÊNCIAS 

Encapsulamento por comparação 60 

Encapsulamento por retroação afirmativa 24 

Encapsulamento por reiteração negativa 18 

Encapsulamento por reforço retórico 17 

TOTAL 114 

 

3.2.2.1 Encapsulamento por adição comparativa 

 O encapsulamento por comparação geralmente se deu a partir das formas NÃO...MAS 

e NÃO... SÓ, como podemos ver abaixo: 

(62) Portanto, a replicação e obtenção de conteúdos da rede mundial de 

computadores não devem tornar-se uma ação ilícita, mas um ato legal que 

respeite as regras impostas aos usuários da rede. (RF – 94) 

(63) Não concordaria com a proibição de livros e conteúdos para fins de pesquisa, 

desse modo não haveria injustiça, só haveria ganho. (RF – 89) 
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  Em (62), vemos a clara oposição entre “ação ilícita” e “ato legal” para defender a 

ideia da não-proibição do download de conteúdos da internet. Já em (63), o vestibulando 

estabelece uma analogia entre “injustiça” e “ganho”, para defender a mesma ideia.  

 O encapsulamento por adição comparativa foi um dos mais produtivos nos dados 

analisados (55 ocorrências), a partir de formas do tipo NÃO (SÓ)... MAS (TAMBÉM) e 

similares, em que o vestibulando parece sentir a necessidade de comparar a “proibição” com a 

“permissão” de downloads da internet, como podemos ver nas ocorrências a seguir: 

(64) [...] pois se colocarmos como um todo estaremos restritos apenas a 

informações passadas e viver em um mundo antenado é a presença não só 

cultural mas também educativa que há neles. (RF – 110) 

  Nessa ocorrência, o NÃO precede o advérbio SÓ - tendo como escopo não o 

verbo “ser” de cuja oração faz parte, mas o adjetivo “cultural” – aliado à expressão MAS 

TAMBÉM, adicionando o adjetivo “educativa”, para comparar o que é e o que não é “viver 

em um mundo antenado”. Podemos perceber que houve todo um entrelaçamento de orações e 

informações, nesse caso, em favor dessa argumentação.   

(65) Nesta situação o governo deveria arcar com projetos que manipulassem o 

acesso a boa parte deste material, tendo já em vista que um problema tão 

complexo assim não acabaria, mas poderia está diminuindo consideravelmente 

este problema que apenas cresce. (RD – 199) 

  Em (65), ao asseverar o NÃO precedendo o verbo “acabar”, inevitavelmente, o 

vestibulando argumenta em desfavor da pirataria ao enunciar o conector MAS ao lado do 

verbo “diminuir”, revelando a possibilidade de amenizar um problema que só cresce no país.  

O encapsulamento NÃO...MAS foi, assim, necessário não só para comparar as duas situações 

(“acabar” e “diminuir”), como também para adicionar as ideias em questão. 

 

3.2.2.2 Encapsulamento por retroação afirmativa 

 Um tipo de encapsulamento por demais curioso foi aquele a que denominamos de 

encapsulamento por retroação afirmativa, com 24 ocorrências, em que há uma considerável 

interrelação entre os itens SIM e NÃO, como nos casos abaixo: 

(66) [...] já o das redes sociais não são pirataria e sim comunicação entre elas  

como: mostrando suas fotos, vídeos [...] (RF – 99) 
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          (67) Portanto na minha opinião eu sou a favor sim de baixar conteúdos da internet 

[...] (RF – 120) 

(68) Pirataria – o país pode sim deixar de perder por isso. (RD – 69) 

(69) Sou sim a favor de download’s da internet, porém, acho que isso tem um certo 

ponto.  Baixar músicas, livros ou coisa do tipo pode sim ser permitido, 

contanto que não viole os direitos autorais. Pegar um texto, uma poesia de 

alguém não é errado, o errado é fingir que é seu, plagiando o arquivo, 

publicando e tirando a autoria – Isso sim não pode ser permitido.  (RD – 82) 

(70) Portanto, do meu ponto de vista, o problema não está na rede em si, mas sim 

nos usuários que a utilizam incorretamente. (RF/D – 114) 

(71) Há os que acreditam que sim é injusto trabalhar e não lucrar, e há os que 

acreditam que não, essa forma de ter acesso só ajuda... (RF/D – 131) 

  Nesses casos, relembramos o fato de que o NÃO é tradicionalmente visto como o 

reverso da afirmação, mas aqui ocorre justamente o contrário: verificamos a ocorrência do 

“sim”, utilizado, de modo enfático, geralmente na posição pós-verbal, para, num processo 

retroativo, se manifestar como a contraparte do NÃO, uma vez que retoma, de certa forma, a 

negação no contexto argumentativo de que faz parte.  Prova disso são as ocorrências em que, 

mesmo quando o NÃO está ausente, como em (67) e (68), o uso aparentemente dispensável 

do “sim”, retoma implicitamente o NÃO, enfatizando a opinião que o vestibulando defende, 

sendo a favor (67) ou desfavorável à pirataria na internet (68).   

 Quando o NÃO está explícito, há, geralmente, o uso de um conectivo, como “e” ou 

“mas”, para realçar o caráter negativo da argumentação, como nos casos (66) e (71), em que 

as formas encapsuladas NÃO... E SIM e SIM... E NÃO, respectivamente, muito mais do que 

adicionar ideias contrárias, parecem constituir uma retroação afirmativa, reafirmando uma 

possível oposição: “pirataria” e “comunicação”, em (66) e “trabalhar” e “lucrar”, em (71).  O 

mesmo ocorre com o conectivo “mas”, em (70), cuja ideia de oposição é reafirmada com o 

encapsulamento da forma NÃO... MAS SIM. 

3.2.2.3 Encapsulamento por reiteração da negação 

 O uso concorrente de duas formas negativas distintas, com o objetivo de reiteração de 

ideias, também foi um tipo de encapsulamento a ser destacado na análise de nossos dados: 

(72)  Não há nada melhor hoje do que ter acesso a informação que você deseja, e a 

internet proporciona isso [...] (RF – 07) 
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(73)  A partir do momento que eu baixo uma música não quer dizer que estou 

piratiando pois ela está ao meu alcance em sites que não são bloqueados ou 

excluídos pela justiça, então eu não estou cometendo nenhum delito [...] (RF 

– 09) 

 Esse tipo de encapsulamento já foi alvo de alguns estudos, que tratam dos índices de 

polaridade negativa, a exemplo do uso do NÃO ao lado de formas pronominais como NADA 

e NENHUM (LIMA-HERNANDES, 2013), os quais, entretanto não preveem o uso 

encapsulado e conectivo de tais formas, mas por outro lado, contribuem para as pesquisas 

descritivas sobre a negação no português brasileiro, enfatizando a necessidade que tem os 

usuários de uma língua de “incorporar” novas formas negativas ao lado de outras com o 

mesmo tom de negação.  

 

3.2.2.4  Encapsulamento por reforço retórico 

 A forma POR QUE NÃO foi representativa do encapsulamento por reforço retórico, o 

qual se deu nas duas ocorrências abaixo: 

(74) Por que não o ato de baixar? [...] (RF – 94) 

(75) Neste país liberam tantas imprudências para os jovens e adolescentes, por que 

não permitir o uso da internet para baixar conteúdos de interesse? [...] (RF – 

118) 

 A expressão POR QUE NÃO parece já ter se cristalizado, principalmente, em 

perguntas, cujas respostas os sujeitos questionadores já tem formuladas logo após o ato de 

perguntar. Em (74), trata-se do título do artigo, cuja resposta é desenvolvida em todo o texto, 

e em (75), a resposta também vem logo em seguida da pergunta feita, concluído o parágrafo. 

 Muito utilizado nas redações, o uso interrelacionado das formas OU NÃO e E NÃO 

foram expressivas nos dados em estudo.  Vejamos: 

(76) [...] para que cada um tome mais cuidado e pense mais um pouco se ela quer 

ou não quer sua imagem ou sua vida pessoal torne-se publica. (RF – 58) 

(77) Só assim diminuía a pirataria existente e não vivíamos caindo tanto em crimes 

virtuais. (RD – 68) 
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 Nesses casos, os itens OU e E, tradicionalmente categorizados como conjunções 

alternativa e aditiva, respectivamente, passam a ter valor retórico, quando estabelecem com o 

NÃO uma relação simbiótica, por assim dizer, e estabelecem apelativas suposições: “querer 

que a imagem se torne pública”, em (76), e “viver caindo em crimes virtuais”, em (77). Tal 

como o uso do POR QUE NÃO, essa forma também parece ter se cristalizado, quando 

queremos chamar a atenção de um contexto negativo em uma dada argumentação. 

 Diante de tudo o quanto vimos acerca da descrição dos nossos dados, desde as formas 

negativas mais recorrentes, sobretudo as pré-verbais canônicas, bem como os verbos mais 

utilizados, até os fenômenos a que chamamos de “recursividade” e “encapsulamento”, 

podemos, a partir de agora, ponderar sobre um possível processo de gramaticalização que 

subjaz a esses dados, na tentativa de responder uma das questões centrais que propusemos no 

decorrer deste trabalho: estaria o advérbio de negação NÃO passando por um processo de 

gramaticalização, não só em textos falados, mas também em textos escritos, cuja manifestação 

predominantemente pré-verbal também aponta para usos idiossincráticos que atendem às 

necessidades do discurso? Pensamos que sim: o NÃO pré-verbal, aos poucos, expande os 

limites da gramática, revelando um funcionamento que transcende a adjunção verbal e alcança 

outras funções que podem ratificar seu estatuto gramatical, como veremos mais 

detalhadamente no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

A gramaticalização do NÃO pré-verbal:  

alçando voos em direção à construção correlata negativa 

 

“Saímos do casulo; vamos voar; 

O que faz a borboleta bonita não são as suas cores,  

Mas a forma com que ela bate as asas” 

(H. Moser) 

 

 O objetivo deste capítulo é analisar a gramaticalização do NÃO pré-verbal, na 

tentativa de rever o seu estatuto adverbial, bem como apontar para uma possível construção 

correlata negativa. Para tanto, partimos de uma concepção de gramaticalização, lato sensu, 

como o processo pelo qual formas gramaticais adentram cada vez mais a gramática de uma 

língua e, stricto sensu, como esse mesmo processo, numa abordagem construcional, manifesta 

alterações semânticas ou sintáticas, as quais não ocorrem de forma isolada, mas no âmbito de 

construtos maiores, como no caso do NÃO pré-verbal, em construções que envolvem formas 

verbais específicas, ora recursivas, ora encapsuladas, nas quais a construção em análise não 

pode ser observada isoladamente, mas em toda uma construção negativa por excelência: NÃO 

+ verbo ou NÃO + verbo + outras formas conectivas.   

 Acerca da referência a essa construção, faz-se necessário ressaltarmos que ora 

aludimos ao item NÃO, ora à construção NÃO pré-verbal, o que pode causar uma confusão 

na acepção dessas expressões, principalmente para a orientação teórico-metodológica deste 

trabalho: afinal, gramaticalização de item ou de construções, ambas com direcionamentos 

distintos, como vimos anteriormente, no Capítulo 1?  No intuito de resolvermos esse impasse, 

devemos esclarecer que, apesar de às vezes fazermos essa distinção, isto ocorre porque, ao 

elegermos a orientação teórico-metodológica da gramática de construções, há ocasiões em 

que nos referimos apenas ao advérbio de negação NÃO, como item linguístico, uma vez que é 

a partir dele que a construção se constitui como tal. Por outro lado, não há como considerá-lo 

isoladamente, tendo em vista que é, ao lado do verbo, que a construção pode admitir ou 

permitir a gramaticalização do adjunto adverbial em modalizador, por exemplo, uma vez que 

é a presença do verbo na construção negativa que constitui uma oração e, consequentemente, 

o que estamos defendendo, como construção correlata negativa. Daí a necessidade, por vezes 

aparentemente contraditória, de nos referirmos ora ao item, ora à construção, mas lembrando 

que é a construção que prevalece para efeitos de gramaticalização. 
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4.1 Cline I: Adjunto adverbial > Modalizador > Operador argumentativo 

 Podemos agora tentar amadurecer a ideia que defendemos durante o Capítulo II, de 

que o NÃO pré-verbal estivesse passando por um primeiro cline de mudança via 

gramaticalização, em que de simples adjunto adverbial, ele poderia estar adentrando ainda 

mais os limites da gramática, passando a funcionar como modalizador e, consequentemente, a 

operador argumentativo. Esse percurso pode ser ilustrado através do seguinte cline: 

 

Adjunto Adverbial      >       Modalizador      >     Operador Argumentativo 

            

  Vale ressaltar aqui, dois aspectos de fundamental importância para o entendimento 

desse processo de gramaticalização: primeiramente, levando-se em consideração o fato, 

discutido anteriormente, de que o princípio da unidirecionalidade da gramaticalização deve 

ser concebido como uma hipótese a ser testada empiricamente e não uma característica 

definidora do processo, acreditamos na possibilidade de essa trajetória de gramaticalização 

proposta para a construção negativa em estudo ser passível de cogitação, tendo em vista a 

abstratização crescente de significados que caracteriza o processo.  

 Em segundo lugar, esclarecemos que, nesse percurso gramatical, o elemento 

linguístico negativo que precede o verbo nas construções em foco não muda sua função 

original. Como enfatizamos no Capítulo II, o NÃO pré-verbal, a despeito de todas as críticas 

feitas à definição tradicional do advérbio de negação, ainda mantém sua função originalmente 

elementar de se adjungir ao verbo, configurando-se, pois, como uma construção padrão da 

negação da língua portuguesa. Estamos nos referindo, portanto, a um outro princípio fundante 

da gramaticalização: o princípio de divergência, proposto por Hopper (1991), conforme o qual 

é possível que uma mesma forma atue com funções divergentes, que estão emergindo 

continuamente. Para ilustrar, vejamos os dados que seguem: 

(78) Muitos desses downloads não apresentam direitos autorais. (RF – 08) 

(79) Sabemos que nos dias de hoje a pirataria está se expandindo e quando 

perguntado “permitir ou proibir?” não achamos o que falar. (RD – 140) 

(80)  Na minha concepção, não é justo proibir baixar conteúdos da internet. (RF – 

19) 
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 Em todas as ocorrências acima, o item NÃO mantem sua função original de se 

adjungir a um verbo (“apresentar”, em (78); “achar”, em (79) e “ser”, em (80)), mas isso não é 

suficiente para descrever o seu funcionamento. Digamos que em (78) a função de adjunto 

adverbial do NÃO seja a mais adequada para a descrição de um advérbio que se adjunge a um 

verbo numa oração simples que constata um fato, qual seja, o de que muitos downloads não 

apresentam direitos autorais.  

 Já em (79) e (80), podemos afirmar que o funcionamento do NÃO vai além do que 

acompanhar um verbo. Em (79), o uso do NÃO + o verbo “achar”, no período “não achamos 

o que falar”, parece dar indícios de que, para a sua compreensão, há que se fazer uma ligação 

com algo que foi dito antes: “Sabemos que nos dias de hoje a pirataria está se expandindo e 

quando perguntado ‘permitir ou proibir...?”. Pressupõe-se, primeiramente, que há algo sobre o 

qual se deve falar e, depois, que esse algo não é “achado” por nós, pessoas que utilizamos a 

internet e estamos fadadas a cair no crime de pirataria. Essa ligação de ideias se dá não só em 

nível semântico como também do ponto de vista sintático, quando a construção que antecede 

a oração negativa se constitui de todo um período composto por orações que se sucedem e 

culminam na pergunta que deve ser respondida na Proposta de Redação do Vestibular, 

“permitir ou proibir?”. Desse modo, o NÃO, muito mais do que adjungir o verbo “achar”, 

parece estabelecer elos coesivos entre as ideias do texto em nome de sua argumentatividade. 

 Em (80), o NÃO aparece numa oração principal (“Não é justo...”), acompanhando o 

verbo “ser”, cujo julgamento de valor (“(não) ser justo”) remete, assertivamente, para algo 

que vai ser afirmado logo em seguida: “proibir baixar conteúdos da internet”. Nesse caso, 

podemos, pois, dizer que o NÃO + o verbo “ser” modalizou a ideia que emite 

asseverativamente a opinião do vestibulando sobre seu categórico posicionamento favorável à 

prática da pirataria na internet. Se compararmos o enunciado escrito pelo candidato com uma 

possível contraparte afirmativa, trocando o verbo “proibir” pelo verbo oposto, “permitir”, 

teríamos as seguintes estruturas: 

(80a)  não é justo proibir baixar conteúdos da internet. 

(80b) é justo permitir baixar conteúdos da internet. 

 

 Ao utilizar (80a), com o uso do NÃO pré-verbal, o vestibulando parece deixar mais 

implícita a ideia ilegalizada da pirataria na internet, do que se ele se utilizasse de (80b), em 

que tal ideia parece estar mais explícita. Sendo assim, o uso do NÃO pré-verbal vai exibindo 
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funcionamentos para além de seu caráter adverbial, ao assumir relativas funções conectivas e 

modalizadoras na cadeia argumentativa do texto.   

 Apelando para o princípio de extensão imagética, proposto por Votre (2004), podemos 

ponderar sobre uma possível mudança funcional, ou plasticidade categorial, ao prever que os 

valores de um item como o NÃO operam extensiva e instantaneamente um ao lado dos outros, 

disponibilizando as potencialidades que a língua oferece, nos contextos em que esse item foi 

utilizado. Esse modo de ver a flutuação categorial do NÃO, que passa de simples adjunto 

verbal a modalizador e, possivelmente, a operador argumentativo, ratifica, desta forma, alguns 

dos princípios básicos que subjazem ao processo de gramaticalização: lato sensu, os 

princípios da iconicidade e da marcação e, stricto sensu, o princípio da unidirecionalidade, 

todos de fundamental importância para explicar o processo de gramaticalização. 

 O princípio da iconicidade, conforme mencionado em capítulo anterior, diz respeito à 

ideia de que a estrutura da língua reflete, de algum modo, a estrutura cognitiva, incluindo as 

experiências e opiniões impostas ao mundo pelo falante. Trata-se de uma relação motivada 

entre forma e conteúdo, revelada através de três subprincípios básicos: o da quantidade, 

segundo o qual quanto maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma; o da 

integração, de acordo com o qual os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente 

tendem a estar mais integrados também sintaticamente e o da ordenação linear, que indica 

que a ideia mais importante tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática.  Vejamos a 

ocorrência abaixo: 

(81)  Esse controle de total segurança com os arquivos que não podem ser baixados 

deve ser introduzido no início da disponibilidade na internet, ou seja, os 

conteúdos que não podem ser baixados não devem estar disponíveis na 

internet, pois todo local público deve ser acessível a todos. (RF – 19) 

  A partir de dados como esse, já podemos afirmar, também, que a negação pré-

verbal, nos textos escritos por vestibulandos, é iconicamente motivada, tendo em vista que se 

mostrou recursiva, quando da apresentação de maior quantidade de informação e, 

consequentemente, de maior volume de forma; revelou-se igualmente mais integrada, do 

ponto de vista sintático, a partir do momento em que apresentou formas encapsuladas, em 

decorrência da apresentação de ideias mais próximas cognitivamente (Não... ou seja, no 

caso); manifestou-se também uma ordem fixa, pré-verbal, sugerindo que a ideia de negar 

tende a ser a mais importante na tessitura sintática. Podemos vislumbrar aqui um possível 

reforço icônico também pelo fato de o autor da redação estar respondendo a um 

questionamento polêmico, no qual o respondente se vê obrigado a se posicionar pela 
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afirmação ou pela negação, isto é, o modo como ele é interpelado pode motivar a escolha das 

formas linguísticas que terá que usar. 

 Já o também anteriormente referido princípio da marcação que, num sentido mais 

amplo, faz parte dos princípios que regem a teoria do Funcionalismo, extensivamente ao 

processo de gramaticalização, concerne ao fato de que haveria a ausência ou presença de uma 

propriedade, levando-se em consideração os membros de um par contrastante. Sob essa 

rubrica, três subprincípios poderiam atuar na gramaticalização: a complexidade estrutural, a 

frequência de uso e a complexidade cognitiva. No caso da negação, poderíamos afirmar que, 

em relação a sua contraparte afirmativa, as construções negativas são mais marcadas porque 

são mais complexas e maiores e exigem maior esforço mental para sua realização, 

principalmente, quando, num mesmo período, há o que chamamos de recursividade complexa 

e o encapsulamento, em que são visíveis as complexidades estrutural e cognitiva, como 

podemos ver nos casos que seguem: 

(82)  Acharia melhor que as autoridades tomassem providencias e proibissem, para 

não baixar os conteúdos, só com autorização é que pudessem baixar 

determinados conteúdos só assim diminuía a pirataria existente e não 

vivíamos caindo em tantos crimes virtuais. (RD – 68) 

(83)  Portanto, sabemos que a disponibilidade de arquivos na internet é imensa, 

devemos usar a consciência e o bom senso, refletindo sobre qual conteúdo 

estamos utilizando, se há ou não a necessidade de baixar, enviar ou 

compartilhar. (RF – 189) 

  Nessas ocorrências, a complexidade estrutural e cognitiva a que estamos nos 

referindo é perfeitamente observável, sobretudo se considerarmos a repetição do NÃO pré-

verbal em (82), intermediado, ou melhor dizendo, “encapsulado”, pela expressão conectiva 

“só assim”, e o uso do NÃO pré-verbal numa estrutura alternativa (“se há ou não...”), em (83), 

em ambas as quais é possível perceber a argumentação contrária (82) ou favorável (83) à 

pirataria na internet. 

 Ainda sobre o princípio da marcação, é indubitável que a negação seja mais marcada 

em relação à afirmação, mas mesmo no interior do domínio da negação, é possível traçar um 

continuum de marcação entre os tipos utilizados no corpus, tendo em vista que contextos 

marcados exigiram estruturas negativas mais marcadas tanto do ponto de vista da 

complexidade estrutural quanto da cognitiva, bem como da frequência desses usos.  
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 Assim, quanto mais o vestibulando defende um ponto de vista favorável à pirataria, 

contexto de uso inesperado, porém mais utilizado pelos candidatos, portanto, mais marcado 

cognitivamente, menos frequente e complexo foi o uso do NÃO pré-verbal recursivo-

encapsulado em relação à sua não-recursividade (encapsulada ou não), nas redações de 

opinião desfavorável, e seu uso balanceado naquelas redações favoráveis e desfavoráveis 

concomitantemente.  

 Mais alguns exemplos que podem ilustrar esse continuum: 

(84) De acordo com o avanço tremendamente rápido da tecnologia, e de acesso 

cada vez mais fácil e prático da internet, a pirataria não diminuirá como 

também por consequência, não acabará (RF – 187) 

(85) O melhor a se fazer para evitar esses diversos tipos de problema seria a 

proibição desses downloads... se não acabar ao menos vai diminuir bastante 

esse problema que afeta o mundo todo. (RD – 05) 

 Enquanto em (84), há um uso recursivo-encapsulado do NÃO pré-verbal (NÃO... 

COMO TAMBÉM POR CONSEQUÊNCIA, NÃO), contribuindo para demarcar uma opinião 

favorável à pirataria; em (85), temos o uso não-recursivo encapsulado do NÃO pré-verbal (SE 

NÃO...AO MENOS), cooperando para revelar um posicionamento desfavorável à tal prática. 

 Quanto ao princípio da unidirecionalidade, mais restrito ao processo de 

gramaticalização propriamente dito, fazemos prever, como dissemos anteriormente, que esta 

seja uma hipótese a ser testada, não uma característica fundante do processo. Isso ocorre 

porque, se por um lado não podemos afirmar, categoricamente, que o advérbio de negação 

NÃO deixou de ser um mero advérbio para ser um modalizador, afinal ele literalmente se 

junta a verbos com nuanças semânticas particulares, por outro lado, podemos testar a sua 

capacidade de assumir outras funções, a depender do contexto em que foi utilizado. 

 Nesta perspectiva, lobrigamos um primeiro cline de mudança funcional do NÃO, em 

que há uma gradação de formas concorrentes (o NÃO pré-verbal e suas variantes 

encapsuladas), mas não-excludentes, com funções divergentes que emergem do discurso 

(adjunto adverbial, modalizador e operador argumentativo). A partir disso, podemos também 

prenunciar o que Longhin-Thomazi (2010) chamou de pragmatização crescente na trajetória 

de gramaticalização de conjunções, em que significados referenciais dão lugar a significados 

baseados na marcação textual e na atitude subjetiva dos falantes, como é o que ocorre com o 

adjunto adverbial NÃO: muito mais do que simplesmente adjungir um verbo, funciona como 
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um item que demarca porções textuais, bem como indica o posicionamento subjetivo do 

produtor do texto em relação à opinião a ser defendida pelo vestibulando.  Ilustremos: 

(86) Então baixar conteúdo da internete, para mim é totalmente permitido, quem 

não quiser ter seus conteúdos nas “mãos” de outras pessoas, que não 

postem na internet. (RF – 127)  

 Para ser favorável à pirataria na internet, o vestibulando utilizou-se de uma manobra 

argumentativa em que ele nega a privacidade de conteúdos postados no meio virtual, ao 

mesmo tempo em que aponta negativamente para a possibilidade de que as pessoas postem 

tais conteúdos. Do ponto de vista sintático, isto se dá em duas porções demarcadas na 

estrutura textual, que se sucedem: 

(86a) quem não quiser ter seus conteúdos nas “mãos” de outras pessoas 

(86b) que não postem na internet 

 

4.1.1 De adjunto adverbial a modalizador  

 Para visualizarmos mais objetivamente a metamorfose do advérbio em conector, 

apresentamos o quadro abaixo com os traços mais (+) ou (-) prototípicos que caracterizam o 

NÃO como advérbio ou conjuntor. 

 

Quadro 3: Traços (+) ou (-) prototípicos que caracterizam o NÃO pré-verbal como adjunto adverbial 

ou modalizador 

Traços [+ ou - prototípicos] 

para adjunto adverbial de negação 

Traços [+ ou - prototípicos] 

para o NÃO como modalizador 

+ adjunção verbal + adjunção verbal 

- referência subjetiva ao “valor de 

verdade”, em contraposição à afirmação 

+ referência subjetiva relativa ao contexto  

+ posicionamento fixo + posicionamento fixo 

+ invariabilidade + invariabilidade 

- modificador - modificador 

- circunstancializador + circunstancializador: os valores semânticos 

das construções correlatas 
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 O quadro acima demonstra que, como advérbio, o NÃO pré-verbal só conserva os 

traços [+adjunção verbal], [+posicionamento fixo] e [+invariabilidade], aos quais podemos 

acrescentar os traços [+referência subjetiva a uma verdade relativa ao contexto], e 

[+circunstancializador], para que ele possa, também, assumir o comportamento de um 

modalizador. Além de indicar uma referência (inter)subjetiva em relação ao contexto, o NÃO 

pré-verbal, ao se gramaticalizar como modalizador, pode admitir outros valores lógico-

semânticos, a exemplo das encapsuladas, que sustenta tal mudança funcional, configurando a 

constituição de uma possível construção correlata negativa. Isto se dá a partir do traço 

[+referência subjetiva relativa ao contexto], o qual favorece a forte argumentatividade dessas 

opiniões, como podemos ver na ocorrência de negação encapsulada abaixo:  

(87) Com o surgimento da internet nossas vidas foram influenciadas e sofreu várias 

mudanças, como por exemplo, para ler um livro hoje não é preciso ir até uma 

biblioteca, ouvir uma música não é mais necessário comprar um CD, é só 

baixar na internet. (RF – 162)   

 Para atender à necessidade discursiva de ser favorável ao download de arquivos da 

internet (como livros ou músicas), o vestibulando utilizou-se do argumento por 

exemplificação, em que, depois de anunciar os exemplos que vai dar (“como por exemplo”), 

enuncia duas situações ilustrativas: “para ler um livro hoje...” e “ouvir uma música...”, em 

seguida das quais ele conecta duas ideias introduzidas pelo NÃO: 

(87 a) ...para ler um livro hoje não é preciso ir até uma biblioteca... 

(87 b) ... ouvir uma música não é mais necessário comprar um CD...  

 Nesses casos, as orações principais, “é preciso” e “é necessário”, em (69a) e (69b), 

respectivamente, foram pospostas e interligadas às suas respectivas adverbiais finais (“para ler 

um livro” e “ouvir uma música), através do item NÃO, cuja referência negativa constituiu o 

elo entre as duas orações para, enfim, culminar com a ideia conclusiva do período, iniciada 

por “É SÓ”, numa relação simbiótica em que a sequência NÃO...NÃO... É SÓ foi necessária 

para tal conclusão: 

(87c) ... é só baixar na internet. 

 Assim, além de adjungir o verbo “ser”, nas duas orações principais, apresentando um 

posicionamento fixo, sempre antes do verbo, e ser invariável morfologicamente, o NÃO fez 

uma referência subjetiva relativa ao contexto, ou circunstância, favorável ao download de 
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arquivos da internet, e constituiu uma conexão entre orações ou cláusulas, culminando numa 

interrelação clara e necessária entre elas, ou seja, uma correlação entre as cláusulas. 

 Advém dessa perspectiva mais textual subjacente à noção de modalizador, a sua 

realização como operador argumentativo, cujo percurso gramatical tende a se especializar, 

como veremos no próximo item. 

 

4.1.2 De Modalizador a operador argumentativo  

 Martelotta (2004) propõe que os operadores argumentativos sejam elementos mais 

voltados para a “organização textual”: 

 

Seus usos apresentam maior regularidade, na medida em que seu ponto de 

partida, na grande maioria dos casos, se identifica com advérbios, que vão 

passando sucessivamente a apresentar novas funções de caráter gramatical.  

Essas novas funções gramaticais tendem a identificar partes do discurso já 

mencionadas (anafóricos) ou por mencionar (catafóricos), ou a ligar partes 

do discurso, atribuindo-lhes uma relação argumentativa (conjunções). 

(MARTELOTTA, 2004, p. 84) 

 

 O autor diferencia os “operadores argumentativos” dos “marcadores discursivos”, 

sendo estes últimos caracterizados por “serem utilizados primariamente para organizar as 

informações no momento da produção do discurso” (Id. Ibid.), e motivados pela natureza 

improvisada da fala, que impede a perfeita organização linear das informações. 

 Na trajetória de gramaticalização proposta aqui para o NÃO, que passa de 

modalizador a operador argumentativo, acrescentamos, pois, o traço [+referencialidade 

endofórica], o qual podemos ilustrar com a seguinte ocorrência:  

 

(88) A decisão correta não seria proibir o compartilhamento de mídias e 

informações.  Tem que se tentar adequar a população a fazer o uso correto 

desses equipamentos virtuais para aproveitar-se de todos os benefícios que ele 

nos oferece sem esquecer dos malefícios que também pode nos gerar. (RF – 

112)  
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Em (88), a partir do momento em que se nega a proibição do “compartilhamento de mídias”, 

numa breve e objetiva assertiva negativa, vemos, em seguida, uma manobra catafórica de se 

tentar argumentar acerca de tal asseverativa.  O verbo no futuro do pretérito (“seria proibir”) 

favorece a expectativa que se cria a respeito de como seria a “decisão correta”, nesse caso. 

 Vejamos outra ocorrência, em que o NÃO faz referência, desta vez anafórica, a outras 

porções do texto: 

(89) Aí vem a questão permitir ou proibir? O fato é que cabe a cada um pensar o 

que convem fazer com arquivos que não são seus. Tem aquele velho ditado 

popular não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem a 

você. (RF – 145) 

  

 Em (89), o uso do pronome relativo “que”, cujo antecedente é “arquivos”, permite 

interpretar a negação na oração relativa, como uma operação sintático-semântica que recai 

sobre esse referente anafórico do pronome relativo. Em seguida, ao citar um ditado popular, 

com o uso recursivo do NÃO, a referencialidade negativa, presente no tal ditado, passa, assim, 

a estabelecer uma interpretação anafórica com o prenúncio da expressão de cunho popular. 

 A argumentatividade do NÃO pré-verbal, no entanto, ultrapassa os limites da 

referencialidade e chega também ao seu caráter de modalização, conforme mostramos, no 

Capítulo II, em que já apontávamos para a função modalizadora dos advérbios através de um 

quadro demonstrativo (Cf. Quadro 4) da classificação da Modalização segundo os critérios da 

verdade, do conhecimento e da modalização (NEVES, 2006), ao qual acrescentamos o tipo de 

negação segundo a função modalizadora: 
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Quadro 4: Classificação da Negação segundo o critério da modalização 

 

Verdade 

 

Conhecimento 

 

Modalização 

 

Tipo de Negação 

 

Verdade factual 

 

Conhecimento real 

 

Modalização 

Epistêmica 

(necessária) 

 

 

Negação 

Modalizadora 

Epistêmica 

Asseverativa 

 

Verdade necessária 

 

Conhecimento 

incontestável 

 

Modalização 

Deôntica 

(obrigatória) 

 

Negação 

Modalizadora 

Deôntica 

 

Verdade possível 

ou condicional 

 

Conhecimento irreal 

 

Modalização Afetiva 

Intersubjetiva 

(necessária) 

 

Negação 

Modalizadora 

Afetiva 

Intersubjetiva 

 

 

 As três ocorrências abaixo são ilustrativas dos três tipos de negação apontados no 

quadro acima: 

(90) Mas as vezes não fazemos o uso corretamente e acabamos baixando produtos 

tais como: livros, vídeos e músicas, sem sabermos se podemos ou não... A 

pirataria é um crime como qualquer outro... (RFD – 43) 

(91) Portanto, não adianta impedir o compartilhamento de arquivos. Deve-se criar 

uma opção que nos possa educar para o uso adequado dos mesmos sem 

prejudicarmos ninguém.  (RF – 198) 

(92) A internet está sendo usada como um carro sem freio se não coloca um freio 

não vai parar nunca. Vamos colocar um freio na internet e sendo assim vai da 

tudo certo. (RD -159) 

 Em (90), podemos afirmar que há uma verdade factual, ou seja, é do conhecimento 

real que “não fazemos o uso corretamente [da internet] e acabamos baixando produtos, tais 

como: livros, vídeos e músicas, sem sabermos se podemos ou não”.  O vestibulando nega um 

possível uso correto da internet para modalizar asseverativamente a argumentação de que 

acabamos por baixar produtos, até inconscientemente, da rede mundial de computadores.  

Trata-se de uma negação modalizadora epistêmica asseverativa, em que se parte de uma 

verdade tida como real para, de certa forma, eximir-se da responsabilidade “criminosa” (“A 
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pirataria é um crime...”) de piratear produtos. Parece-nos que a verdade factual pode ser 

contestada, ou seja, poderíamos refutar a ideia do estudante, asseverando que fazemos, sim, 

um uso correto da internet, mesmo baixando arquivos alheios, uma vez que estes estão 

disponíveis livre e abertamente na internet, como ocorre nas redações que se mostraram 

favoráveis a essa prática. 

 Já em (91), o vestibulando parte de um conhecimento considerado incontestável, o de 

que “há um compartilhamento de arquivos”, cujo valor de verdade passa a ser muito mais do 

que factual, mas necessário, porquanto não seja passível de contestação. Prova disso, é a 

construção conclusiva, introduzida pela conjunção “portanto”, na qual se insere a negação, 

como que firmando definitiva e indiscutivelmente uma constatação. Outra prova é a de que, 

em seguida, o estudante propõe a solução de uma melhor educação para saber lidar com esse 

fato incontestável que é o impedimento de downloads da internet. É o caso da negação 

modalizadora deôntica. 

 Por fim, em (92), o valor de verdade em questão nem é factual, nem aprioristicamente 

incontestável, mas possível ou condicional, o que nos leva a pensar num conhecimento irreal 

dos fatos, como nos faz ver o vestibulando, ao comparar o uso da internet com um “carro sem 

freio” e concluir: “se não coloca um freio não vai parar nunca”. É o caso da negação 

modalizadora afetiva intersubjetiva, em que o autor do texto apela intersubjetivamente para 

argumentos de cunho afetivo, a exemplos de comparações das mais corriqueiras, como “um 

carro sem freios”, para expressar uma opinião condicionada às possibilidades de uma 

comparação, por exemplo.  

 

4.2 Cline II: Atividade > Qualidade  

 Um segundo cline de gramaticalização, que pode assinalar para a nossa investida na 

existência de uma hipotaxe adverbial da negação, é aquele que representa o seguinte percurso: 

Atividade > Qualidade 

 

 Tal cline insere-se na trajetória de gramaticalização proposta por Heine et alli (1991), 

para quem a gramaticalização é “uma atividade cognitiva mapeada na estrutura da língua” (p. 

259), ou seja, é “o resultado da manipulação conceitual” (p.224). Para os autores, é possível 

descrever o processo de desenvolvimento gramatical por meio de algumas categorias 
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cognitivas básicas, distribuídas, de acordo com um grau de abstração crescente de significado, 

ao longo do seguinte percurso: pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > qualidade.  

Segundo Heine et alli (1991), as manipulações conceituais ocorridas no plano 

cognitivo afetam de tal maneira a estrutura da língua a ponto de ocorrer uma transferência do 

plano semântico para o plano gramatical.  É nesse sentido que eles propõem que processos 

cognitivos, como a metáfora e a metonímia motivam a gramaticalização: a metáfora envolve a 

especificação de um conceito, geralmente mais complexo, em termos de outro não presente no 

contexto, através de uma relação de similaridade de percepções de sentido; já a metonímia 

envolve a especificação de um significado em termos de outro que está presente no contexto, 

ainda que na forma de inferência, por meio de uma relação de contiguidade de percepções 

semânticas.  

Tavares (2009) alerta para o fato de que estudos funcionalistas que abordam a 

gramaticalização do ponto de vista da extensão do significado ora estão direcionados para a 

ideia de que a transferência metafórica e a transferência metonímica atuam em diferentes 

momentos do processo de gramaticalização, ora para a defesa do ponto de vista de que tanto a 

metáfora quanto a metonímia atuam simultaneamente, como também há aqueles partidários 

de um ou de outro mecanismo isoladamente. Apesar de tantos posicionamentos divergentes, a 

autora conclui que há um ponto em comum entre todas as abordagens: a ênfase numa 

trajetória de abstração crescente de significados como característica do processo de 

gramaticalização. 

Heine et alli (1991), apostando na coexistência dos dois tipos de extensão do 

significado no processo de gramaticalização, destacam que um mecanismo ligado à 

metonímia, mais especificamente, que impele a mudança em direção à gramaticalização é o 

que os referidos autores chamam de inferência por pressão de informatividade ou 

convencionalização do significado, designando o processo em que, devido a pressões do 

contexto de uso, a forma linguística passa a assumir um novo significado, inferido do original, 

por meio de uma reinterpretação contextual. Na verdade, os autores salientam a importância 

das projeções metonímicas, que acentuam a natureza contínua de transição entre significados, 

em comparação com as projeções metafóricas, que, por sua vez, sugerem a emergência de 

uma categoria substituta de uma anterior, ignorando possíveis estágios de sobreposição, em 

que as categorias possam coexistir. Assim, uma palavra ou construção, além do sentido X, 

pode favorecer a inferência de um sentido Y, em função da contiguidade contextual ou 
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metonímica, que pode ser convencionalizada a partir do momento em que o que antes era 

apenas inferido pode passar a ser codificado. 

Retomando o modelo de Heine e colaboradores (1991) para a hierarquia de 

gramaticalização das categorias cognitivas (pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > 

qualidade), prevemos o recorte Atividade > Qualidade, para a atuação do NÃO pré-verbal, 

cujos significados parecem-nos manifestar usos inovadores, por contiguidade metonímica, em 

alguns contextos específicos: negação > comparação; negação > afirmação; negação > 

reiteração; negação > reforço retórico. Tentaremos mostrar como o NÃO pré-verbal muda de 

simples significado negativo para outros sentidos mais qualificadores, por assim dizer, da 

ação de negar (negação comparativa, negação afirmativa, negação reiterativa e negação 

retórica), contribuindo, dessa forma, para a suposta existência de uma hipotaxe adverbial 

negativa. 

4.2.1. Negação comparativa 

 O NÃO pré-verbal associado à categoria cognitiva de “atividade” ou “ação” de negar 

pode gerar o efeito de comparação, manifestando-se, do ponto de vista sintático, por meio de 

formas encapsuladas do NÃO com outras formas conectivas, como podemos ver nos dados 

que seguem: 

(93) É certo que tem que se impor alguns limites nos usuários, mas, não fazer 

uma      mudança tão radical como planejam. (RF – 64) 

 

(94) Nos últimos anos a internet tem se tornado uma ótima ferramenta de 

informação, não há como negar que ela é uma grande fonte de pirataria, 

entretanto, não seria possível ter acesso a todos esses tipos de 

entretedimento e informação gratuitos que encontramos nela. (RF – 66) 

 

Para defender uma opinião favorável à pirataria na internet, os vestibulandos 

comparam situações em que a internet pode ser limitada (93) ou utilizada como meio de 

informação e pirataria (93) com as supostas possibilidades de a rede ser alvo radical de 

mudança (94) ou da gratuidade dela.  

Em (93), o candidato ao vestibular inicia a sua opinião, afirmando, que “é certo que 

tem que se impor alguns limites nos usuários”. Após essa afirmação, continua o período com 

o uso da adversativa “mas” e uma estrutura negativa com NÃO pré-verbal (“não fazer uma 

mudança tão radical”) e uma comparativa com o uso do “como” (“como planejam”). Podemos 

perceber aqui a comparação entre o fato de se impor limites aos internautas e a adoção de 
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medidas mais radicais, cuja negação do ato de adotar tais medidas parece se revestir de uma 

ação mais qualificada de comparar algo a que se deve impor limites e algo a que não se deve 

impor limites tão severos. 

Já em (94), percebemos uma gradação de cláusulas, em que o uso do NÃO pré-verbal 

foi fundamental para estabelecer a conexão entre elas: primeiro, observamos a ideia inicial de 

que “nos últimos anos a internet tem se tornado uma ótima ferramenta de informação” para, 

logo em seguida, o vestibulando argumentar o fato de que, diante da otimização da internet na 

atualidade, é inegável que ela seja uma fonte de pirataria, ou seja, já que a internet otimiza a 

informação, a pirataria é inevitável. Entre essas duas ideias o uso do NÃO pré-verbal (“não há 

como negar...”) foi a forma conectiva utilizada para estabelecer a relação entre elas. Por fim, 

através do uso do NÃO pré-verbal (“não seria possível ter”), antecedido da adversativa 

“entretanto”, o estudante parece concluir que sem a pirataria não teríamos a gratuidade de 

informação advinda da rede mundial de computadores, a internet.  

No encadeamento sintático que constitui a defesa da opinião do vestibulando, 

podemos observar a inter-relação entre as ideias centrais do texto: informação – pirataria – 

gratuidade de informação.  Há, nesse caso, uma comparação velada entre as ideias de se ter 

internet com a inevitável pirataria e o acesso gratuito de informações, que o vestibulando 

defende, e a internet sem pirataria e sem acesso a informações, a qual o vestibulando não 

parece ser favorável. 

 

4.2.2 Negação afirmativa 

  A negação qualificadamente afirmativa nos faz retomar o pensamento, discutido em 

capítulos anteriores, acerca do fato de que a negação é uma contraparte da afirmação. Vimos 

que nem sempre esta é o oposto daquela, uma vez que a negação manifesta pressuposições 

discursivas mediadas pelo contexto de uso do ato de negar. Assim, vislumbramos o 

funcionamento de construções hipotáticas adverbiais por retroação afirmativa em dados como 

os que seguem: 

(95) Assim não é necessário proibir e sim inibir aquelas que não respeitam as leis 

[...] (RF – 09) 

 

(96) Já os das redes sociais não são pirataria e sim comunicação entre elas como: 

mostrando suas fotos, vídeos [...] (RF – 99) 

 

(97) Postam não só o que acontecem consigo, e sim tudo o que interessam... Será 

que isso é permitido?  Sim isso é permitido [...] (RF – 127) 
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(98) Sou sim a favor de downloads da internet, porém, acho que isso tem um certo 

ponto.  Baixar músicas, livros ou coisas do tipo pode sim ser permitido, 

contanto que não viole os direitos autorais. (RC – 82) 

 

(99) Logo, não seremos mais o dominado e sim o dominador (RF/C – 46) 

 

(100) Portanto, do meu ponto de vista, o problema não está na rede em si, mas 

sim nos usuários que a utilizam incorretamente. (RF/C – 114) 

 

 Em todas as ocorrências acima, o uso do NÃO pré-verbal traz à tona a ideia, já 

discutida aqui, em capítulos anteriores, de que a negação nem sempre reflete a sua contraparte 

afirmativa. Neste caso, vemos a possibilidade contrária: a possibilidade de uma afirmativa 

pressupor uma negação, ou seja, por exemplo, permitir a pirataria pressupõe a sua não-

permissão. Trata-se de uma estratégia argumentativa do vestibulando para defender a sua 

opinião. Muito mais do que negar, observamos a possibilidade de negar com o objetivo de 

(re)afirmar e/ou confirmar um posicionamento. Do ponto de vista sintático, o NÃO pré-verbal 

ou inicia uma oração principal, como em (95), (96), (99) e (100), ou introduz outras orações 

(subordinadas adverbiais ou relativas; coordenadas), como em (95), (97), (98), para, na 

sequência, e numa clara relação de interdependência entre cláusulas, reafirmar ou confirmar o 

argumento que se quer defender. 

 

4.2.3 Negação reiterativa 

 A negação reiterativa, que se dá na conjunção do NÃO pré-verbal com outras formas 

linguísticas indicadoras de negação, qualifica o ato de negar como reiterativo, como podemos 

ver abaixo: 

(101) Não vejo nada demais em compartilhar e baixar artigos desde que saibam 

respeitar o próximo, não causem danos fazendo réplicas sem o consentimento 

do responsável. (RF – 108) 

 

 Na ocorrência acima, percebemos o uso do NÃO pré-verbal em dois momentos: num 

primeiro momento, iniciando a oração principal (“Não vejo nada demais...”), acompanhando 

o verbo de ação “ver”, em primeira pessoa (“vejo”), reforçado pelo pronome indefinido de 

sentido negativo, “nada”. Na sequência, o vestibulando defende a opinião de que não vê nada 

demais em compartilhar arquivos da internet “desde que saibam respeitar o próximo” e usa 

pela segunda vez o NÃO pré-verbal: “não causem danos fazendo réplicas sem o 

consentimento do responsável”, desta vez utilizando o NÃO reforçado, na sequência, pela 

preposição de sentido negativo “sem”. Novamente, podemos apostar aqui na evidência de 

uma hipotaxe adverbial da negação a partir do momento em que, na cadeia argumentativa em 
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que se constituiu o NÃO pré-verbal, este se aliou a outras formas de negação (“nada” e 

“sem”) conectando argumentos favoráveis à prática da pirataria na internet. 

 

4.2.4 Negação retórica 

 Uma forma muito recorrente de qualificar a negação ocorreu através do uso do NÃO 

pré-verbal em estruturas alternativas, nas quais o verbo que deve seguir o NÃO está implícito, 

recuperável na oração anterior, como podemos ver nos dados abaixo: 

(102) Todos os internautas desfrutam da pirataria, querendo ou não, seja baixando 

uma música, baixando um texto ou arquivo... (RF – 191) 

 

(103) Portanto, sabemos que a disponibilidade de arquivos na internet é imensa, 

devemos usar a consciência e o bom senso, refletindo sobre qual conteúdo 

estamos utilizando, se há ou não a necessidade de baixar enviar ou 

compartilhar. (RF – 189) 

 

(104) Então, liberar ou não o acesso a conteúdos para serem baixados?  Permitir, 

seria a melhor opção... (RF/D – 91) 

(105)  Baixar ou não baixar? Essa é uma dúvida que ninguém deveria ter pois 

temos que usar a consciência... (RD – 165) 

 

 Em todas as ocorrências acima, o NÃO pré-verbal é antecedido pelo conectivo OU, 

deixando no leitor a impressão de que o autor do texto quer chamar sua atenção, de forma 

mais convincente ou expressiva, fazendo suposições elucubrativas ((102) e (103)) ou 

perguntas retóricas para as quais o vestibulando imediatamente dá as respostas ((104) e 

(105)). Sintaticamente, podemos observar que não se trata apenas de propor uma alternativa, 

através do conectivo alternativo OU, mas também constituir uma estrutura que tanto remete 

para o que está se dizendo antes, sobretudo o verbo que vai estar implícito após verbo, como 

também engatilhar uma nova argumentação. 

  

4.3 Cline III: Proposicional > Textual > Expressivo 

 Como vimos no Capítulo I, Traugott (1982) propõe a hierarquia Proposicional > 

Textual > Expressivo, como uma forma mais abrangente de explicar a direção das mudanças 

semântico-pragmáticas para a gramaticalização. Na realidade, a autora lança mão de um 

modelo semântico-funcional de linguagem que recupera a classificação tripartida das funções  

hallidayianas da linguagem
17

. Na proposta de Traugott, há um componente proposicional, 

que inclui elementos que permitem falar do mundo extralinguístico; um componente textual, 

                                                           
17

 Para HALLIDAY (1976), as funções básicas da comunicação se dividem da seguinte forma: a) ideacional – 

em que linguagem tem como finalidade a manifestação de conteúdos que estejam ligados à experiência que o 
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que abrange elementos que permitem elaborar um discurso coeso; e um componente 

expressivo, que exprime atitudes pessoais em relação ao assunto do discurso ou com relação a 

outros participantes. Para exemplificar, a autora cita o desenvolvimento histórico de while, do 

inglês, que passou de expressão nominal/adverbial (pa while pe) a conectivo temporal (while) 

e, depois, while passou a funcionar como conectivo concessivo, combinando os fatores coesão 

e atitude subjetiva. 

 Traugott (1991) compreende que tal mudança tende a partir de significados 

identificáveis nas situações extralinguísticas, passa por significados fundados na marcação 

textual até seguir para significados baseados na atitude ou crença do falante. De acordo com a 

autora, essas mudanças estão inscritas em processos mais globais de subjetivização e 

intersubjetivização no uso da língua. Enquanto a subjetivização diz respeito ao processo pelo 

qual os falantes de uma língua, ao longo do tempo, desenvolvem novos significados com o 

propósito de codificar atitudes baseadas no mundo comunicativo do evento de fala, e não 

somente no “mundo real”, a intersubjetivização refere-se ao processo pelo qual os 

significados, com o tempo passam a codificar a atenção do falante em relação às atitudes do 

ouvinte.   

 Em outras palavras, enquanto o primeiro processo está centrado no falante, o segundo 

está focado principalmente no ouvinte, havendo uma correlação estreita entre os dois, no 

sentido de que a intersubjetivização não existe sem um grau de subjetivização, 

principalmente, se pensarmos no objeto de estudo do nosso trabalho, o NÃO pré-verbal, cuja 

constituição faz parte de um contexto interativo, em que se faz uma indagação para a qual um 

sujeito deve responder de acordo com toda uma série de normas a serem seguidas: um 

concurso vestibular; uma prova de produção textual escrita com tempo determinado para 

início e término de duração; um artigo de opinião em torno de uma temática polêmica; um 

                                                                                                                                                                                     
falante possui do mundo concreto, real ou de seu universo subjetivo, interior. Diz respeito ao conteúdo do que é 

dito, à interpretação e expressão de nossa experiência acerca dos processos do mundo exterior e dos processos 

mentais e abstratos de todos os tipos; b) interpessoal – abrange todos os usos da língua para expressar relações 

sociais e pessoais, incluindo todas as formas de intervenção do falante na situação de fala e no ato de fala. 

Permite que o falante participe da situação comunicativa para aprovar, desaprovar, expressar crença, opinião, 

dúvida, etc. ; c) textual – em que a linguagem estabelece vínculos com ela mesma e está ligada às características 

da situação em que é usada. Nesta função, o indivíduo – falante ou escritor – é capaz de criar textos e o ouvinte 

ou leitor consegue distinguir um texto de um conjunto aleatório de frases. A função textual é, pois, um 

instrumento das outras duas, já que sempre o ato comunicativo necessita da elaboração de discursos. Esta função 

é que habilita o falante a criar um texto. Essas três funções se combinam e se atualizam simultaneamente nas 

cláusulas, estruturando, assim, o contexto conversacional, equilibrando o ato de fala em representação 

(ideacional), troca (interpessoal) e mensagem (textual).  
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conjunto de pré-requisitos regulamentares para a produção desse texto, como a correção 

gramatical, coesão e coerência textuais, adequação ao tema.  

 Para analisar como se deu a expressividade intersubjetiva, engatilhada pelo NÃO pré-

verbal, no corpus em estudo, selecionamos duas redações, uma favorável e outra desfavorável 

à prática da pirataria na internet, como podemos ver na sequência. 
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4.3.1 Expressividade negativa de argumentação favorável 
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(RF – 02) 

 Nessa redação, o vestibulando inicia seu texto referindo-se à liberdade de acesso que 

temos aos bens culturais, fazendo uma citação direta de um texto de Paulo Coelho, que, 

segundo o candidato, pode ser encontrado na Revista Época: “‘Pela primeira vez na história, 

temos acesso irrestrito a bens culturais’, afirmou Paulo Coelho à Revista Época”.  Nesse 

parágrafo inicial, o candidato ao vestibular relaciona esse acesso irrestrito aos bens culturais, 

de que trata Coelho, ao livre e fácil uso que fazemos da internet, acessando, postando e 

baixando conteúdos da rede. Em seguida, para fechar o parágrafo de introdução, o candidato 

utiliza-se da expressão conectiva adversativa “no entanto”, apresentando a polêmica do tema 

em torno do qual esperamos que ele desenvolva a sua opinião nos próximos parágrafos, a 

pirataria: “No entanto, essa facilidade pode provocar transtornos, como a pirataria”. 

 O segundo parágrafo do texto já é introduzido com o uso do NÃO, sucedido pelo 

verbo VER, em primeira pessoa, a partir da qual o redator é autêntico e categórico ao dar sua 

opinião a respeito da pirataria: “Não vejo a pirataria como um crime...”. Se, no primeiro 

parágrafo, a pirataria poderia causar “transtornos”, o segundo parágrafo, para não ser, no 

mínimo, contraditório, teria que ser, no máximo, taxativo, como de fato o foi, para apresentar 

de forma clara e irrefutável, a opinião do autor. 

 Ora, não ver a pirataria como um crime, dito de uma maneira tão objetiva, direta e 

categórica como tal, seria chocante aos olhos de um leitor que sabe da ilegitimidade dessa 

prática, não fosse o modo como o vestibulando dá continuidade a essa negação, com o uso 

encapsulado das formas NÃO... MAS SIM: “Não vejo a pirataria como um crime, mas sim, 

um modo de ajudar pessoas de vários meios”. No mesmo parágrafo, o autor do artigo de 

opinião dá dois exemplos de como seria essa ajuda: músicos, que divulgam composições, 

shows e conseguem adesão de fãs; e escritores, que lançam livros eletrônicos. 

 Um segundo argumento apresentado pelo candidato aparece no terceiro e penúltimo 

parágrafo da redação, cujo foco são os vendedores ambulantes de produtos baixados da 

internet. Para o vestibulando, os famosos “camelôs” tem uma “enorme” parcela de 

contribuição para o PIB (Produtos Internos Brutos) no Brasil e “mundial”, “ganhando a vida”, 

ou seja, obtendo sua renda familiar, através do comércio desses produtos.  Diante desse 

argumento, conclui o parágrafo com outra estrutura em que o uso do NÃO pré-verbal, mais 

outras formas conectivas, é fundamental: “Então, o país já sofre com a miséria e o 

desemprego, imaginem se esses cidadãos não podessem obter sua fonte de renda por esse 

meio?”. Nesse caso, o uso do NÃO pré-verbal, aliado ao “então”, conector de conclusão, e ao 
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“se”, de condição, aponta para uma indagação retórica para a qual o leitor não teria outra 

resposta, senão a de aceitar tal argumento. 

 Por fim, no último parágrafo do texto, o candidato faz alusão ao modelo carcerário 

brasileiro, que já estaria esgotado demais para ainda comportar pessoas incriminadas por 

pirataria, como também chama a atenção para o papel do governo, que “deveria se preocupar 

mais em diminuir os impostos sobre bens culturais e fornecer educação de qualidade para 

todos, do que proibir o ‘download’ de conteúdos da internet”. 

 Intitulado “Liberdade para divulgar a cultura”, o texto em análise apresenta opinião a 

favor da pirataria na internet, com base na ideia de que essa prática não é crime, mas, por 

outro lado, uma forma que as pessoas acharam de divulgar a cultura e de obter sua fonte de 

renda. A negação dessa “possível” atitude criminosa, nesse caso, foi fundamental, já desde o 

início do segundo parágrafo do texto, para engatilhar a argumentação favorável a essa ideia. 

Podemos afirmar que ela, a negação, através do NÃO pré-verbal encapsuladamente aliado a 

outras formas conectivas, no encadeamento sintático entre as partes do texto, foi expressiva 

para a defesa dessa opinião. 

 A prova de que a negação é atravessada pelo cline de gramaticalização Proposicional 

> Textual > Expressivo, por meio da (inter)subjetivização, em que os significados passam a 

codificar a atenção do falante em relação às atitudes do ouvinte, é que ela, a negação, foi 

igualmente necessária e importante para a defesa da opinião contrária, a de que a pirataria é 

crime, como podemos ver, na íntegra, na redação que segue. Tal expressividade contribui, por 

sua vez, na forma como o NÃO pré-verbal pode constituir uma construção correlata negativa, 

na medida em que, quanto mais expressiva for essa negação na cadeia argumentativa 

desenvolvida no texto, mais formas conectivas são engatilhadas. 
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4.3.2 Expressividade negativa de argumentação desfavorável 

 

(RD – 96) 
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Nessa redação, desfavorável à prática da pirataria na internet, o vestibulando, após 

constatar a importância da rede mundial de computadores para diversão e para o avanço da 

mídia, afirma, já no parágrafo de introdução: “[...] mas também pode ser um grande 

problema já que todos podem e tem acesso, esse acesso pode ser sim prejudicial”. O uso da 

conjunção adversativa “mas”, bem como do advérbio de afirmação “sim”, dão ênfase à ideia 

de que, em relação ao fato de a internet ter sua importância, ela também pode ser um “grande 

problema”, ela pode ser “prejudicial”. 

A argumentação desenvolvida em favor da ideia do prejuízo que a internet pode causar 

nas pessoas inicia-se no segundo parágrafo, quando o candidato afirma que “De acordo com 

as leis que regularizam a sociedade, pirataria é crime [...]” e complementa com a explicação: 

“[...] e esse crime manifesta-se de obter lucro por meio de copias sem autorização”. O uso do 

NÃO pré-verbal aparece a partir dessa constatação, quando o candidato tenta argumentar que 

os criminosos da internet estão camuflados (“não regulamentados”): “Na internet há muitas 

cópias, e não há diferença, é pirataria também já que são cópias sem autorização, a 

diferença é que os criminosos não são regulamentados como no meio real, o pior é que a 

sociedade não desperta para as consequências dessa prática”. O uso recursivo do NÃO pré-

verbal demonstra a necessidade que tem o produtor do texto de mostrar como os crimes 

virtuais, a exemplo da pirataria, não são reconhecidos como “crimes” pela sociedade. 

A argumentação segue no parágrafo posterior, em que o candidato continua 

concentrando esforços no sentido de explicar, tautologicamente, o que seria um roubo ou 

crime virtual: “Se roubar consiste no ato de obter algo de alguém sem permição e roubo é 

crime, no meio virtual roubo também é crime, logo, é justo que a pirataria virtual seja crime 

também”. Depois disso, o vestibulando parece resumir, de vez, a opinião que ora defende: 

“Para mim, não importa o meio, se virtual ou real, pois as práticas são comuns, é necessário 

proibir baixar conteúdos na internet [...]” 

O vestibulando conclui o texto, com o seguinte enunciado, de efeito moral: “Justiça é 

o que infere igualdade, não importa o meio, seja ele real ou virtual”. Diferentemente do que 

acontece na redação anterior, o produtor do texto, nesse caso, apela para um argumento, para 

o qual ele não assume, em primeira pessoa, que a pirataria é crime, mas, por outro lado, 

refere-se a uma terceira pessoa do discurso, a “justiça”, como algo pelo qual se pode inferir 

que a pirataria na internet seja ou não um crime.  De uma perspectiva sintática, podemos 

perceber no último enunciado, de tom apelativamente moral, que temos um período composto 
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por três orações, cujo elo se dá justamente a partir do uso do NÃO pré-verbal, como vemos no 

desdobramento abaixo: 

(a) Justiça é o que infere igualdade 

(b) não importa o meio, 

(c) seja ele real ou virtual 

A oração (b), em que a negação pré-verbal ocorre, tanto estabelece coesão com a 

oração (a), restringindo o “meio” pelo qual a justiça possa inferir igualdade; quanto constitui 

ligação com a oração alternativa (c), delimitando o tipo de comunicação, real ou virtual.  

Podemos aqui, também, referir uma hipotaxe adverbial negativa, cujos entornos sintáticos 

sinalizam para um uso mais conectivo do NÃO pré-verbal. 

Parece-nos tratar-se do tipo de negação a que chamamos de negação retórica, não 

necessariamente encapsulada com outra forma conectiva, mas utilizada como meio de chamar 

a atenção do leitor para o que seja o conceito de justiça no meio virtual, justiça esta muito 

carente, inclusive, de leis que regulamentem os crimes que se fazem na internet.  

Com tudo isso, podemos afirmar, pois, que a expressividade no uso do NÃO pré-

verbal foi essencial para: (i) realçar a (inter)subjetividade constituinte do contexto discursivo-

pragmático em que se insere a produção do texto pelo vestibulando e (ii) enfatizar o uso 

conectivo da negação, em nome das vicissitudes desse mesmo discurso. 

 

4.4 Da construção correlata negativa: o NÃO pré-verbal de advérbio a modalizador, 

senão a conector? 

 Finalmente, podemos dizer que nossa investida na ideia da existência de uma 

construção correlata negativa procede, visto que o NÃO ultrapassa o nível da sentença, 

chegando a configurar construções oracionais (NÃO + verbo + conectivos), que demarcam 

porções maiores do texto, promovendo a sua coesão. Nesse sentido, a partir do momento em 

que se nega algo num texto, com certeza, outras serão as manobras sintáticas de que se 

revestirá a articulação textual, assim como outras também serão as estratégias semântico-

pragmático-discursivas em nome das quais tais manobras se manifestarão. 

  Os traços [dependência] e [encaixamento], propostos por Hopper e Traugott (1993), 

para a caracterização das relações entre cláusulas, aplicam-se aqui às construções correlatas 

negativas, ao lembrarmos que estas manifestam uma interdependência entre orações, não 
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podendo figurar sozinhas no discurso, dada sua total dependência uma com as outras. Por isso 

mesmo, ressaltamos que nem todo uso do NÃO pré-verbal constitui orações correlatas 

adverbiais negativas: apontamos apenas para aquelas em que há o encapsulamento do NÃO 

pré-verbal com outras formas conectivas que concorrem para o encadeamento e a 

argumentatividade do texto. 

 De todos os traços que demarcam a regularidade prototípica da conexão entre 

cláusulas, parece-nos ser a mais desafiadora para a explicação da plasticidade funcional do 

advérbio NÃO como um possível conjuntor. Muito embora possamos prever algumas 

objeções que confundam essa possibilidade de mudança funcional, partamos para a defesa de, 

no mínimo, três aspectos que nos parecem razoáveis para tal: 

1. A Teoria da Estrutura Retórica (MANN & THOMPSON, 1983), que abraçamos neste 

trabalho, prioriza o estudo da organização dos textos, caracterizando as relações que se 

estabelecem entre suas partes. Sob essa perspectiva teórica, muito mais do que o 

conteúdo proposicional explícito nas orações de um texto, concordamos com a ideia 

de que há, na estrutura retórica de um texto, as proposições relacionais que garantem a 

coerência textual, independente do elemento conectivo que o produz. Assim, a 

negação revela, antes de mais nada, uma operação sintático-semântica que incide 

sobre toda a construção textual. 

2. Se levarmos em conta o argumento de que, ao funcionar como conector, um item ou 

construção deve perder parte de (ou toda) sua autonomia semântica (HEINE & REH, 

1984 apud HEINE et al., 1991), tentamos ponderar cautelosamente sobre o que Perini-

Santos (2010) já replicava a respeito do fato de que a perda do valor semântico pode 

ser relativizada se considerarmos que o sentido supostamente extinto ainda permanece, 

como que por “herança”, na forma gramaticalizada atualizada. O que há de mais 

interessante nessa forma de relativizar a perda de autonomia semântica no processo de 

gramaticalização é que este passa a ser concebido na sua dinamicidade, nem acaba 

num ponto literal de desagaste, nem se constitui ad infinitum, mas otimiza 

possibilidades de mudanças nos contextos de uso da língua.  

3. Ademais, retificamos, com a mesma cautela, que o NÃO pré-verbal não esteja 

ensejando uma mudança estritamente categorial, o que seria muito ousado, no mínimo, 

estranho para os moldes tradicionais, mas pretendemos mostrar uma função conectiva, 

textual por assim dizer, do adjunto adverbial, até para melhor entender e explicar o seu 

funcionamento linguístico discursivo, fato este que não impede possíveis tréplicas. 
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Como não é de todo possível afirmar que o NÃO deixa de ser adverbio e passa a 

conector, essa percepção de que o termo vem emergindo em contextos de uso nos 

quais são perceptíveis traços dum comportamento de natureza mais discursiva afeita 

aos nexos, isto nos permitiria apontar para indícios de uma possível mudança em 

curso, cujos dados da presente pesquisa, embora consistentes, não seriam suficientes 

para afirmações mais categóricas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Imaginar ou propor um processo de mudança para um item linguístico como o NÃO, 

que parece já estar tão bem acomodado às estruturas sintático-semântico-pragmáticas da 

língua portuguesa, a ponto, inclusive, de não destituir sua função, excelentemente, adverbial, 

constituiu um verdadeiro desafio. Acima de qualquer suspeita, o NÃO pré-verbal, 

tradicionalmente canônico, surpreendeu-nos, ao manifestar formas recursivas e encapsuladas 

no desenvolvimento argumentativo de textos escritos por vestibulandos.  

Os quatro capítulos até aqui delineados representaram o esforço de atender à tese 

defendida neste trabalho, qual seja, a de que o NÃO pré-verbal manifesta um funcionamento 

linguístico-discursivo que aponta para um possível processo de gramaticalização. Além de 

mostrar a sua função como adjunto adverbial, tentamos demonstrar outras duas funções – a de 

modalizador e a de operador argumentativo, em Redações de Vestibular, constituindo, muitas 

vezes, uma construção correlata negativa. 

 No Capítulo I, fizemos uma incursão sobre as bases epistemológicas da 

Gramaticalização, reforçando o estudo do Funcionalismo Linguístico de linha norte-

americana, o qual enfatiza a importância das pressões de ordem cognitiva que influenciam as 

mudanças linguísticas. Discutimos, também, os princípios norteadores do processo de 

gramaticalização, sobretudo o princípio da unidirecionalidade, como uma hipótese a ser 

testada empiricamente e não como uma característica fundante do processo. Além disso, 

orientamos a pesquisa para a Gramaticalização de Construções, como uma nova perspectiva 

de estudos na área, prevendo, desde então, o uso do NÃO + verbo + conectivos. 

 Já no Capítulo II, objetivamos tratar do fenômeno da negação propriamente dito, 

passando brevemente por suas raízes filosóficas, depois apresentando uma fortuna crítica 

sobre a abordagem da Gramática Tradicional em torno da definição dos Advérbios, até propor 

um tratamento funcionalista do Advérbio de negação NÃO, na sua construção pré-verbal, 

apontando para seu funcionamento como construção correlata da negação. Aqui, vimos a 

necessidade de repensar a função do NÃO como adjunto adverbial a partir da ideia da 

gramaticalização de suas funções, de adjunto adverbial passa a modalizador e depois a 

operador argumentativo, tendo em vista que a negação pode revelar funções outras além do 

que literalmente “negar”. 
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 No Capítulo III, apresentamos uma análise quanti-qualitativa dos dados, tentando 

destacar as especificidades linguístico-discursivas do NÃO pré-verbal, no corpus estudado, as 

quais favoreceram o referido processo de gramaticalização, salientando que a construção 

negativa em estudo não muda de função, mas passa a exercer novas funções em construções 

correlatas ou encapsuladas. Enfatizamos, igualmente, que a suposta autonomia semântica da 

negação deva ser relativizada em favor da ideia de o NÃO pré-verbal apresentar uma possível 

trajetória de gramaticalização, em que tal construção pode assumir outras nuanças semânticas. 

 Por fim, no Capítulo IV, adentramos o processo de gramaticalização do NÃO pré-

verbal, propriamente dito, apresentando três clines de mudança, fundamentais para a defesa de 

uma construção correlata da negação: i) Adjunto adverbial > Modalizador > Operador 

argumentativo; ii) Atividade > Qualidade e iii) Proposicional > Textual > Expressivo. 

 Apontar para uma possível gramaticalização do NÃO pré-verbal de adjunto adverbial, 

passando pela função de modalizador, a de operador argumentativo, não foi uma tarefa das 

mais fáceis, não só porque desafiamos a tradição gramatical, como também os próprios 

estudos funcionalistas em torno do fenômeno da negação, os quais parecem não ver na 

negação sentencial padrão possíveis mudanças em funcionamento. Por isso mesmo, 

acreditamos que a negação, como ato mental sujeito às pressões de ordem cognitiva, é 

passível, sim, de mutações, principalmente se pensarmos que a escrita, tanto quanto a fala, 

muda. Foi assim que aqui defendemos a existência de uma correlação negativa, a partir de 

cuja caracterização foi possível repensar a visão tradicional de negação e, possivelmente, 

retirar as pedras dos caminhos da gramaticalização. 

 De casulo à borboleta, senão flor, pensamos ter alçado voos que possam inspirar 

outras alçadas por entre os caminhos mais que desafiadores dos estudos e debates que 

envolvem os fenômenos linguísticos mais diversos, em particular as pesquisas acerca da 

negação. Esperamos que os resultados apontados no presente trabalho, não obstante as 

limitações que uma amostragem sincronicamente delimitada impõe, possam contribuir para os 

estudos funcionalistas que privilegiam a linguagem humana em uso. 
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