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SINOPSE 
 
 

Com o foco voltado para o uso das construções com 

onde, no texto jornalístico (editorial e crônica), o 

presente trabalho visa retratar o uso dessa palavra, em 

retomada anafórica a entidades locativas e não-

locativas, sob uma perspectiva sociolingüística da 

linguagem. 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS 
 
 

 
Figuras 

 
 
Figura 1: 
 

A Rede Polissêmica 29 

 
 
 

Gráficos 
 
 
Gráfico 1: 
 

As variantes quanto à categoria cognitiva 
 

60 

Gráfico 2: 
 

As variantes quanto à categoria cognitiva e o gênero 
 

62 

Gráfico 3: 
 

Distribuição de freqüência de acordo com o tipo de relação entre 
orações 
 

73 

Gráfico 4: 
 

A função sintática das variantes 

 

77 

Gráfico 5: 
 

As variantes de acordo com o constituinte retomado 

 

80 

Gráfico 6: 
 

As variantes e o tipo de preposição 

 

84 

Gráfico 7: 
 

A categoria cognitiva retomada pelas variantes e o tipo de relação 

entre orações 

 

85 

Gráfico 8: 
 

O onde “latente” 

 

88 

Gráfico 9: 
 

As variantes de acordo com o gênero textual 
 

96 

Gráfico 10: 
 

As variantes de acordo com a complexidade estrutural 

 

99 

Gráfico 11: 
 

O tipo de informação retomado pelas variantes 
 

114 

 
 
 

 



 

 

Tabelas 
 
 
Tabela 1: 
 

A categoria cognitiva retomada por onde 
 

42 

Tabela 2: 
 

As variantes de acordo com o gênero textual 

 

55 

Tabela 3: 
 

As variantes quanto à categoria cognitiva 59 

Tabela 4: 
 

As variantes quanto à categoria cognitiva e o gênero 61 

Tabela 5: As relações entre orações e seus traços distintivos 

 

66 

Tabela 6: 
 

Distribuição de freqüência de acordo com o tipo de relação entre 
orações 
 

73 

Tabela 7: A função sintática das variantes 

 

76 

Tabela 8: 
 

As variantes de acordo com o constituinte retomado 

 

79 

Tabela 9: 
 

As variantes e o tipo de preposição 

 

83 

Tabela 10: 
 

A categoria cognitiva retomada pelas variantes e o tipo de relação 

entre orações 

85 

Tabela 11: 
 

O onde “latente” 

 

88 

Tabela 12: 
 

As variantes de acordo com a complexidade estrutural 

 

98 

Tabela 13: 
 

As variantes em relação à complexidade estrutural e o gênero 

 

99 

Tabela 14: 
 

O tipo de informação retomado pelas variantes 

 

113 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

 

 Resumo 8 

 Abstract 9 

 Introdução 10 

1 O Sociocognitivismo e as construções com onde 17 

1.1 O Estatuto categorial de onde 17 

1.2 A Teoria Cognitiva da Metáfora 18 

1.3 As Redes Polissêmicas 23 

1.4 A metáfora do “container” e a polissemia das construções com onde 25 

1.5  A visão das ocorrências com onde através da Teoria Sociocognitiva 27 

 1.5.1 Onde em retomada anafórica a Espaço Nocional 30 

 1.5.2 Onde em retomada a Entidade/Instituições/Regimes Políticos 33 

 1.5.3 Onde retomando Espaço Temporal 36 

 1.5.4 Onde retomando Objeto 36 

 1.5.5 Onde retomando Eventos e Fatos 38 

 1.5.6 Onde retomando Meios de Comunicação 41 

1.6 Considerações Finais 43 

2 A perspectiva dos gêneros textuais e o estudo das construções com onde 45 

2.1 Delimitação da perspectiva teórica relativa aos gêneros textuais 45 

2.2 Os gêneros textuais 46 

2.3 A linguagem jornalística 51 

2.4  Um percurso sobre a linguagem jornalística – os gêneros escolhidos: 

crônica e editorial 

52 

2.5 Análise dos dados 54 

 2.5.1 Os Gêneros Discursivos 54 

 2.5.2 A Categoria Cognitiva e o Gênero Textual 56 

2.6 Considerações Finais 63 

3 Complexos Oracionais constituídos pelas construções com onde 65 

3.1 Processos de combinação de orações: Halliday (1985) 65 



 

 

3.2 Orações adjetivas restritivas e não-restritivas 68 

3.3 Os resultados 71 

 3.3.1 Orações adjetivas restritivas (encaixamento) e não-restritivas 

(hipotaxe) 

71 

 3.3.2 Função sintática das variantes: Onde e SPreps 74 

 3.3.3 Configuração sintagmática do constituinte retomado pelas variantes 78 

 3.3.4 O tipo de preposição em relação às variantes 80 

 3.3.5 A categoria cognitiva retomada pela variante e o tipo de relação 

(hipotaxe e encaixamento) 

84 

 3.3.6 O onde “latente” 86 

3.4 Considerações Finais 89 

4 O princípio funcional da marcação nas construções com onde 91 

4.1 Onde em retomada anafórica a entidades não-locativas: item marcado? 91 

4.2 Analisando as construções com o onde 95 

 4.2.1 A distribuição de freqüência 95 

 4.2.2 A complexidade estrutural  96 

4.3 Considerações Finais 101 

5 O tratamento da informação 102 

5.1 Fundamentação teórica 102 

 5.1.1 O tratamento da informação segundo Chafe (1984) 102 

 5.1.2 O tratamento da informação segundo Prince (1981) 106 

5.2 O status informacional do referente retomado pelas variantes 111 

5.3 Considerações Finais 114 

6 Conclusão 116 

7 Referências Bibliográficas 120 

 



 

 

 
RESUMO 
 

Nosso trabalho focaliza o uso da palavra onde em retomada anafórica a entidades locativas 

e não-locativas, na modalidade escrita, utilizando como corpus ocorrências extraídas de 

textos jornalísticos de grande circulação nacional (Folha de São Paulo e O Globo), em 

consonância com a teoria dos gêneros textuais. Assim sendo, os gêneros selecionados para 

efetivação do estudo foram: editorial e crônica. 
Concebemos nosso objeto de estudo como uma variável dependente binária e analisamos os 

dados empíricos à luz de categorias lingüísticas e extralingüísticas, recortadas como 

variáveis independentes, no espírito da sociolingüística laboviana.  

 

Palavras-chave: onde; categoria cognitiva; sociolingüística. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Our work focuses on the use of the word onde in anaphoric reference to locative and non-

locative entities, in the written mode, using as corpus occurrences extracted from 

newspaper articles of nationwide circulation (Folha de São Paulo and O Globo), in 

consonance with the theory of textual genres. Therefore, the genres selected for this study 

were: editorial and chronicle. 

We conceived our object of study as a dependent binary variable and analyzed the 

empirical data according to the linguistic and extralinguistic categories, observed as 

independent variables, in the Labovian sociolinguistic perspective. 

 

Keywords: onde; cognitive category; sociolinguistics. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Nosso trabalho tem como proposta descrever e analisar o fenômeno das construções 

com onde, à luz de pressupostos da Lingüística Funcionalista1, que entende a gramática 

como algo acessível às pressões do uso, ou seja, que leva em consideração a competência 

comunicativa, a capacidade que os indivíduos têm não só de codificar ou decodificar 

determinadas expressões, mas também de usar e interpretar essas expressões de uma 

“maneira social e interacionalmente satisfatória” (Neves, 1997:15). 

O funcionalismo designa uma forma de pensar a língua em termos de suas funções e 

de seus usos, como uma atividade comunicativa de interação social. Dentro dessa 

perspectiva teórica, se não levarmos em consideração os indivíduos em sociedade, não há 

como pensar a linguagem.   

Os mais representativos desenvolvimentos do Funcionalismo estão relacionados às 

concepções desenvolvidas na Escola de Praga. Segundo Neves (1997:17): “Escola 

Lingüística de Praga é a designação que se dá a um grupo de estudiosos que começou a 

atuar antes de 1930, para os quais a linguagem, acima de tudo, permite ao homem reação e 

referência à realidade extralingüística”.  

Porém, a aplicação do termo funcionalismo não se restringe somente à Escola de 

Praga, mas mostra-se aplicável aos estudos da língua em uso, à perspectiva de que a língua 

não é só uma estrutura rígida e de padrões pré-estabelecidos, como pensava Chomsky, mas 

que serve de instrumento magnânimo de interação social.  

Diferentemente desta visão da linguagem temos o formalismo, que examina a 

linguagem como um objeto autônomo, investigando a estrutura lingüística independente do 

uso. Segundo Neves (1997: 39), no formalismo “a análise da forma lingüística parece ser 

primária, enquanto os interesses funcionais são apenas secundários”.  

Assim sendo, as gramáticas do “português padrão”, que preservam esse caráter 

formalista da linguagem, recomendam que esse conector (onde) seja empregado apenas (e 

                                                 
1 A Lingüística Funcionalista a que nos referimos para fazermos o trabalho é a Lingüística Norte-americana e 
a perspectiva sistêmico-funcional de Halliday. 



 

 

tão somente) com referência a lugar, estando seu antecedente locativo expresso ou latente, 

como nos exemplos a seguir:  

 

(1)  

Nas vizinhanças do prédio, não há morros onde são freqüentes os tiroteios entre grupos de 

traficantes entre si ou com a polícia. Nenhum assalto ou ocorrência policial foi registrada 

nas imediações naquela hora. Nem se tratava realmente de uma bala perdida, uma vez que, 

em princípio, ela não tinha destinação alguma. A perícia constatou que o projétil atingiu a 

vítima em movimento descendente, vinda de cima para baixo, já sem a força que poderia 

matar a senhora. O impacto não deu para penetrar no cérebro, alojando-se do lado de fora. 

(Folha de São Paulo, 20/12/205) 

 

(2) 

Muito mistério que ninguém explica, nem Freud, que na realidade nada explicou, nem a 

nossa vã filosofia, como disse um personagem de Shakespeare. Além dos discos voadores, 

dos ossos de Dana de Teffé que não se sabe onde estão, e da origem dos fundos que 

formaram o valerioduto, temos agora o da bala perdida que atingiu a cabeça de uma 

senhora que assistia televisão na sala de seu apartamento, num edifício classe média alta, no 

Rio. (Folha de São Paulo, 20/12/205) 

 

Entretanto, o que se observa é que há uma utilização de onde em retomada anafórica 

a elementos não-locativos, como nos exemplos abaixo: 

 

(3) 

E, hoje, temos um país deprimido e impotente para reagir, assistindo ao maravilhoso 

festival de mentiras, onde nada de bom acontece nem consola; em suma, um país perfeito 

para mim, pegajoso, inviável para sempre... Vocês conseguiram paralisar o progresso que 

se anunciava: a moralização política, um funcionamento republicano e democrático. Você 

revigorou o personalismo populista de um getulismo tardio que vem aí... Parabéns...  (O 

Globo, 08/08/06) 

 



 

 

(4) 

Para não ir muito longe, o governo anterior foi bem pior do que o atual, canibalizou o 

Brasil a preço vil, encheu as burras dos intermediários e colocou a nossa economia a 

reboque do capital internacional, vale dizer, adiou por décadas e décadas a nossa autonomia 

econômica e política diante de outras nações. 

No entanto, foi um governo louvado e lambido pelos entendidos, pela mídia em geral, pelos 

meios acadêmicos. Pela mesmíssima turma que agora se engalfinha num mata-esfola contra 

Lula, numa competição lamentável onde cada um pretende colocar na cabeça a coroa do 

mais indignado, do mais furioso contra os erros e descaminhos do atual governo. (Folha de 

São Paulo, 22/11/05) 

 

(5) 

E a catadura de Mentor com sua voz fininha, e o Aldo Rebelo, tarefeiro, duro como uma 

espingarda, apelidado otimamente de "boneco do carnaval de Olinda", e a peruca do Bispo 

Rodrigues, e a cara do Okamoto se recusando a abrir o sigilo onde moram todas as 

verdades do Lula - Okamoto mentindo diante do verdadeiro petista, legítimo, o honrado 

Paulo Venceslau, que descobriu o pré-valerioduto há cinco anos em São José do Rio Preto e 

foi expulso por Lula, e o Garibaldi Alves (que eu adoro) com o sorriso do nordestino que 

tudo sabe, raposa zombeteira, encaracolado como uma cobra cínica, gozando a sordidez 

daqueles rituais, e a maravilhosa confissão daquele Poletto que se declarou um bêbado para 

defender o PT, que estava de porre quando falou dos dólares de Cuba... (O Globo, 

11/04/06) 

 

(6) 

"Hannah" é o mais solar dos filmes de Allen e mesmo nos meus piores dias --uns vinte e 

cinco todos os meses-- a história de Mickey, o hipocondríaco que recupera a fé com um 

filme dos irmãos Marx, é a única ressurreição laica que me comove. Mas não é apenas uma 

ressurreição. É uma resposta: a mais simples e bela resposta do cinema moderno. Podemos 

não encontrar um sentido de vida, um sentido para a vida, o caminho célere para a 

felicidade ideal, como as teologias descartáveis prometem de porta em porta. Mas existem 

pequenas ilhas de felicidade, por onde vamos saltitando como náufragos perdidos. São 



 

 

estas ilhas que dão alento no caos que nos consome. O rosto de Mariel Hemingway em 

"Manhattan" --ou o rosto da pessoa que amamos, tanto faz. (Folha de São Paulo, 28/11/05) 

 

Verificada essa tendência de onde retomar outras categorias cognitivas além de 

lugar físico, esse juntor chamou a atenção de lingüistas das mais variadas áreas e, assim, 

alguns estudos em diacronia, acerca desse fenômeno, foram feitos e em muito contribuíram 

para a realização da investigação (e ainda poderão contribuir), os quais apresentaremos a 

seguir. 

Dentro de uma perspectiva sincrônica e diacrônica, esse item foi estudado por 

Portella (2003), na fala de Salvador, apresentando-se evidências de uma possível 

gramaticalização desse conector.  

Bomfim (1993), ao examinar a variação e mudança no português arcaico, no que 

tange ao emprego de hu e onde, menciona os valores temporal e discursivo, instanciados 

por onde. Em (7a), abaixo, o onde faz remitência a tempo, o que pode ser verificado na 

forma verbal “prometido” (passado) e, também, rreinado Del-rrei, ou seja, aquilo que foi 

prometido quando do reinado do rei. No exemplo (7b), que se segue, o onde faz referência 

catafórica a “à diss el pla boca do seu profeta”, ou seja, aquilo que é dito através da boca 

do profeta.  

 

(7a)  

[...] convem que digamos doutras cousas pertencentes a nosso fallamento, segundo aquello 

que prometido teemos no rreinado del-rrei dom Pedro, onde dissemos que fallariamos dos 

iffantes dom Joham e dom Denis (CF. cap. XCVIII, p. 37, apud Bomfim: 1993, p.115) 

 

(7b)  

De pois que el foi em terra, achou os corações tam duros e tam envoltos nos pecados 

nmortaaes, que tam maaus lhe eram de tornar a si, quam maau seria a uu homem molentar 

ua pedra mui grande. Onde diss el pla boca do seu profeta Davi (A Demanda do Santo 

Graal, c. 224, p. 335, apud Bomfim: 1993, p. 100) 



 

 

 

Mattos e Silva (1989), por seu turno, ao investigar os dois elementos que integravam 

o sistema do português trecentista − hu e onde − sustenta que onde, para ela considerada a 

forma marcada, designava o ponto a partir de que, quer espacial, quer nocional, quer 

temporal, quer possessivo, quer contextual. De acordo com ela, tanto hu quanto onde, 

embora basicamente locativos, podiam funcionar como temporais. Os exemplos seguintes, 

coletados da obra da autora, ilustram suas descobertas, sendo que em (8b) além da estrutura 

temporal (onde o fora libertino = quando o fora Libertino) podemos ter uma leitura 

locativa (= naquele mosteiro onde o fora Libertino): 

 

(8a)  

Veo a hua enfermidade onde xi lhi atou morte. 

 

(8b)  

Fiiz... que foi noutro dia preposto naquel moesteiro onde o fora Libertino, contou a mim. (= 

Libertino foi abade do moesteiro) (1989: 245-247) 

  

Marinho (2002), após uma investigação dos usos com as construções com onde, em 

textos acadêmicos, observou que o onde tem função anafórica mais evidente, chamando-o 

de comentativo, quando o mesmo serve de ponto de ancoragem imediato, ou de traço 

tópico, sobre o qual se apóia a informação já ativada na mente dos interlocutores (p. 262). 

Também observou que o onde tem função conectiva mais evidente, valor de conector 

discursivo, quando “sua função primeira pode ser considerada a de conectar constituintes 

que se ligam numa relação argumentativa, mais do que a de, como elemento anafórico, 

verbalizar um ponto de ancoragem” (p.267). 

Neste trabalho, pretendemos apresentar uma análise das construções onde, no texto 

escrito culto, que é produzido em situação de formalidade, por pessoas de terceiro grau 

completo. Para analisar o registro culto escrito, reunimos, no corpus, textos jornalísticos de 



 

 

grande circulação nacional, privilegiando os gêneros textuais: crônica e editorial. Para 

realização das análises, recortamos o fenômeno em estudo como uma variável binária - 

onde versus SPrep (que se configura por (Prep.) + (Art.) + QU + O), e examinamos os 

dados empíricos segundo categorias lingüísticas e extralingüísticas concebidas como uma 

variável independente, no espírito da sociolingüística variacionista. Nossas variáveis 

independentes são: (1) o tipo de preposição que ocorreu em relação às variantes; (2) o 

gênero textual (editorial e crônica); (3) as categorias cognitivas dos referentes a que 

onde/SPrep fazem referência; (4) a função sintática de onde/SPrep; (5) o tipo de oração 

(restritivas e não-restritivas) introduzidas por onde/SPrep; (6) a complexidade estrutural do 

enunciado em que aparece onde/SPrep (mais complexa, mais ou menos complexa e menos 

complexa); (7) o tipo de referente retomado pelas variantes (oração ou sintagma nominal); 

(8) o status informacional do referente do constituinte retomado pelas variáveis 

(informação nova em folha, inferível, disponível e evocada). Propomos uma alternância 

entre Onde e Sprep, na tentativa de verificar as chances de ocorrência de um em relação ao 

outro.  

Abriremos nosso trabalho (capítulo um) a partir de uma perspectiva sociocognitiva 

no estudo daquela construção, apoiando-nos, essencialmente, no conceito de Metáfora de 

Lakoff e Johnson (2002), para identificar as categorias cognitivas a que o onde faz 

remissão. Faremos as análises dos dados recolhidos e verificaremos a polissemia do onde, 

destacando como a teoria da metáfora sustenta o assunto. Acreditamos que diferentes usos 

dessa construção resultam de uma projeção metafórica pluridirecional do concreto para o 

abstrato (Manfili, 2003), resultando em uma rede referencial (polissêmica) da seguinte 

natureza: espaço físico, espaço nocional, espaço temporal, espaço como objeto, espaço 

como entidade etc. 

Num segundo momento, apresentaremos o capítulo 2 que tratará sobre os gêneros 

textuais, privilegiando os gêneros: editorial e crônica. Teremos como perspectiva teórica os 

trabalhos de Bakhtin (1992), Marcuschi (2002) e Koch (2003), a fim de discutirmos a 

escolha de nosso corpus. Ainda, passaremos por uma breve exposição sobre a linguagem 

jornalística, a fim de esclarecer aos nossos leitores um pouco deste mundo e a escolha da 

linguagem por ele utilizada. 



 

 

Para trabalharmos a questão das orações em que estão inseridas as construções 

onde, chamaremos ao corpo deste trabalho, no capítulo três, o estudo de Halliday (1985). 

Verificaremos que o uso com as referidas construções se dá por hipotaxe e encaixamento. 

Como sabemos que o fenômeno se dá em orações restritivas e explicativas, e por não 

concordarmos com as definições das Gramáticas Tradicionais, recorreremos ao trabalho de 

Azeredo (2000) sobre as orações restritivas e explicativas, com o qual daremos um 

tratamento mais discursivo às mesmas, classificando-as, seguindo o estudo do autor, como 

restritivas e não-restritivas, em seus respectivos contextos de uso. 

Ainda em consonância com a perspectiva funcionalista da linguagem, discutiremos, 

no capítulo quatro, alguns aspectos de ordem funcional como: o princípio funcional da 

Marcação. Teremos como perspectiva teórica os trabalhos de Givón (1990), Gryner (2002) 

e Azevedo (2000). Verificaremos como o onde é utilizado na remissão anafórica a 

categorias cognitivas variadas como lugar, atividade, tempo, objetos, situação/estado, 

noção, instituição, etc., que serão mencionadas no capítulo 1 desta dissertação, levando em 

consideração os critérios que levam à identificação da estrutura marcada: complexidade 

formal, distribuição de freqüência2.  

Discutiremos também, no capítulo cinco, o status informacional da entidade 

retomada pelas nossas variantes (onde e SPrep). Para atingir nosso objetivo, elegemos 

como pressupostos teóricos os estudos de Chafe (1990) e Prince (1984), sendo este segundo 

o trabalho que embasará nossas análises. Nesta seção, descreveremos as entidades de 

informação a que a autora faz referência como: informação nova em folha; informação 

disponível; informação evocada e informação inferível; analisaremos os referentes 

recuperados pelas variantes segundo essas categorias. 

 Ao final de nossa discussão, apresentaremos, no capítulo seis, as conclusões a que 

chegamos após as análises e apontaremos alguns caminhos pelos quais nosso fenômeno 

possa caminhar, no futuro.  

Por fim, procederemos, no capítulo sete, à apresentação das referências 

bibliográficas utilizadas no presente estudo. 

                                                 
2 Givón (1990) estabelece três critérios para a identificação da estrutura marcada: complexidade estrutural, 
distribuição de freqüência e complexidade cognitiva. Entretanto, este último foi descartado de nossas análises. 
Utilizamos, apenas, os dois primeiros: a distribuição de freqüência e a complexidade estrutural. 
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1) O Sociocognitivismo e as Construções Onde 

 

 

Com vistas a examinar o uso das construções com onde, elegemos, nesse 

capítulo, como fundamentação teórica principal, a Teoria da Metáfora (Lakoff & 

Johnson, 2001), as Categorias de Polissemia (Martins, 1999) e Redes Categoriais 

(Salomão, 1996). Faz-se importante destacar que os dados que serão apresentados nesta 

seção têm caráter qualitativo, com o intuito de familiarizar o leitor com as categorias 

cognitivas a que o onde faz remitência e sobre as quais falaremos no decorrer desta 

dissertação.  

Antes de iniciarmos nossa descrição dos usos de onde, é de suma importância a 

verificação do estatuto categorial do mesmo. É o que apresentamos, de maneira breve, a 

seguir. 

 

1.1) O Estatuto categorial de Onde 

 

O onde é considerado pelas Gramáticas Tradicionais como advérbio de lugar, 

indicando o lugar em que se situa a ação verbal e, ainda, como pronome relativo 

(advérbio relativo), equivalendo a lugar em que. Há, portanto, a recomendação de que 

seja empregado apenas (e tão somente) com referência a lugar, estando seu antecedente 

expresso ou latente. 

A distinção entre pronome e advérbio relativo, estudada por Braga e Manfili 

(2004), deixa entrever o enfoque privilegiado pelo autor: a denominação pronome faz 

ressaltar o papel juntivo da palavra onde, sua capacidade de desempenhar uma função 

sintática na oração que introduz e de vincular esta oração a uma outra, rotulada de 

principal, como podemos conferir nas Gramáticas de Cunha & Cintra (1985); Bechara 

(1999); Faraco & Moura (1991), a título de exemplo. Da mesma maneira, a 

denominação advérbio relativo parece refletir o compromisso do estudioso com as 

origens diacrônicas da palavra onde, um advérbio precipuamente especializado na 

referenciação a espaço. Esse tipo de “reflexão” pode ser vista nas Gramáticas de 

Almeida (1997); Cipro Neto & Infante (1997) e Rocha Lima (1999). Por fim, o onde é 
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considerado pronome indefinido quando seu antecedente se encontra “latente”, no co-

texto (Rocha Lima: 1999). 

Alguns gramáticos fazem referência a um “uso pragmático” do onde: Há uma 

forte tendência, na língua portuguesa atual, em se usar onde como relativo universal, um 

verdadeiro cola-tudo. Esse uso curiosamente tende a ocorrer quando um falante de 

desempenho lingüístico pouco eficiente procura “falar difícil.” (Cipro & Infante: 1997, 

436). Entretanto, o que se observa é que há uma utilização desse item em retomada 

anafórica a elementos não locativos. Desta forma, apresentaremos, no decorrer desta 

dissertação, exemplos desta manifestação do chamado uso pragmático na tentativa de 

descrever e analisar tais usos, carro chefe de nosso trabalho. 

 

1.2) A Teoria Cognitiva da Metáfora 

 

Segundo Lakoff e Johnson (2002), para a maioria dos teóricos, a metáfora é um 

mero recurso da imaginação poética ou uma ornamentação da retórica, algo que se 

refere à linguagem extra-ordinária, e não à linguagem comum ou corriqueira. Além 

disso, a metáfora é vista, por alguns estudiosos, ao longo do tempo, como algo 

tipicamente (e exclusivamente) da linguagem, nada tendo a ver com o pensamento 

(racional) ou com a ação. Segundo Aristóteles (Poética 21.1457b. 6-7): “A metáfora 

consiste em dar à coisa um nome que pertence à outra coisa”. Em Locke (Ensaio sobre 

o entendimento humano, Livro III, cap. 10) encontramos uma posição de rejeição ao 

emprego da metáfora claramente explícita: 

 

Já que o engenho e a fantasia encontram maior receptividade no 
mundo do que a verdade árida e o conhecimento real, as falas 
figuradas e alusões na linguagem dificilmente são reconhecidas como 
uma imperfeição ou abuso da linguagem. Reconheço que, nos discursos 
em que buscamos antes prazer e deleite do que informação e 
aprimoramento, tais ornamentos não poderiam ser considerados 
defeitos. Contudo, se formos falar das coisas tal como são, devemos 
reconhecer que toda a arte retórica, salvo a ordem e a clareza, todas as 
aplicações artificiais e figurativas das palavras que a eloqüência já 
inventou nada mais fazem do que insinuar idéias erradas, mover 
paixões e induzir o julgamento em erro, sendo assim consumadas 
fraudes.   
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Segundo Lakoff e Johnson, o predomínio da visão retórica da metáfora como 

algo periférico e sem nenhum valor cognitivo se justifica pelo mito do objetivismo, 

dominante na cultura ocidental, que “assume ser possível o acesso a verdades absolutas 

e incondicionais sobre o mundo objetivo e entende a linguagem como mero espelho da 

realidade objetiva” (2002: 11). Nesses termos, a metáfora deveria ser sempre evitada 

quando se pretendesse falar objetivamente.   

 Em contraposição a essa visão, Lakoff e Johnson descobriram que, ao contrário 

do que se pensava, a metáfora é algo onipresente na vida cotidiana das pessoas e que 

nosso sistema conceitual, com base no que pensamos e agimos, tem uma natureza 

fundamentalmente metafórica. Vivemos guiados por metáforas, que estão 

intrinsecamente ligadas à nossa cultura (modelo em função do qual pensamos e agimos) 

e reproduzem nossas atividades cotidianas. Exemplo dessa presença da metáfora em 

nosso pensamento e em nossa linguagem cotidiana são as metáforas “Discussão é 

guerra” (Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação); “Idéias são 

plantas” (Está brotando uma nova idéia); “Tempo é dinheiro” (Você está desperdiçando 

meu tempo); “Teorias são construções” (Precisamos construir um argumento forte para 

isso); “Estados físicos ou emocionais são entidades dentro de uma pessoa” (Ele tem dor 

no ombro/Tenho que chacoalhar essa depressão que não me larga), etc.  

 Essa mudança paradigmática implica, portanto, em rejeitar aquele pressuposto 

objetivista e suas implicações, recusando a possibilidade de qualquer acesso verdadeiro 

à realidade do ponto de vista epistemológico, levando a uma reformulação profunda na 

maneira de conceber a objetividade, a compreensão, a verdade, o sentido e, 

principalmente, a metáfora. Dessa forma, no novo paradigma, empreendido por Lakoff 

e Johnson, a metáfora passa a ter seu valor cognitivo reconhecido, mudando do status de 

uma simples e sem importância figura de retórica para o de uma operação cognitiva 

fundamental.   

Os autores, ao tratarem essas questões relativas à metáfora, traçam um paralelo 

entre a concepção tradicional e a concepção cognitiva. Na primeira concepção, a 

metáfora é tratada apenas como um fenômeno lingüístico restrito a circunstâncias 

lingüísticas específicas como a literatura, completamente imprevisível e 

necessariamente óbvia e transparente (desvio ordinário). Na segunda, a metáfora é 

concebida como um fenômeno cognitivo refletido na linguagem, não é restrito a 

circunstâncias lingüísticas específicas (retórica, ornamentação), mas sim um fenômeno 

lingüístico geral e abrangente, parcialmente previsível, nem sempre óbvio, mas muitas 
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vezes opaco, porque cotidiano, automático e inconsciente. As citações abaixo ilustram o 

pensamento dos autores: 

 

... a metáfora não é somente uma questão de linguagem, isto é, de 
meras palavras. Argumentamos que, pelo contrário, os processos do 
pensamento são em grande parte metafóricos. Isso é o que queremos 
dizer quando afirmamos que o sistema conceptual humano é 
metaforicamente estruturado e definido. As metáforas como expressões 
lingüísticas  são possíveis  precisamente por existirem metáforas no 
sistema conceptual de cada um de nós. (Lakoff & Johnson, 2002: 48) 

 

... Quando dizemos “Tudo está contra nós” ou “Temos que aproveitar 
a oportunidade”, todos entenderão que não estamos usando metáforas, 
mas que simplesmente estamos usando a linguagem normal do dia-a-
dia para uma determinada situação, mas a maneira de falar, de 
conceber e até mesmo de experienciar a situação seria estruturada 
metaforicamente. (Lakoff & Johnson, 2002: 119) 

 

Lakoff e Johnson, cujos estudos sobre a metáfora, na década de 80, tiveram um 

grande impacto na Lingüística Cognitiva, reconhecem um precursor no trato dessa 

questão. Trata-se de Reddy (1979), apud Lakoff e Johson (2002), e de sua teoria da 

metáfora do canal ou metáfora do conduto (“The conduit metaphor”). Essa teoria diz 

que concebemos idéias (ou significados) como objetos que, colocados dentro de 

recipientes (palavras), são enviados através de um canal para um ouvinte/leitor, que 

retira as idéias-objetos das palavras-recipientes. A partir dessa visão metafórica da 

linguagem que vigora em nosso senso-comum e nas teorias objetivistas, algumas 

questões emergem: se expressões lingüísticas são recipientes de significados, implica 

que palavras e sentenças tenham significados em si mesmas, independentemente de 

qualquer contexto ou falante; e se significados são objetos, os significados têm uma 

existência independente de pessoas e contextos. Lakoff e Johnson provam que o que 

Reddy chamou de metáfora do canal são manifestações lingüísticas das seguintes 

metáforas conceituais: 

 

� A MENTE É UM RECIPIENTE: “Não consigo tirar essa 

música da minha cabeça” / “Será que vou conseguir enfiar 

essas estatísticas na tua cabeça?” 
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� IDÉIAS (OU SENTIDOS) SÃO OBJETOS: “Quem te deu essa 

idéia?” / “Você encontrará idéias melhores que essa na 

biblioteca.” 

 

Como nossas expressões metafóricas reproduzem nossas atividades cotidianas e, 

portanto, são sistemáticas, esses autores avançaram na investigação dos processos que 

envolvem a metáfora e chegaram a uma tipologia que envolve três categorias: metáforas 

estruturais, metáforas orientacionais e metáforas ontológicas. 

As metáforas estruturais (ou conceptuais) consistem em compreender e 

experimentar uma coisa em termos de outra (Lakoff e Johnson, 2002: 48). Esta metáfora 

não se baseia nas palavras que usamos, mas no conceito, nos processos do nosso 

pensamento. Por exemplo. Discussão e guerra são coisas distintas  (discussão verbal e 

conflito armado) e as ações correspondentes também o são, mas discussão é 

parcialmente estruturada, compreendida, realizada e tratada em termos de guerra, do 

conceito de guerra (atacar, defender, etc) e esse conceito é sistemático; a linguagem que 

usamos para falar sobre dado conceito (como guerra – ou discussão é guerra) é 

sistemática. Há, por exemplo, palavras e expressões que usamos no momento da 

discussão, como atacar, defender, vencer, indefensável que expressam os atos bélicos do 

ato de discutir. São, portanto, metáforas que vivenciamos no nosso cotidiano. 

O segundo tipo de metáfora postulado por Lakoff e Johnson é a metáfora de 

espacialização ou metáfora orientacional. São metáforas que organizam todo um 

sistema de conceitos em relação a um outro conceito. A maioria tem a ver com a 

orientação espacial, como para cima, para baixo, no centro, dentro, fora, periférico, etc. 

Surgem do fato de termos o corpo que temos e da interação dele com o nosso ambiente 

físico (partem de uma base corpórea, física, mais concreta, para algo mais abstrato. Por 

exemplo, quando estamos deprimidos [estado mental], nosso corpo tende a arquear-se, a 

curvar-se em sentido ao chão, assim como, quando estamos felizes, elevamos nosso 

corpo de maneira “altiva”). Essas metáforas dão a um conceito uma orientação espacial, 

como:  

 

� FELIZ É PARA CIMA: “Estou me sentindo para cima hoje” 

� TRISTE É PARA BAIXO: “Estou deprimido” 

 

Vale lembrar que os valores fundamentais de uma cultura serão coerentes com a  
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estrutura metafórica dos conceitos fundamentais dessa cultura (estarão intimamente 

ligados, pois não há linguagem sem contexto cultural). Na nossa cultura, temos alguns 

valores que são coerentes com as metáforas de espacialização (ou orientacionais) PARA 

CIMA – PARA BAIXO, e cujos opostos não seriam coerentes. Por exemplo, “Mais é 

melhor” é coerente com MAIS É PARA CIMA; já “Menos é melhor” não seria coerente 

com essas metáforas3. Assim, nossos valores, nossos modelos culturais não são 

independentes, mas devem formar um sistema coerente com os conceitos metafóricos 

que orientam nossa vida cotidiana. 

 A terceira categoria de metáfora é denominada de metáfora ontológica. As 

experiências que temos com objetos físicos (especialmente com o nosso corpo) 

fornecem a base para uma variedade ampla de metáforas ontológicas, ou seja, somos 

capazes de conceber eventos, idéias como entidades e substâncias. Esse tipo de metáfora 

é necessário para tentarmos lidar racionalmente com nossas experiências. Pensemos a 

experiência de um aumento de preços. Trata-se de um EVENTO que aqui será visto 

metaforicamente como uma ENTIDADE por meio da palavra inflação. Assim, teremos 

a metáfora ontológica, também chamada de personificação: 

 

� INFLAÇÃO É UMA ENTIDADE: “A inflação está abaixando 

o nosso padrão de vida”. / “Precisamos combater a inflação” 

 

Nas metáforas de personificação, objetos físicos são concebidos como pessoas. 

É uma categoria geral que cobre uma enorme gama de metáforas, cada uma 

selecionando aspectos diferentes de uma pessoa ou modos diferentes de considerá-la. O 

que todas têm em comum é o fato de serem extensões de metáforas ontológicas, 

permitindo-nos dar sentido a fenômenos do mundo em termos humanos, termos esses 

que podemos entender com base em nossas próprias motivações, objetivos, ações e 

características. Em expressões como “A inflação atacou o alicerce de nossa economia” 

percebemos que a inflação não é somente personificada, como, também, é um 

adversário que devemos combater, o que nos remete, novamente, à primeira metáfora 

descoberta por Lakoff e Johnson: a metáfora estrutural ou conceptual. 

 Vimos, através desta revolucionária obra, que a dicotomia linguagem 

literária/linguagem cotidiana cai por terra, assim como o conceito de metáfora como 

                                                 
3 Tal coerência parece comprometida atualmente devido a certos modelos culturais de economia em que 
menos pode ser melhor: um carro menor e mais econômico, por exemplo. 
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figura de linguagem que a sustentava. A partir desses estudos empreendidos pelos 

autores, a metáfora deixa de ser considerada como algo desviante, marginal ou 

periférico, e passa a ser vista como um fenômeno central da linguagem humana e do 

pensamento, onipresente em todos os tipos de linguagem – na cotidiana e, também, na 

científica. 

 Percebemos, então, que quase tudo o que experimentamos no mundo se dá por 

meio de metáforas e, sendo assim, a metáfora “é parte tão importante da nossa vida 

como o toque, e tão preciosa quanto.” (Lakoff & Johnson, 2002: 358). 

  

 

1.3) As redes polissêmicas 

 

 

 Martins (1999) propõe um modelo que articula os fenômenos da polissemia e da 

metáfora nas línguas humanas. 

 Em abordagens anteriores, nas quais havia a identificação do significado ou de 

seu núcleo como significado literal, a conexão entre os fenômenos da metáfora e da 

polissemia (assim como os próprios fenômenos em si) recebiam pouca ou nenhuma 

atenção. Havia, pois, a garantia da manutenção do compromisso com a visão literalista. 

 Nessa visão, segundo a autora, o que acontecia era uma compreensão do 

significado de uma palavra como um conjunto de propriedades intrínsecas subjacentes 

aos seus diversos usos. Para exemplificar essa visão, cita o trabalho de Katz e Fodor 

(1963), apud Martins (1999), que propunha um modelo de decomposição do significado 

de itens lexicais em conjuntos de traços distintos. Por outro lado, nos estudos de 

Kempson (1995) apud Martins (1999), a autora aferiu que havia a crença na primazia do 

significado sentencial sobre o lexical. Esse autor sustentava que o significado de uma 

palavra seria o conjunto de suas atribuições sistemáticas para as condições de verdade 

das sentenças em que ocorria. 

 Em ambos os autores acreditava-se que, quando se utilizam uma dada palavra, 

haveria nela todas as propriedades (traços e contribuições) que a definiriam 

essencialmente. Essa visão caiu por terra quando se levou em consideração a enorme 

variação no significado das palavras, em seus usos mais corriqueiros, com inúmeras e 
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reconhecidas dificuldades para isolar aqueles conjuntos de propriedades essenciais 

citados pelos autores. 

 Para tentar solucionar essas dificuldades, duas estratégias analíticas são 

comumente usadas pelos lingüistas de viés formalista ou mesmo funcionalista: “reduzir 

o escopo da análise de modo a tentar excluir a variação polissêmica”;  “converter casos 

de polissemia em casos de homonímia”. (Martins, 1999: 85) 

 Entretanto, se considerarmos os exemplos, citados pela autora (1999: 85), do 

verbo cair nas seguintes sentenças: (a) José caiu na rua.  b) José caiu em depressão. c) 

José caiu de posto. d) Os jornais caíram em cima do plano econômico., verificaremos 

que um analista teria a dificuldade de estabelecer um único conjunto de propriedades 

nesses casos. Um literalista, porém, tenderia a excluir de sua análise o último caso de 

ocorrência do verbo cair (na sentença: “Os jornais caíram em cima do plano 

econômico.”), devido ao fato de o mesmo não constituir um uso literal do referido verbo 

(no caso trata-se de uma expressão idiomática da Língua Portuguesa). Do ponto de vista 

semântico, para um literalista, essa sentença seria anômala ou contraditória4. Porém, 

reconheceria que sentenças anômalas como aquelas poderiam tornar-se significativas, 

dependendo do contexto em que seriam utilizadas e atribuiria à Pragmática a 

responsabilidade pelo exame de casos como esses.  

 Excluída a sentença (d), a semântica lingüística passaria a analisar as demais (a, 

b e c) e acharia uma solução (contra-intuitiva e problemática) para os usos com verbo 

cair: classificá-los como verbos homônimos (ou seja, mesma grafia, mesma pronúncia, 

mas significados diferentes, como “manga de camisa” e “manga fruta”) por possuírem a 

mesma composição fonológica. Trata-se, portanto, de uma solução no mínimo 

equivocada, pois não seria o caso que estaria acontecendo com as sentenças acima. 

 Para a Lingüística Cognitiva, o que estaria ocorrendo nessas sentenças seria uma 

variação polissêmica. Nesse modelo cognitivista sobre o fenômeno da polissemia, uma 

palavra deixa de ser concebida nos moldes de uma categoria clássica internamente 

“composta” de certas propriedades necessárias e suficientes (traços de significado), e 

passa a ser vista como uma categoria que relaciona diferentes modelos cognitivos, os 

quais, embora possam vincular-se de forma indireta, pelo fato de constituírem 

                                                 
4 Contraditória porque jornais não podem literalmente cair sobre algo abstrato como um plano econômico. 
Cabe lembrar ao leitor que se trata de uma expressão idiomática da Língua Portuguesa largamente usada 
no Brasil. 



 

 25

“extensões motivadas”5 de um “modelo central”, configuram maneiras distintas de 

compreender um certo domínio conceitual. (Martins, 1999: 87)  

Segundo Martins (1999), sob essa ótica, boa parte do significado lexical 

“migra”, por assim dizer, de “dentro” da palavra para o sistema mental de representação 

de nossa experiência6. Assim por um lado, uma palavra continua representando, nesse 

modelo, “um conjunto de instruções”, e, por outro, continua possuindo um “potencial de 

significado”.   

O que verificamos, a partir da análise acima, é que a Lingüística Cognitiva, 

através da categoria de redes polissêmicas, vem lançar uma nova luz sobre o problema 

da expansão semântico-pragmática dos sentidos, renegando o trato homonímico desse 

fenômeno. 

 

 

1.4) A metáfora do “container” e a polissemia das construções com “onde” 

 

 

 

 A partir dos pressupostos teóricos já explicitados, passamos a anunciar as 

hipóteses que guiarão nossas análises: 

 

� Hipótese 1: as construções com onde apresentam uma estrutura radial que se 

expande, motivando uma rede polissêmica metafórica; 

 

� Hipótese 2: a construção central dessa rede conceptualiza o ESPAÇO 

FÍSICO CONCRETO e motiva uma rede conceptual de ESPAÇOS mais 

abstratos; 

 

� Hipótese 3: a metáfora básica estruturante dessa rede polissêmica seria “a 

metáfora do container”. 

 

                                                 
5 Precisamos, segundo Sweetser de “uma explicação motivada para as relações entre os sentidos de um 
único morfema ou palavra”, e esse tipo de explicação pode ser encontrada em grande parte nas 
construções metafóricas. 
6 Sobre esse assunto ver Lakoff e Johnson (2002) na subseção anterior. 
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Tais hipóteses encontram respaldo no trabalho de Salomão (1996). 

Segundo a autora, a hipótese da radialidade, motivada por uma construção 

básica, permite que se enxerguem redes polissêmicas na multiplicidade das acepções 

funcionais de classes lexicais, como preposições e advérbios. 

 A verificação sincrônica dessa radialidade é fundamental para a demonstração 

do processo diacrônico da gramaticalização. Nos termos mais clássicos da abordagem 

desse fenômeno, requer-se, para que uma forma se gramaticalize, que ela tenha 

participado de um processo de expansão polissêmica. A análise sincrônica e diacrônica 

da produção das formas gramaticais revela a relevância de um centro categorial 

motivador, conforme observado no capítulo anterior, tanto da expansão polissêmica 

como da evolução histórica.  

 Para Salomão (1996) no caso específico das preposições e advérbios, a projeção 

metafórica de ESPAÇO (físico) em TEMPO alimenta um processo subseqüente de 

transferência metafórica, quando se passa a representar o tempo do fluxo discursivo em 

termos de categorias espaciais (ESPAÇO DO DISCURSO). Segundo a autora, análises 

feitas por Ferrari e Almeida (apud Salomão: 1996) mostram, por exemplo, que a 

acepção espacial de ante (visível em: “A casa posiciona-se diretamente ante a praça) 

precede cronologicamente o uso temporal da forma em “Cheguei antes das nove”. Por 

sua vez, o uso temporal é historicamente anterior ao uso argumentativo percebido em: 

“Antes eu tivesse votado no Lula”. 

 Segundo Salomão (1996:9), tais redes metafóricas se estruturam preservando o 

Princípio da Invariância, através do qual se postula que: 

� As projeções metafóricas preservam a estrutura imagética do domínio-fonte; 

� A preservação da estrutura imagética original deve ser absolutamente 

consistente com a estrutura inerente do domínio-alvo; 

� A estrutura imagética inerente do domínio-alvo não pode ser violada. 

A motivação figurativa das formas gramaticalizadas opera através de processos 

sintáticos de recategorização e reanálise.  O projeto de Salomão apresenta uma 

evidência favorável às abordagens funcionalistas do processo de gramaticalização: “a 

gênese das formas gramaticais procede pela crescente opacificação da sua original 

motivação (cognitiva e comunicativa)” (Salomão, 1999:13). Esboçaremos, então, 
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algumas generalizações teóricas feitas pela autora, fundamentais para o 

desenvolvimento de nossas análises (1996: 14): 

a) As formas gramaticalizadas relacionam-se radialmente com as 

construções básicas de que procedem; 

b) A irradiação produzida é figurativa por natureza e, por essa razão, 

cognitivamente motivada; 

c) A extensão figurativa de que se trata projeta a estrutura imagética do 

domínio-fonte no domínio-alvo, sendo preservada a integridade 

conceptual desse último (Princípio da Invariância); 

 

1.5) A visão das ocorrências com onde através da Teoria Sociocognitiva 

 

Como sabemos o item lexical onde é considerado pelas Gramáticas Tradicionais 

como advérbio de lugar, indicando o lugar em que se situa a ação verbal e, ainda, como 

pronome relativo (advérbio relativo), equivalendo a lugar em que. Há, portanto, a 

recomendação de que seja empregado apenas (e tão somente) com referência a lugar, 

estando seu antecedente expresso ou latente. Vale lembrar que os exemplos expostos a 

seguir foram retirados de jornais, de grande circulação nacional, para, como 

mencionamos na introdução da presente dissertação, focar nosso estudo em textos 

jornalísticos, contemplados em nosso estudo.  

Assim sendo, os exemplos a seguir ilustram aquele emprego canônico: 

 

(1) 

A nova avenida terá seis metros de extensão. A grande maioria dos terrenos por onde 

ela passará é da União e, segundo Sirkis, as negociações com o governo federal para a 

cessão dos espaços está na fase final. (O Globo, 24/10/02) 
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(2) 

“Os “takes” se sucediam, alucinados. Mocinha bonita, de 29 anos, sempre sorrindo, 

secretária de alguém do baixo clero do Pentágono. Transa com ele três vezes e a história 

tem os seguintes cenários: salão oval da Casa Branca, uma escola onde as alunas estão 

brincando numa cápsula espacial de mentirinha... (Folha de São Paulo, 26/04/05) 

Nos termos de nossa hipótese, tal uso corresponde à categoria central da rede – 

ESPAÇO FÍSICO – que motivará as demais acepções de ESPAÇO. Conforme já 

assinalamos anteriormente, outras ocorrências podem ser observadas, nas quais o onde 

pode ser diferentemente empregado para se referir a outros antecedentes que não os 

indicadores de “espaço físico”. 

Nossa hipótese é de que tal rede de sentidos é sustentada pela metáfora do  

“container”, de grande força conceptual no mundo ocidental. Assim, através dessa 

metáfora, podemos conceber o mundo, a mente, as organizações sociais, a nós mesmos 

e a muitas outras coisas como RECIPIENTES com propriedades tais como 

dentro/fora/em cima/embaixo. Tal forma de concepção motivaria, a nosso ver,  a rede 

polissêmica de usos do onde e explicaria a múltipla direção de seu caminho. Caminho 

esse motivado nos termos de uma “herança”, ou seja, se, por um lado, podemos prever 

com segurança algumas características, não há como proceder a um cálculo certeiro de 

seu rumo. Dito de outro modo, o caminho dessa rede não é algorítmico e, portanto, não 

totalmente previsível. Questionamos a linearidade e a unidirecionalidade, já postulada 

por outros estudiosos desse processo, e postulamos, como em qualquer rede, a 

possibilidade de volta ao ESPAÇO inicial, motivador de uma rede polidirecional 

(Manfili:2003). Podemos demonstrar essa rede a partir da seguinte figura: 
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LUGAR
Atividade
   Social

Situação

Tempo

Entidade

?

Texto

Objeto

Noção

?

?

Pessoa

?

 

Observando a figura acima (a rede polissêmica), verificamos que as construções 

com o onde seguem a estrutura de irradiação mencionada, que se expande, motivando 

uma rede polissêmica metafórica. A construção básica dessa rede conceptualiza o 

espaço físico [+ concreto] e motiva uma rede conceptual de espaços com maior grau de 

abstração [+ abstrato], a partir da metáfora do container que, na cultura ocidental é de 

grande peso, e através da qual costumamos conceber o mundo e tudo o que nos cerca 

como recipientes. Essa rede polissêmica motivadora não é algorítmica e nem totalmente 

previsível. Portanto, não há uma linearidade ou direcionalidade "gerativa", a não ser 

aquela definida pela construção metafórica básica de que procede. 

Sem a pretensão de esgotar tal descrição, vamos nos limitar, no presente estudo, 

a apontar os exemplos desses usos encontrados no nosso corpus. Estabelecemos para 

tais usos a seguinte tipologia: espaço físico (uso canônico), espaço nocional, espaço 

como evento, espaço como entidade, espaço como atividade social, espaço temporal, 

espaço como objeto, espaço como meio de comunicação. Vale lembrar que são usos 

recortados de textos jornalísticos, representantes da norma culta (produzidos em grau de 

formalidade e por pessoas de terceiro grau completo) - os gêneros textuais escolhidos 

foram o editorial e crônica. Assim sendo, passemos aos dados. 
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1.5.1) Onde em retomada anafórica a Espaço Nocional 

 

 

 Os estudos de Reddy (1979) acerca da metáfora do conduto e sua implicação no 

modo de pensarmos a linguagem e o conhecimento podem ser traduzidos aqui em 

termos da metáfora do container. Conceptualizamos as idéias como objetos que 

saem/entram na mente. A mente é, então, o recipiente. Se nossa mente é um recipiente 

que possui propriedades como dentro/fora/ raso/fundo/ largo/estreito etc., então o onde, 

em uma expansão metafórica, pode ter como referente um ESPAÇO NOCIONAL. Esse 

espaço nocional remete a entidades como idéias, teorias, crenças, problemas, emoções, 

sentimentos, qualidade, expressões metafóricas, etc, que são vistas metaforicamente em 

função da mente. Baseando-nos nesse nosso conceito de espaço nocional, vejamos 

alguns exemplos: 

 

 

(3) 

E a catadura de Mentor com sua voz fininha, e o Aldo Rebelo, tarefeiro, duro como uma 

espingarda, apelidado otimamente de "boneco do carnaval de Olinda", e a peruca do 

Bispo Rodrigues, e a cara do Okamoto se recusando a abrir o sigilo onde moram todas 

as verdades do Lula - Okamoto mentindo diante do verdadeiro petista, legítimo, o 

honrado Paulo Venceslau, que descobriu o pré-valerioduto há cinco anos em São José 

do Rio Preto e foi expulso por Lula, e o Garibaldi Alves (que eu adoro) com o sorriso 

do nordestino que tudo sabe, raposa zombeteira, encaracolado como uma cobra cínica, 

gozando a sordidez daqueles rituais, e a maravilhosa confissão daquele Poletto que se 

declarou um bêbado para defender o PT, que estava de porre quando falou dos dólares 

de Cuba... (O Globo, 11/04/06) 

 

 

(4) 

E, hoje, temos um país deprimido e impotente para reagir, assistindo ao maravilhoso 

festival de mentiras, onde nada de bom acontece nem consola; em suma, um país 

perfeito para mim, pegajoso, inviável para sempre... Vocês conseguiram paralisar o 

progresso que se anunciava: a moralização política, um funcionamento republicano e 
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democrático. Você revigorou o personalismo populista de um getulismo tardio que vem 

aí... Parabéns...  (O Globo, 08/08/06) 

 

(5) 

Aprendemos (espero) o que os conservadores sempre souberam: que a marcha das 

coisas tem vida própria e que meia-dúzia de homens especiais e superiores não podem 

mudar o mundo. E quando tentam, em geral, dá em fracasso ou tragédia. Podemos no 

máximo mudar rumos, mas o primeiro passo (essencial) é entrar na Vida Real do País e 

do mundo que hoje (vamos encarar) é o capitalismo globalizado, indestrutível por 

voluntarismos e populismos revolucionários. A propósito, gosto de citar a frase imortal 

de Woody Allen: ''A realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um 

bom bife...'' (O Globo, 03/01/06) 

(6) 

Houve um tempo em que um filme era apresentado com um ritual digno de uma ópera, 

de um grande espetáculo. As cortinas iam se recolhendo e as lâmpadas do teatro iam se 

apagando, se descolorindo até a escuridão, de onde emergia a luminosa tela. (O Globo, 

24/01/01) 

(7) 

Acostumamo-nos, por exemplo, à violência urbana e até aceitamos a tese de que ela tem 

exclusivamente raízes econômicas. Não é inteiramente correto. Tem raízes econômicas, 

certo, mas também tem raízes culturais muito fortes, eis que, se pobreza e miséria 

gerassem necessariamente criminalidade, a Índia e Bangladesh, para ficar somente em 

dois exemplos, seriam matadouros humanos, onde se assaltariam até templos religiosos, 

como já aconteceu aqui no Brasil — e vive acontecendo, com os geralmente chiques 

ladrões de imagens enriquecendo suas coleções à custa da pilhagem de igrejas. (O 

Globo, 10/03/02) 

(8) 

Qualquer pessoa com mais de 200 gramas de cérebro há de concordar que quem não 

deve não teme e, mais ainda, que, se tudo fosse regular, a primeira providência dos 

ameaçados, da dra. Roseane a seu felizardo consorte, seria exigir que as investigações 

fossem ao fundo, para provar a alegada inocência sobre as alegadas culpas. E o governo, 

como se reconhecesse que aqui as coisas funcionam assim mesmo, não tem a coragem 

de dizer isso. Ou seja, mostra que, para os enquistados no poder, existe de fato uma 

realidade política e sociológica (desculpem a má palavra) onde o povo não pode, nem 
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deve, interferir. Voltando ao que disse acima, isso não se faz, não está direito, direito é 

sustentar privilégios e prerrogativas inerentes ao exercício do poder. Não temos 

governantes, afinal; temos patrões, é segundo essa ótica que nos pautamos. (O Globo, 

10/03/02) 

(9) 

Para não ir muito longe, o governo anterior foi bem pior do que o atual, canibalizou o 

Brasil a preço vil, encheu as burras dos intermediários e colocou a nossa economia a 

reboque do capital internacional, vale dizer, adiou por décadas e décadas a nossa 

autonomia econômica e política diante de outras nações. 

No entanto, foi um governo louvado e lambido pelos entendidos, pela mídia em geral, 

pelos meios acadêmicos. Pela mesmíssima turma que agora se engalfinha num mata-

esfola contra Lula, numa competição lamentável onde cada um pretende colocar na 

cabeça a coroa do mais indignado, do mais furioso contra os erros e descaminhos do 

atual governo. (Folha de São Paulo, 22/11/05) 

 

(10) 

"Hannah" é o mais solar dos filmes de Allen e mesmo nos meus piores dias --uns vinte e 

cinco todos os meses-- a história de Mickey, o hipocondríaco que recupera a fé com um 

filme dos irmãos Marx, é a única ressurreição laica que me comove. Mas não é apenas 

uma ressurreição. É uma resposta: a mais simples e bela resposta do cinema moderno. 

Podemos não encontrar um sentido de vida, um sentido para a vida, o caminho célere 

para a felicidade ideal, como as teologias descartáveis prometem de porta em porta. Mas 

existem pequenas ilhas de felicidade, por onde vamos saltitando como náufragos 

perdidos. São estas ilhas que dão alento no caos que nos consome. O rosto de Mariel 

Hemingway em "Manhattan" --ou o rosto da pessoa que amamos, tanto faz. (Folha de 

São Paulo, 28/11/05) 

 

 

(11) 

Às vezes até sem querer, essas emissoras contribuem para a circulação de diferentes 

pontos de vista no mundo árabe. Mesmo que não desejem, para preencher as 24 horas 

que compõem o dia com notícias, acabam mostrando como as coisas funcionam em 

outros países. E, correndo o risco de ser meio excessivamente hegeliano, novas idéias 

podem ser revolucionárias e são difíceis de matar. 
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Nesse contexto de mudanças, onde o próprio Iraque desempenha um papel, ainda que 

como contra-exemplo, registraram-se recentemente dois novos e significativos avanços. 

O primeiro foi a retirada das tropas sírias do Líbano, encerrada no final de abril. Aqui, 

foi fundamental a pressão internacional, e dos EUA em particular, sobre Damasco. 

(Folha de São Paulo, 15/09/05) 

 

 

1.5.2 – onde em retomada a Entidade/Instituições/Regimes Políticos 

 

 

 Percebemos que o onde, em sua rede polissêmica multidirecional, além de se 

manifestar como espaço nocional, também pode ser usado em referência a entidades, 

instituições, e regimes políticos concebidos, em nossa hipótese, como recipiente com 

dentro e fora, com limites ou fronteiras que delimitam seus membros e não-membros. 

Vejamos os exemplos a seguir: 

 

(12) 

Mas hoje, tendo em vista sua atuação no cenário político, acho que está na hora de uma 

homenagem.  

O Sr. Zé Dirceu é um verdadeiro revolucionário. Desde tenra idade, ele se preparou para 

a destruição do regime capitalista onde viceja nossa democracia burguesa. (O Globo, 

25/11/05) 

(13) 

Será que ele quer jogar água na fervura ou que tudo irá por água abaixo? O sitio é do 

papai Delúbio em Buriti Alegre e está sendo contestado como ilícito também. Na foto 

não aparece o carro tanque da prefeitura, coisa pública de onde vem a água privada e 

não se vê o Omega blindado comprado por 67 mil reais a vista. (O Globo, 18/10/05) 

(14) 
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Por isso, o Exército tem de estar lá, sim. Temos de “republicanizar”, democratizar o 

Brasil, também pela força das armas. Há uma guerra suja que só o medo da morte pode 

combater. Não só lá, mas na Amazônia toda ou no trafico do Rio. O Brasil é um país 

cheio de buracos vazios. O Exército tem de ajudar a criar uma república onde ela não 

existe. (O Globo, 16/02/05) 

(15) 

Mantemos uma natural subserviência à autoridade, a ponto de ficarmos chocadíssimos 

quando alguém se dirige a um governante, qualquer que seja o nível dele, de forma 

democrática e livre, como devia ser num regime onde, afinal, pelo menos na letra da lei, 

todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. A autoridade precisa ser 

respeitada, é evidente, mas não na medida em que se avilte o cidadão. (O Globo, 

10/03/02) 

(16) 

Não que eu seja favorável a que se jogue ovo em ninguém, nem creia que manifestações 

desse tipo mostrem o caminho para a solução dos problemas nacionais, mas, ao 

contrário do que dizem, acho, sim, que isso mostra, embora de forma torta, que estamos 

chegando a uma democracia e que, em lugar de pensar em reviver, com novo nome 

artístico, a Lei de Segurança Nacional (aliás, brandida rancorosamente - quem diria e 

por quem se diria - faz pouquíssimos dias), devíamos era comemorar discretamente o 

fato. Jogar ovos, tomates e tortas na cara de autoridades e pomposos variados é 

comportamento relativamente comum nas democracias mais consolidadas, com exceção 

da americana, onde o pessoal prefere dar tiro mesmo. (O Globo, 10/03/02) 

(17) 
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"O Jânio renunciou!" Como? Tomou um porre e foi embora depois de proibir o biquíni, 

briga de galo e de dar uma medalha para o Che, eu vi a história andando em marcha a ré 

e eu entendi ali, com o Jânio saindo, que os bons tempos da utopia de JK tinham 

acabado, que alguma coisa suja e negra estava a caminho como um trem fantasma 

andando pra trás; depois, meninos, eu vi o fogo queimar a UNE, onde chegaria o 

"socialismo tropical", em abril de 64, quando fugi pela janela dos fundos, enquanto o 

General Mourão Filho tomava a cidade, dizendo: "Não sei nada. Sou apenas uma vaca 

fardada!" (O Globo, 09/07/02) 

(18) 

Entontecido, o cidadão testemunha o bordel de consciências e o cemitério de honradez 

que se instalou no Congresso. A afirmação “lá só tem bandido safado”, se não é 

verdadeira, é perfeitamente compreensível, na boca de qualquer brasileiro. Se há 

exceções, não lhes cabe a carapuça e então não a enverguem, mas eu não vou ficar com 

essa conversa de “honrosas exceções”. As exceções não têm por que incomodar-se e, se 

se acham injustiçadas, ajam para que a instituição onde devem representar o povo se 

respeite. (O Globo, 07/08/05) 

(19) 

Além disso, a retórica de Plínio é pura fantasia. Lula enfrenta grave crise política e o PT 

foi tomado de assalto por uma quadrilha sem vergonha? Plínio atribui as culpas, não aos 

corruptos e aos criminosos mas ao grande capital, que arruinou a missão casta de um 

partido casto. A ideia de Plínio, creio, é transformar o Brasil numa Venezuela, 

regressando a um "socialismo primitivo" onde todos vivem na selva e se amam 

mutuamente, como na utopia de Rousseau. Não sei se o Brasil embarca nestas loucuras. 

Pessoalmente, Plínio fez-me embarcar no catolicismo perdido da minha infância. Eu, 
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confesso, já comecei a rezar. (Folha de São Paulo, 22/08/05) 

(20) 

O país está num momento crucial de sua história. A democracia já está razoavelmente 

consolidada e as instituições já não ruem com um sopro. É hora de decidir se o Brasil 

vai tornar-se uma República de fato, onde todos são iguais perante leis que são para 

valer, ou se vai continuar como uma republiqueta pouco séria em que o Judiciário é a 

arma que os poderosos utilizam contra seus inimigos políticos e com a qual mantêm sob 

relativo controle o imenso exército de pretos, pobres e desesperados. (Folha de São 

Paulo, 01/12/05) 

 

(21) 

Combater o erro é combater o mal, porque o mal procede do erro. A Europa pós-

iluminista, e necessariamente secularizada, ignora que a fé do fanático é total e radical: 

não aceita compromisso. Aceita martírio e destruição, com a promessa de uma 

conquista: o Ocidente, novamente submetido a uma teocracia totalitária, onde é possível 

espancar as mulheres que se passeiam na rua de rosto descoberto. Quando o europeu 

pergunta "como é possível que esta gente mate e se mate?", o europeu fala com outra 

voz, de um outro mundo. Por isso procura desculpas puramente racionais para explicar 

o irracional. Desculpas civilizadas. (Folha de São Paulo, 25/07/05) 

 

 

1.5.3 – onde retomando Espaço Temporal 

 

O uso das construções “onde” para se referir a tempo é uma ampliação 

metafórica recorrente e corresponde a uma metáfora estruturada “Tempo como espaço”, 

fortemente manifesta em expressões lingüísticas do Português e de outras línguas. 

Exemplos disso são construções como: “O tempo passou na janela; O ano passado; 

Vou trabalhar até as duas horas; As férias chegaram; O ano se vai”.  Observemos os 

exemplos das construções “onde”: 
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(22) 

O verdadeiro amor é impossivel, logo só o amor impossivel é o verdadeiro amor. Saí do 

cinema onde fui ver 2046, do chinês Wong Kar Wai, pensando nisso. Saí do cinema 

como de um sonho barroco, manchado, molhado por uma grande massa de cores e sons, 

de rostos, gestos, mãos, gemidos, dores e gozos. Saí como um drogado, viajando ainda 

num LSD, uma mescalina da pesada, saí de um milagre alucinado. Vi uma coisa rara: 

um filme que é o que ele conta. Explico: 2046 seria, no filme, o ano futuro onde tudo 

seria imutável, lembrado. E agora, quando escrevo, vejo que o tal lugar em 2046 é a 

própria obra. (O Globo, 10/01/06) 

 

 

1.5.4 – onde retomando Objeto 

  

 

O uso do onde em retomada a objetos, dentro da perspectiva da rede 

polissêmica, também se mostrou, dentro de nossa análise, bastante produtivo. Os 

exemplos relacionados abaixo demonstram essa possibilidade multidirecional das 

construções com onde. 

 

(23) 

À primeira vista parece uma louvação da perversão, do fetichismo, do erotismo das 

partes, do amor em pedaços. No entanto, Kar Wai está além do fetichismo, além da 

perversão. Ele retrata (sem teses, claro) a imagérie do erotismo contemporâneo que 

esquarteja o corpo humano. Vejam as artes gráficas, fotos de revistas de arte, como 

Photo, (ou em Tarantino) onde tudo é (reparem) decepado, dividido, pés, sapatos 

escarpins negros, unhas pintadas, bocas vermelhas, paus, seios, corpos imitando coisas, 

tudo solto como num abstrato painel. (O Globo, 10/01/06) 

 

(24) 

Quando se fala em reforma da previdência, eu sempre me lembro do peixe do “Velho e 

o mar”, o livro do Hemingway, onde o pescador fisga um grande marlin e o amarra na 

canoa. Quando chega à praia, só tinha o esqueleto. Tudo tinha sido comido pelos 

tubarões. Assim tem sido as "reformas" no Brasil. Na previdência, tudo depende ainda 

de regulamentação. O corpo da reforma foi comido pelos tubarões. (O Globo, 18/02/05) 
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(25) 

E há mais. Um deles é sobre “Amores mal resolvidos” onde acho frases profundas como 

“Você sabe, o amor acaba.” Ou “dor-de-cotovelo é quando o amor é interrompido antes 

que se esgote”... E há um outro chamado “Crônica do amor louco”, onde leio “pálido de 

espanto”: “O amor não é chegado em fazer contas...” ou “quando a mão dele toca tua 

nuca, tu derretes feito manteiga” ou “Ah... o amor, essa raposa...” (O Globo, 22/07/04) 

 

(26) 

E há mais. Um deles é sobre “Amores mal resolvidos” onde acho frases profundas como 

“Você sabe, o amor acaba.” Ou “dor-de-cotovelo é quando o amor é interrompido antes 

que se esgote”... E há um outro chamado “Crônica do amor louco”, onde leio “pálido de 

espanto”: “O amor não é chegado em fazer contas...” ou “quando a mão dele toca tua 

nuca, tu derretes feito manteiga” ou “Ah... o amor, essa raposa...” (O Globo, 22/07/04) 

(27) 

Era curta minha paisagem noturna de menino: rua, poste amarelo, fogueira no capinzal, 

a luz verde no rádio de meu pai, onde eu ouvia o 'Anjo' (não havia ainda a janelinha da 

TV Tupi), a luz da Santa Terezinha de minha mãe no corredor, a luz da estrela de néon 

da cervejaria Princesa que meu avô me mostrava, a luz do carbureto do pipoqueiro, a 

luz nas poças, com a lua tremendo na água, balões coloridos no céu, trêmulos de 

lanterninhas, balões-tangerina, balões-charuto, balões cravejando o céu como galáxias 

brilhantes. (O Globo, 25/06/01) 

 

(28) 

De noite, eu era um menino triste, olheiro, pelos cantos. De dia, meu grande consolo era 

que o sol era meu, a chuva era minha e chegava de longe, por atrás das grandes 

choronas onde urubus pousavam na neblina, minhas eram as nuvens-camelo, as nuvens-

girafa, as nuvens-cavalo e eu as desenhava deitado no chão de terra onde as formigas 

eram minhas, os caramujos nas folhas eram meus, sua gosminha madrepérola era 

minha, as jaboticabas, as mangas-rosas eram minhas, tudo era parte de um universo 

coerente, feito para mim, minha irmã, minha mãe, pai, avós, tudo era meu cenário, meu 
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teatro, meu mundo pleno e sólido, eu, árvore, passarinho, cachorro, jaboticaba, terra, 

chuva, tudo era uma coisa só... (O Globo, 25/06/01) 

 

(29) 

Minha primeira profissão, iniciada aos 17 anos, foi o jornalismo, motivo de grande 

orgulho. No meu tempo, não havia escola de comunicação, a gente se formava no tapa 

mesmo. Não sou diplomado, mas tenho a carteira do Ministério do Trabalho, velhusca 

porém digna, onde meu registro profissional é consignado. E uma das coisas que a gente 

logo aprende é que a convivência da imprensa com o poder é problemática. O poder, 

principalmente em países de tradição autoritária como o nosso (é isto mesmo o que 

estou dizendo), é muito melindroso quanto a qualquer crítica feita pela imprensa e, por 

ser amiúde corrupto ou delinqüente, costuma não ter grande apreço por uma imprensa 

livre. (O Globo, 29/08/04) 

 

 

1.5.5 – onde retomando Eventos e Fatos 

 

 

Observando o caminho da expansão da rede polissêmica de onde, encontramos o 

seu uso reportando a eventos, fossem eles esportivos, musicais, de entretenimento em 

geral, acontecimentos, acidentes etc. Assim, esses eventos também são recipientes, um 

espaço, quando, então, passamos a representar os eventos (sejam eles quais forem) em 

termos de categorias espaciais. Seguem alguns exemplos: 

 

(30) 

O absurdismo do pós-guerra, nos anos 50, a arte pop, todo o desespero crítico ou 

paródico tinham um claro alvo construtivo em sua militância. Havia esperança na 

angústia. Hoje, sobrou apenas a psicose como bandeira, a melancolia como “denúncia” 

de uma vida sem solução. Nada que haja na Bienal nos choca mais que uma explosão da 

discoteca onde morrem 300 jovens, nada é pior ou mais crítico do mundo que homens-

bomba ou a África ou a lama das favelas e periferias. (O Globo, 11/11/03) 

 

(31) 
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Aliás, ele mora em Paraty. E lá vai ele com a Sua/Nossa Alteza Teresa (de Sousa 

Campos), andando entre os populares, cumprimentando pessoas na porta de casas e 

bares, apoiado discretamente numa bengala. Ajudo-os a escalar aquela muretinha de 

meio metro erguida para impedir que a maré cheia invada a igrejinha ali defronte. E 

enquanto vai anoitecendo somos umas cem pessoas caminhando para dentro da Igreja 

de Santa Rita para ouvir um concerto, onde a pièce de resistence será "As quatro 

estações", de Vivaldi. (O Globo, 24/01/01) 

 

(32) 

Vendas em queda. Leitores em fuga. Internet. Televisão. Rádio. As pessoas ouvem fatos 

e dispensam jornais que repetem os fatos. Com 24 horas de atraso. Aplausos, aplausos. 

Mas diz mais: se o jornalismo quer vencer o impasse, chegou a altura de abraçar uma 

forma "narrativa" de jornalismo. Os fatos são importantes. São a base, o solo, onde 

lançamos os alicerces da nossa inteligência. Mas os leitores querem mais do que fatos: 

querem o confronto de um ser humano com eles. E o relato --literário, sim; pessoal, sim-

- dessa realidade primordial. Os leitores querem histórias, no sentido mais nobre do 

termo. Os leitores querem contadores de histórias. (Folha de São Paulo, 08/08/05) 

 

 

(33) 

Os "takes" se sucediam, alucinados. Mocinha bonita, de 29 anos, sempre sorrindo, 

secretária de alguém do baixo clero do Pentágono. Transa com ele três vezes e a história 

tem os seguintes cenários: salão oval da Casa Branca; uma escola onde as alunas estão 

brincando numa cápsula espacial de mentirinha; uma festa onde a mocinha declara a um 

segurança que não gosta de queijo de cabra e o segurança diz que também não gosta; a 

piscina exclusiva do presidente da República, onde um auxiliar fica bestificado com as 

instalações e o presidente pede que um assistente lhe dê um calção de banho... (Folha de 

São Paulo, 26/04/05) 

 

(34) 

... e o segurança diz que também não gosta; a piscina exclusiva do presidente da 

República, onde um auxiliar fica bestificado com as instalações e o presidente pede que 

um assistente lhe dê um calção de banho; aqueles corredores imensos do Pentágono 

onde nada acontece; a redação de um jornal onde o redator-chefe interrompe um 
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jornalista que está fazendo matéria sobre as plantações de coca na Colômbia; uma cena 

na garagem onde a mocinha dá um papel que não chegou a ler a um sujeito misterioso 

que lhe pergunta se ela é a Garganta Profunda; numa lanchonete, um outro cara dá a 

mocinha um outro papel e pede que ela só leia depois que ele estiver longe... (Folha de 

São Paulo, 26/04/05) 

 

(35) 

Os pobres não receberam a ajuda, que ficou com as famílias remediadas ou ricas 

mesmo. E, quando alguém que não precisa recusa essa ajuda, a gente dá uma festa e 

bota no jornal, apesar de ser acontecimento tão trivial. Não somos nós que fazemos 

gatos para furtar energia elétrica ou água, ricos ou pobres. Não mentimos nem mesmo 

quando respondemos àquelas enquetes “que você está lendo?”, onde se nota que entre 

nós pouca gente lê, todo mundo relê: “Estou relendo Proust.” “Estou relendo Dante.” 

Assim como nenhum de nós jamais deu a cervejinha do guarda, nem o guarda jamais 

achacou ninguém. (O Globo, 22/05/05) 

 

 

1.5.6 – onde retomando Meios de comunicação 

 

 

O onde, em sua rede polissêmica multidirecional, além de se manifestar como 

espaço nocional, espaço discursivo, espaço como evento, espaço como objeto, também 

se comporta como que retomando e referindo-se a meios de comunicação, como 

recipientes, com propriedades como dentro e fora, com limites ou fronteiras (ou sem 

esses limites), delimitando a capacidade espacial desses recipientes que são os meios de 

comunicação. Vejamos os exemplos a seguir: 

 

(36) 

Sei que outros escritos fantasmas virão, mas saibam que só existo mesmo nas páginas 

dos jornais onde tenho coluna pelo país afora e que a internet é um deserto virtual, sem 

chão, onde as individualidades se dissolvem e eu viro um nome sem corpo...  (O Globo, 

22/07/04) 
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(37) 

Peço desculpas, a vocês e a ele, por haver esquecido o nome do deputado autor do 

projeto de que vou falar, pois não sei onde meti o jornal onde vi a notícia. Mas estou 

certo de que ele não faz questão de publicidade, e o que interessa é o bem público que 

todos queremos. (O Globo, 12/09/04) 

 

 

(38) 

Leio por aí que o presidente da República, sentindo-se ameaçado pelas elites, as classes 

A, B e C da sociedade, decidiu apelar para o eleitorado cativo que ainda continua a seu 

lado, expressando nas pesquisas de opinião a sua popularidade. 

Já comentei, em outras oportunidades, que ditas classes não consomem jornais, revistas 

e canais pagos da TV -- onde deitam e rolam as pesadas acusações feitas contra o PT e 

contra o governo, vale dizer, contra o próprio presidente da República. (Folha de São 

Paulo, 09/08/05) 

 

(39) 

“Mas logo Décio de Almeida Prado me convocou para assumir a coluna de teatro do 

novo Suplemento Literário, onde creio que realizei (ao menos para mim) minha melhor 

produção ensaística, além de me ter tornado, desde o primeiro número, o crítico 

especializado do “Jornal da Tarde”. (Folha de São Paulo, 09/08/03) 

 

(40) 

Sei que outros escritos fantasmas virão, mas saibam que só existo mesmo nas páginas 

dos jornais onde tenho coluna pelo país afora e que a internet é um deserto virtual, sem 

chão, onde as individualidades se dissolvem e eu viro um nome sem corpo... (O Globo, 

22/07/04) 

 

Desta maneira, após exposição das retomadas de onde às categorias cognitivas 

diversas, mostraremos, através da tabela que se segue, todas as ocorrências que 

encontramos em nosso corpus para esses usos, incluindo, também a categoria lugar: 
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Categoria  

Cognitiva 

Onde 

No.               % 

Nocional 30                21 

Meios de Comunicação 5                  3 

Eventos 10                7 

Pessoa 3                  2 

Instituição 4                  2 

Fatos 1                 0 

Localização Geográfica 1                 0 

Regimes Políticos 8                 5 

Tempo 2                 1 

Objeto 12               8 

Lugar 60              43 

Total 137 

      Tabela 1: a categoria cognitiva retomada por onde. 

 

Num total de 137 ocorrências com onde, 21% (30/137) se deram na categoria 

nocional, 3% (5/137) retomaram meios de comunicação; 7% (10/137) retomaram 

eventos; 2% (3/137) retomaram pessoa; 2% (4/137) retomaram instituição. Em 

retomada a fatos e localização geográfica só houve uma ocorrência para cada; com 

relação a regimes políticos, as ocorrências corresponderam a 5% (8/137); a tempo 1% 

(2/137); a objeto 8% (12/137). Em se tratando da categoria lugar as ocorrências 

corresponderam a 60% (43/137). Esses números nos mostram que a categoria lugar é 

predominantemente retomada por onde. 

 

Das 266 ocorrências de orações relativas que continham um antecedente a ser 

retomado, 137 ocorrências foram de onde, dentre elas 43% (60/137) retomando lugar e 

56% (77/137) retomando categorias cognitivas não-locativas. Esses números são 

bastante expressivos e, por isso, merecem uma investigação, razão de nossa pesquisa. 

Concluindo, percebemos que a “linha” sistemática e unidirecional de evolução 

do processo de gramaticalização das construções com “onde” : “espaço físico > tempo 

> espaço nocional”, proposta por alguns lingüistas que investigam as transformações 

sintático-semântico-pragmáticas das palavras (Cf. Portella: 2000), não se aplica (neste 
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momento da pesquisa) para representar o que efetivamente aferimos nos exemplos 

(citados no corpus) compilados e nos estudos empreendidos, pois para tanto 

precisaríamos fazer um estudo diacrônico do mesmo para checarmos a evolução 

sistemática ao longo do tempo. Como a análise foi feita sincronicamente, não há como 

estabelecer para o onde uma rede unidirecional capaz de explicar, de modo linear, uma 

cadeia de usos gerados uns dos outros, por esta razão a utilização dessa teoria das Redes 

Polissêmicas. Nosso caminho analítico leva também à rejeição do tratamento 

homonímico desse fenômeno. 

 

 

1.6) Considerações Finais 

 

 

 As construções com onde seguem uma estrutura de irradiação que se expande, 

constituindo uma rede polissêmica metafórica (Manfili: 2003). A construção básica 

dessa rede conceptualiza o espaço físico [+ concreto] e motiva uma rede conceptual de 

espaços com maior grau de abstração [+ abstrato]. Aferimos que a metáfora estruturante 

dessa rede polissêmica é a metáfora do container que, na cultura ocidental é de grande 

peso, e através da qual costumamos conceber o mundo e tudo o que nos cerca como 

recipientes. Portanto, a rede polissêmica do onde que se irradia do mais concreto para o 

mais abstrato, é motivada, de forma não algorítmica e não totalmente previsível: espaço 

físico; espaço nocional; espaço textual; espaço como entidade; espaço como tempo; etc. 

Não propomos qualquer linearidade ou direcionalidade, a não ser aquela defendida pela 

construção metafórica básica de que procede. Com o “etc.” colocado acima, ao final de 

nossa tipologia, estamos querendo dizer que não podemos postular as fronteiras 

definitivas dessa rede. Não sabemos onde esta irradiação irá parar (se parar!), já que não 

estamos tratando de algo linear, mas de uma rede polissêmica que é motivada e poderá 

percorrer outros caminhos, como, por exemplo, o caso de referência à pessoa, como no 

exemplo a seguir: 

 

(41) 

O ódio, meu Deus, será mesmo esse sentimento o que mais motiva a ação do homem? 

Há ódio em toda parte, buscam-se novos ódios, criam-se antagonistas onde não existem 
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e nossa espécie se mata como se mata desde o começo dos tempos, só que com maior 

eficiência. Aqui, como é tantas vezes visível no noticiário, não se assalta mais apenas 

para roubar. Assalta-se com ódio, com vontade de matar, humilhar, afrontar. E alguma 

coisa, século atrás de século, poderá apagar o ódio entre os antagonistas no Oriente 

Médio? Nasce-se odiando, morre-se odiando, procria-se para odiar. Difícil, difícil 

manter o sorriso, tudo bem quanto ao profissionalismo, mas escritor também é gente. (O 

Globo, 06/08/06) 

A extensão da metáfora do container à concepção de pessoa é bastante 

recorrente. Os limites de nosso corpo, com fora e dentro, motivam um esquema básico 

de nossa mente. 

 Desta maneira, o que buscamos, nesta seção, foi explicar a motivação cognitiva 

daquela rede semântica, através de categorias e princípios postos pela Lingüística 

Cognitiva. Tentamos explicar o porquê de cada rótulo que demos às retomadas 

anafóricas por meio de onde. Assim, baseando-nos em um volume expressivo de 

exemplos, com os quais nos deparamos dia-a-dia, mostramos as possibilidades daquela 

retomada anafórica de onde a categorias cognitivas diferentes de lugar. 

Passaremos, então, na próxima seção desta dissertação, à análise dos gêneros 

textuais escolhidos para nosso trabalho: o editorial e a crônica. Faz-se importante 

informar que no decorrer desta dissertação, para facilitar a leitura de tabelas e gráficos, 

em alguns momentos, iremos amalgamar as ocorrências, que não espaço físico, ficando 

a análise com o contraste: locativo versus não-locativo. 

 

 

2) A perspectiva dos gêneros textuais e o estudo das construções com 

onde 

 

Com o foco voltado para o uso das construções com onde, no texto escrito culto 

do português do Brasil, a presente seção visa a retratar o uso dessa palavra, em 

retomada anafórica a entidades locativas e não-locativas, sob uma perspectiva 

sociolingüística da linguagem, tendo como uma das diretrizes a teoria dos gêneros 

textuais.  
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Lembramos que, por razões estilísticas, em termos de tabelas e gráficos, usamos 

o sintagma SPrep  remetendo à (Prep) + (Art) + Qu + O. 

 

2.1) Delimitação da perspectiva teórica relativa aos gêneros textuais 

 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma análise das construções onde levando 

em consideração a perspectiva teórica dos gêneros textuais, mais precisamente os 

trabalhos de Bakhtin (1992), Marcuschi (2002) e Koch (2003). Nosso corpus será 

composto por textos jornalísticos extraídos de periódicos de grande circulação nacional: 

O Globo e Folha de São Paulo. Baseando-nos neste recorte de textos jornalísticos, 

optamos pela escolha dos gêneros (classificados e categorizados pelos próprios jornais) 

editorial e crônica. Discutiremos as propostas de estudo desta diretriz de estudo quando 

do uso das construções com onde, levando em consideração os critérios que conduzem à 

composição dos gêneros, e o ambiente em que se encontram inseridos. Serão tratados 

conceitos como: suporte, discurso e domínio discursivo, tendo como base teórica os 

trabalhos de Marcuschi (2002/2003).  

Partindo de uma visão sociolingüística acerca do fenômeno, recortamo-lo como 

uma variável binária: Onde versus SPrep (nossas variantes) e examinamos os dados a 

partir de categorias lingüísticas e extralingüísticas da seguinte maneira: gênero (editorial 

e crônica) e Categorias Cognitivas (lugar/atividade/tempo/objeto/situação/noção 

/instituição/discurso), nossas variáveis independentes, com a finalidade de observarmos 

a freqüência de aparecimento das construções onde em cada gênero escolhido. Da 

mesma maneira, teceremos considerações sobre o comportamento do onde em orações 

relativas sem cabeça (o qual denominamos de onde “latente”) no capítulo quatro. 

Verificamos que o onde é utilizado na remissão anafórica a categorias cognitivas 

variadas como lugar, atividade, tempo, objetos, situação/estado, noção, instituição e 

produção discursiva etc., que, aqui, chamaremos de não-locativas. 

Ao utilizarmos nossa variantes (Onde/SPrep), teremos a possibilidade de 

verificar, em números, a ocorrência de um e de outro em cada gênero textual. 

Apresentaremos os dados estatísticos em forma de tabelas e gráficos, para facilitar ao 

leitor a análise, e interpretaremos os resultados a que chegamos.  
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 Desta maneira, este capítulo será dividido em partes: Na primeira faremos um 

estudo sobre os gêneros textuais. Na segunda, faremos algumas considerações sobre a 

linguagem jornalística; na terceira apresentaremos o corpus e passaremos às análises 

dos dados. Subseqüentemente, teceremos as considerações finais.  

 

 

2. 2) Os gêneros textuais 

 

 

Nesta seção, apresentaremos algumas das propostas de estudo acerca dos 

gêneros textuais, na tentativa de esclarecer o leitor quanto aos mesmos e de justificar a 

escolha dos gêneros propostos para estudo no presente trabalho.  

Bakhtin [1953] (1992) é o precursor da categoria (Gêneros Textuais), antes 

chamada pelo mesmo de Gêneros do Discurso, e que, mais tarde, através da Escola de 

Genebra, ganhou o rótulo de Gêneros Textuais.  

 De acordo com Bakhtin, a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas, porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme capacidade e 

atividade humanas.   

Nas palavras de Bakhtin (1992: 179): 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 
relacionadas com a utilização da língua. Não é de se surpreender que o caráter e os 
modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 
humana (...). O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, pela seleção 
operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas 
também, e sobretudo, por sua construção composicional. (grifo nosso) 

 

À primeira vista, pode parecer que a concepção de gênero de Bakhtin é estática, 

mas, hoje, acredita-se exatamente no contrário: os gêneros estão sujeitos a mudanças 

decorrentes não só das transformações sociais a que somos expostos, oriundas de novos 

procedimentos de organização e acabamento da arquitetura verbal (Koch, 2003: 54), 

mas, também, de modificações do lugar atribuído ao ouvinte. 

 Segundo Koch (2003), em termos backhtinianos, os gêneros podem ser assim 

caracterizados: 
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� são tipos relativamente estáveis de enunciados presentes em cada esfera de 

troca: os gêneros possuem uma forma de composição, um plano composicional; 

� além do plano composicional, distinguem-se pelo conteúdo temático e pelo 

estilo; 

� trata-se de entidades escolhidas tendo em vista as esferas de necessidade 

temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do 

locutor. 

 

Levando em consideração a necessidade temática, o conjunto de participantes e  

a vontade enunciativa ou a intenção do locutor é que nos perguntamos se, aqui, não 

entra uma questão de estilo do autor do texto quanto à escolha pelas construções com 

onde em detrimento de um SPrep. O conjunto de participantes, ou seja, o escritor e o 

leitor, a opção por uma ou por outra forma pode se dar por razões de inteligibilidade 

textual. Seria muito mais simples, menos complexo, em termos textuais, utilizar um 

onde, em lugar de um cujo, ou um em que etc.  

Como sabemos, um escritor tem sua vontade enunciativa presente quando 

escreve determinado texto, para um determinado público alvo, aquele a quem pretende 

atingir, mas há, também, a inegável constatação de que é impossível prever, de maneira 

certeira, se o texto produzido atingirá somente aquele público previsto. Pode, inclusive, 

atingir um outro público, que, por espelhamento, por entrar em contato com aquele 

determinado gênero textual, e, por exposição a determinado gênero, em que o uso das 

construções com onde é recorrente, acaba por utilizar essas construções, incorporando-

as em suas vidas cotidianas. 

 Marcuschi (2002) defende o conceito de gêneros textuais como práticas sócio-

históricas, caracterizando-os como fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social. São eventos altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos e surgem 

pela necessidade de interação, pelas atividades sócio-culturais, na relação com as 

inovações tecnológicas. 

Ao analisar historicamente os gêneros, o autor considera: 

 

� Culturas essencialmente orais desenvolveram um conjunto limitado de gêneros; 

� No século VII a.C. ocorre a invenção da escrita alfabética e, por conseguinte, a  

multiplicação dos gêneros, surgindo os típicos da escrita; 
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� A partir do século XV há o florescimento da cultura impressa, expandindo-se os 

gêneros. 

 

Levando em consideração a teoria inaugurada por Bakhtin (1956), Marcuschi 

discute que os “novos gêneros” possuem velhas bases. As inovações tecnológicas, 

intrínsecas ao nosso tempo, propiciaram, e ainda propiciam, o surgimento de novos 

gêneros – a intensidade do uso das tecnologias ligadas às atividades comuns. Assim, 

com a tecnologia surgem formas inovadoras, mas não absolutamente novas. O que se 

verifica é que há a assimilação das propriedades de um gênero por outro, gerando novos 

(formas híbridas). Em alguns casos, a relação oralidade versus escrita apresenta 

objetivos novos. Neste momento, em que se coloca essa relação entre estas duas 

modalidades, o autor estabelece que: (1) as formas determinam o gênero; (2) as funções 

determinam o gênero e (3) o suporte e o ambiente em que os textos aparecem 

determinam o gênero. Também, aqui se coloca a necessidade de esclarecer o que é um 

tipo (forma) e o que é gênero (função).  

 Como tipo textual o autor considera o aspecto formal e estrutural da língua. O 

tipo é uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de sua 

composição (itens lexicais, construções sintáticas, tempos verbais, relações lógicas). 

Podemos, então, considerar como tipos textuais, aquelas formas que a tradição escolar 

denomina como: narração (predomínio de seqüências temporais), argumentação 

(predomínio de seqüências contrastivas explícitas), exposição (predomínio de 

seqüências analíticas ou explicitamente explicativas), descrição (predomínio de 

seqüências de localização), injunção (predomínio de seqüências imperativas). 

Na caracterização do tipo textual predominam seqüências lingüísticas típicas e 

quando nomeamos um certo texto como “narrativo”, “descritivo” ou “argumentativo” 

não se está nomeando o gênero e sim o predomínio de um tipo de seqüência de base. 

Entre as características básicas dos tipos textuais está o fato de eles serem definidos por 

seus traços lingüísticos predominantes. Werlich (1973) toma a base temática do texto 

representado ou pelo título ou pelo início do texto como adequada à formulação da 

tipologia. Assim, são desenvolvidas as cinco bases temáticas textuais típicas que darão 

origem aos tipos textuais já mencionados.  

É bom ressaltar que um tipo textual é identificado por um conjunto de traços, 

que formam uma seqüência e não um texto. Esses traços são os seguintes: (1) a 

coerência, que é responsável pelo sentido do texto, envolvendo não só aspectos lógicos 
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e semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do compartilhamento 

de conhecimentos entre interlocutores; (2) a coesão, que é a manifestação lingüística da 

coerência. É responsável pela unidade formal do texto, constrói-se através de 

mecanismos gramaticais e lexicais; (3) os aspectos gramaticais como os pronomes 

anafóricos, os artigos, a elipse, a concordância, a correlação entre tempos verbais, as 

conjunções, etc. e (4) os aspectos lexicais como a reiteração, a substituição e as 

associações.  

Algumas observações sobre os tipos textuais fazem-se necessárias. O Texto é 

realizado materialmente e corporificado em algum gênero textual. O Discurso é aquilo 

que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva. 

Já o conceito de Gênero textual remete aos aspectos funcionais e interativos da 

língua. São textos materializados, que encontramos no cotidiano, e que apresentam 

características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 

estilo e composição característica. Assim sendo, são eles: o telefonema, o sermão, a 

carta pessoal, a carta comercial, o bilhete, a carta eletrônica, a notícia jornalística, etc. 

Vale dizer que esse tipo de análise insere-se nos quadros da hipótese sócio-interativa da 

língua. 

 Na caracterização do gênero textual predominam os critérios de ação prática, 

circulação sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e 

composicionalidade, sendo os domínios discursivos as grandes esferas da atividade em 

que os textos circulam. Vale ressaltar que em todos os gêneros realizam-se tipos 

textuais, podendo ocorrer que o mesmo gênero realize dois ou mais tipos. Entendemos 

por domínio discursivo as práticas de rotinas comunicativas institucionalizadas, como: o 

discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso etc. Os gêneros são uma 

espécie de armadura comunicativa geral preenchida por seqüências tipológicas de base 

que podem ser bastante heterogêneas, mas relacionadas entre si. 

Discutindo a questão do suporte dos gêneros textuais, Marcuschi (2003: p.1/7) 

defende que “todo gênero tem um suporte, mas a distinção entre ambos nem sempre é 

simples e a identificação do suporte exige cuidado. Para isso é necessário definir 

categorias e considerar aspectos limítrofes na relação gênero-suporte”.  

Assim, levanta uma série de “problemas” para uma melhor compreensão do 

funcionamento dos gêneros textuais. Segundo o autor, dispomos de elementos empíricos 

para comprovar a validade das posições defendidas por ele, “pois os gêneros se dão 

materializados em linguagem e são visíveis em seus habitats”. Para ele, “a 
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comprovação não se dá a olho nu e sim com base em categorias” (p.1), em que ele, ao 

apresentá-las, mostra como podem ser utilizadas.  

Assim sendo, define como suporte de um gênero “um locus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado 

como texto. Mais especificamente, é uma superfície física em formato específico que 

suporta, fixa e mostra um texto” (p. 8). 

Não trataremos destas questões de maneira mais detalhada. Almejamos traçar 

um percurso sucinto da teoria dos gêneros textuais, com a finalidade de introduzir o 

leitor nesta questão. Estudos mais detalhados serão feitos mais tarde, quando teremos 

mais vagar e maior disponibilidade para tal intento, visto que discussões mais teóricas 

se fazem necessárias. 

Desta maneira, podemos tecer algumas sínteses acerca dos gêneros: 

 

� são eventos lingüísticos, mas não se definem por características 

lingüísticas; 

� não pertencem a uma lista fechada; 

� são fenômenos sócio-históricos e culturalmente sensíveis; 

� são, segundo Bronckart (1999 apud Marcuschi:2002), realizações 

lingüísticas com objetivos específicos em situações sociais particulares; 

� não são entidades naturais, mas sim artefatos culturais construídos 

historicamente pelo ser humano; 

� não podem ser definidos mediante certas propriedades que lhes devam 

ser necessárias e suficientes. Uma publicidade, por exemplo, pode ter o 

formato de um poema ou de uma lista de produtos em oferta; o que 

conta é que divulgue os produtos e estimule a compra por parte dos 

clientes ou usuários daquele produto. 

� podem ser caracterizados por uma intertextualidade intergêneros: 

hibridação ou mescla de gêneros em que um gênero assume a função de 

outro (evidenciação da plasticidade e dinamicidade dos gêneros); 

� são marcados por uma certa heterogeneidade tipológica: um gênero 

realiza várias seqüências de tipos textuais; 

� compreendem uma ação social – deve-se observar a intenção e a função 

do mesmo. 
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Na próxima seção discorreremos um pouco sobre a linguagem jornalística, a 

qual, acreditamos, ser de suma importância na escolha dos usos com as construções 

onde, devido ao seu caráter altamente opinativo. 

 

 

2.3) A linguagem jornalística 

  

 

Os conteúdos jornalísticos podem ser enquadrados nos mais variados gêneros, a 

saber, crônica, editorial, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, coluna, 

notícia, reportagem, etc.  

Nesta seção, apresentaremos algumas características dos gêneros textuais 

propostos para o presente estudo: a crônica e o editorial. 

 

2.4) Um percurso sobre a linguagem jornalística – os gêneros 

escolhidos: crônica e editorial 

 

 

Segundo Lage (2004), o texto jornalístico procura apresentar informação 

conceitual, o que significa suprimir usos lingüísticos pobres de valores referenciais, 

como as frases feitas da linguagem cartorária. Sua descrição não pode limitar-se ao 

fornecimento de fórmulas rígidas, porque elas não dão conta da variedade de situações 

encontradas no mundo objetivo e tendem a envelhecer rapidamente. Segundo o autor, a 

questão teórica consiste em estabelecer princípios (a) tão gerais que permitam a 

constante atualização da linguagem e (b) relacionados com os objetivos, o modo e as 

condições de produção do texto. 

Essa perspectiva de que a linguagem é maleável, segue de certa maneira os 

pressupostos de Bakhtin (1992), de acordo com quem o aparecimento dos gêneros é tão 

dinâmico quanto as manifestações de natureza humana. Como a linguagem, segundo 

Lage (2004) é constituída de palavras, expressões e regras combinatórias, acreditamos 

que a linguagem jornalística busca manifestações lingüísticas que sejam “possíveis no 

registro coloquial e aceitas no registro formal” (Lage, 2004:38), mesclando-as de 
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maneira a tornar aquela linguagem confortável ao leitor, possibilitando, assim, o 

aparecimento de novos gêneros. 

Nesta seção, apresentaremos algumas características presentes nos gêneros 

textuais propostos para o presente estudo: o editorial e a crônica. 

O editorial é o espaço reservado (inclusive no espaço gráfico dos jornais) para 

manifestar a opinião do veículo, da instituição – opinião essa que na verdade é definida 

pelos dirigentes (muitas vezes, pelo próprio dono) da empresa. Ao contrário dos outros 

gêneros, o editorial não tem qualquer preocupação em informar ao leitor, mas sim em 

formar opinião. Em vez de fatos, traz argumentos, que se tornam convincentes devido a 

recursos da retórica, seja uma linguagem mais enfática, seja o uso de exemplos que 

podem chocar o leitor. Quando emite a opinião do veículo, não vem assinado pelo autor 

(todos os textos recolhidos foram assinados pelos respectivos autores), em caso 

contrário, o leitor identifica dada posição tomada no decorrer do texto como sendo a do 

autor do mesmo, como por exemplo, os editoriais de Hélio Schwartsman e Arnaldo Jabor, 

que estarão presentes em nossas análises. 

A crônica, mesmo sendo menos freqüente, mas ainda presente nos jornais de 

circulação nacional, é construída em torno de personagens, às vezes inventados ou 

fictícios; focaliza um fato da vida cotidiana, mesmo que esse fato não tenha gerado 

grande impacto quando noticiado. Esta é necessariamente assinada, mistura o que é fato 

com o que é ficção, oferecendo um tratamento, de certa forma, literário à informação, 

permitindo que o autor dê sua opinião, seja de forma pessoal e direta, seja por 

intermédio dos personagens envolvidos, criados e escolhidos por ele. Exemplos de 

crônicas serão encontrados em Carlos Heitor Cony e João Ubaldo Ribeiro, também 

contemplados em nossas análises. 

Desta maneira, o editorial e a crônica são gêneros jornalísticos marcados, em 

maior ou menor grau, pelo seu caráter opinativo. Nesse gênero textual, o leitor não 

espera nenhum tipo de isenção, distanciamento e objetividade por parte do autor.  Nele, 

a manifestação explícita da opinião, seja do autor seja do veículo, não é mal recebida.  

Segundo Franceschini (2004):  

 

... esses formatos opinativos são os que acabam exercendo menor influência na 
formação de opinião do conjunto de leitores, uma vez que são lidos por muito 
poucos – assim mesmo, esses poucos o fazem mantendo a reserva de quem tem 
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relativa consciência de estar diante da análise, da visão pessoal e da opinião 
de alguém, e não de um fiel e isento espelho da realidade.(p. 147 – Grifo nosso) 

  

 

Por esta razão escolhemos os gêneros hora propostos. Defendemos que o uso 

com as construções onde tende a ocorrer na escrita de pessoas que possuem o terceiro 

grau completo. Esses gêneros textuais são escritos para um público específico, que tem 

relativa compreensão, como mencionado por Franceschini, de estar inserida naqueles 

gêneros a opinião, a análise e a visão de cunho pessoal e de mundo de quem os escreve. 

Não há isenção de quem escreve. Desta maneira, por mais que “rendam prestígio ao 

veículo, editoriais (...) e crônicas (...) são ignorados ou pouco lidos por grande parte do 

público, que só os procura em caráter eventual” (p.147). 

 

2.5) Análise dos dados 

 

 

 2.5.1) Os Gêneros Discursivos 

 

Segundo Bakhtin (1992), “todo estilo está indissoluvelmente ligado ao 

enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, ao gênero do discurso” (p. 265), 

modernamente, chamado de gênero textual. Também afirma que, na maioria dos 

gêneros discursivos, (exceto nos artístico-literários), “o estilo individual não faz parte 

do plano do enunciado, não serve como um objetivo seu, mas é, por assim dizer, um 

epifenômeno do enunciado, seu produto complementar” (p. 266). 

Desta maneira, circunscreveremos o fenômeno dentro de um contexto específico 

(domínio discursivo) – jornalístico –, elegendo os gêneros textuais que serão 

pesquisados, em jornais de grande circulação nacional – Folha de São Paulo e O Globo. 

São eles: editorial e crônica, que, como já mencionamos, revelam um caráter altamente 

opinativo, seja da instituição que representam, seja da própria opinião do autor. Sendo 

assim, em cada gênero há a revelação do estilo de quem o compõe, porque o discurso 

sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do 

discurso, e fora dessa forma não pode existir (Bakhtin, 1992: 274). 

Em nossa análise, foram examinados 106 exemplares dos referidos gêneros, 

retirados dos jornais já mencionados, contabilizando um total de 101.463 palavras. 
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Deste material, extraímos 300 orações, nas quais foram contempladas nossas variantes 

Onde, SPreps e Onde “latente”, como ilustramos em (42), (43) e (44), a seguir: 

 

(42)  

Tem raízes econômicas, certo, mas também tem raízes culturais muito fortes, eis que, se 

pobreza e miséria gerassem necessariamente criminalidade, a Índia e Bangladesh, para 

ficar somente em dois exemplos, seriam matadouros humanos, onde se assaltariam até 

templos religiosos, como já aconteceu aqui no Brasil — e vive acontecendo, com os 

geralmente chiques ladrões de imagens enriquecendo suas coleções à custa da pilhagem 

de igrejas. (O Globo, 10/03/02) 

 

(43)  

Se essa história de "lei seca" não for apenas mais um factóide da Prefeitura de São 

Paulo, nós provavelmente estaremos diante de uma daquelas situações em que a turma 

da periferia será submetida a um determinado constrangimento --ainda que correto-- 

enquanto os abastados encontrarão um meio de escapar ao rigor. Ricos darem-se melhor 

do que pobres não é exatamente uma novidade na história universal, mas não há dúvida 

de que isso fere pelo menos o espírito do princípio republicano segundo o qual todos 

são iguais diante da lei. (Folha de São Paulo, 10/11/05) 

 

(44) 

Mergulhei na espantosa beleza da cidade e nas obras da Renascença que atulham aquela 

antiga República do comércio entre o Oriente e o Ocidente e bateu-me a verdade óbvia: 

a grande obra de arte só floresce onde há dinheiro. (O Globo, 11/11/03) 

 

Em (42) verificamos a retomada anafórica por meio de onde à uma categoria 

cognitiva nocional, apesar de existirem matadouros, nos quais há o abate de animais, 

nunca ouvimos dizer da existência de matadouros humanos. Trata-se de uma expressão 

metafórica para representar a criminalidade, que ocorre na Índia e em Babgladesh, 

cidades nas quais se matam pessoas. Em (43) trata-se de um exemplo de SPrep, no qual 

em que retoma daquelas situações. Em (44) podemos aferir o exemplo de oração 

relativa sem cabeça, a que chamamos de onde “latente”. Apresentaremos, a seguir, 

tabela com os números a que chegamos:  
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Gênero  

Textual 

Onde 

No.          % 

SPreps 

No.          % 

Onde “latente” 

No.             % 

Total 

No.            % 

Crônica 51           40      57           45 17              13 125           41 

editorial 86           49 72           41 17              9 175           58 

Total 137         45 129         43 34              11 300 

          Tabela 2: as variantes de acordo com o gênero textual. 

 

Começamos nossa análise observando a freqüência do uso das construções com 

onde, levando-se em consideração os gêneros textuais. Os resultados mostraram que, a 

esse respeito, houve certo equilíbrio entre crônica e editorial: com relação à crônica, as 

ocorrências de onde representam 40% (51/125) dos dados; as ocorrências com SPreps 

representam 45% (57/125) e onde latente 13% (17/125). Quanto ao gênero editorial, as 

ocorrências com onde correspondem a 49% (86/175); as ocorrências com SPreps 

correspondem a 41% (72/175) e o onde “latente” a 9% (17/175). 

Quanto ao gênero textual as variantes se comportam de forma paralela, pois não 

há muita diferença entre as percentagens.  

Essa tabela será mencionada novamente no capítulo quatro, que trata do 

princípio funcional da marcação, no qual trataremos do critério da freqüência.  

 

 

2.5.2) A Categoria Cognitiva e o Gênero textual 

 

 

A variável categoria cognitiva foi contemplada nesta seção para demonstramos 

as ocorrências de nossas variantes em cada um dos gêneros propostos. Para exemplificar 

as ocorrências com onde, em remissão anafórica a categorias cognitivas variadas, como 

objeto, noção, instituição, apresentamos algumas ocorrências: 

Objeto 

(45)  

E há mais. Um deles é sobre “Amores mal resolvidos” onde acho frases profundas como 

“Você sabe, o amor acaba.” Ou “dor-de-cotovelo é quando o amor é interrompido antes 

que se esgote”... E há um outro chamado “Crônica do amor louco”, onde leio “pálido de 
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espanto”: “O amor não é chegado em fazer contas...” ou “quando a mão dele toca tua 

nuca, tu derretes feito manteiga” ou “Ah... o amor, essa raposa...”  (O Globo, 22/07/04) 

(46)  

E por falar em demônios do desejo: é dia de feijoada. No Massimo, casa de Massimo 

Ferrari, que nos recebe à chegada. Desconhecia o sítio, mas Massimo é figura central da 

cidade (ver documentário que Daniel Piza escreveu, "São Paulo Retratos do Mundo", 

onde Massimo tem participação inspirada, no mercado do centro). (Folha de São Paulo, 

22/08/05) 

 

 

(47) 

Minha primeira profissão, iniciada aos 17 anos, foi o jornalismo, motivo de grande 

orgulho. No meu tempo, não havia escola de comunicação, a gente se formava no tapa 

mesmo. Não sou diplomado, mas tenho a carteira do Ministério do Trabalho, velhusca 

porém digna, onde meu registro profissional é consignado. E uma das coisas que a gente 

logo aprende é  

que a convivência da imprensa com o poder é problemática. (O Globo, 29/08/04) 

Noção 

 

(48)  

No entanto, foi um governo louvado e lambido pelos entendidos, pela mídia em geral, 

pelos meios acadêmicos. Pela mesmíssima turma que agora se engalfinha num mata-

esfola contra Lula, numa competição lamentável onde cada um pretende colocar na 

cabeça a coroa do mais indignado, do mais furioso contra os erros e descaminhos do 

atual governo. (Folha de São Paulo, 22/11/05) 

(49) 

E o governo, como se reconhecesse que aqui as coisas funcionam assim mesmo, não 

tem a coragem de dizer isso. Ou seja, mostra que, para os enquistados no poder, existe 

de fato uma realidade política e sociológica (desculpem a má palavra) onde o povo não 

pode, nem deve, interferir. Voltando ao que disse acima, isso não se faz, não está 

direito, direito é sustentar privilégios e prerrogativas inerentes ao exercício do poder. 
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Não temos governantes, afinal; temos patrões, é segundo essa ótica que nos pautamos. 

(O Globo, 10/03/02) 

 

Instituição 

(50) 

"O Jânio renunciou!" Como? Tomou um porre e foi embora depois de proibir o biquíni, 

briga de galo e de dar uma medalha para o Che, eu vi a história andando em marcha a ré 

e eu entendi ali, com o Jânio saindo, que os bons tempos da utopia de JK tinham 

acabado, que alguma coisa suja e negra estava a caminho como um trem fantasma 

andando pra trás; depois, meninos, eu vi o fogo queimar a UNE, onde chegaria o 

"socialismo tropical", em abril de 64, quando fugi pela janela dos fundos, enquanto o 

General Mourão Filho tomava a cidade, dizendo: "Não sei nada. Sou apenas uma vaca 

fardada!" (O Globo, 09/07/02) 

(51)  

Há ainda que acrescentar o poder de exercer a maioria no FAT (mais de R$ 100 bilhões 

em aplicações em 2004) e no FGTS e a gestão do BNDES (canal por onde escoa boa 

parte do dinheiro do FAT diretamente para as empresas) que a chegada de Lula ao 

Planalto propiciou. (Folha de São Paulo, 09/10/05) 

 

(52)  

A afirmação “lá só tem bandido safado”, se não é verdadeira, é perfeitamente 

compreensível, na boca de qualquer brasileiro. Se há exceções, não lhes cabe a carapuça 

e então não a enverguem, mas eu não vou ficar com essa conversa de “honrosas 

exceções”. As exceções não têm por que incomodar-se e, se se acham injustiçadas, ajam 

para que a instituição onde devem representar o povo se respeite. (O Globo, 07/08/05) 

 Há ainda retomadas anafóricas, através de onde, de expressões altamente 

metafóricas, as quais também se encaixam dentro do valor nocional: 

(53)  

"Hannah" é o mais solar dos filmes de Allen e mesmo nos meus piores dias --uns vinte e 

cinco todos os meses-- a história de Mickey, o hipocondríaco que recupera a fé com um 
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filme dos irmãos Marx, é a única ressurreição laica que me comove. Mas não é apenas 

uma ressurreição. É uma resposta: a mais simples e bela resposta do cinema moderno. 

Podemos não encontrar um sentido de vida, um sentido para a vida, o caminho célere 

para a felicidade ideal, como as teologias descartáveis prometem de porta em porta. Mas 

existem pequenas ilhas de felicidade, por onde vamos saltitando como náufragos 

perdidos. (Folha de São Paulo, 28/11/05) 

 

 Desta maneira, após a exemplificação de categorias cognitivas retomadas por 

onde, apresentaremos, através da tabela e do gráfico que se seguem, as percentagens a 

que chegamos para esses usos, incluindo, também, os SPreps e a categoria lugar: 

 

 

Categoria Cognitiva Onde 

No.         % 

SPreps 

No.         % 

Total 

No.         % 

Fatos 1            16 5            83 6             2 

Noção 30          39 46         60 76          28 

Entidade 0            0 5          100 5             1 

Regime Político 8           80 2           20 10           3 

Evento 10         66 5          33 15           5 

Tempo 2            7 26         92 28          10 

Meios de Comunicação 5           83 1           16 6             2 

Lugar 60         84 11          15 71           26 

Situação 6          100 0             0 6              2 

Objeto 12          63 7           36 19           7 

Discurso  0            0 3          100 3             1 

Instituição 4            66 2           33 6             2 

Pessoa 3            23 10         76 13           4 

Localização Geográfica 1          100 0            0 1             0 

Classe Social 1          100 0           0 1             0 

Total 129        48 137        51 266 

Tabela 3: as variantes quanto à categoria cognitiva. 
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Gráfico 1: as variantes quanto à categoria cognitiva 

 

Num total de 266 dados, levando-se em consideração o referente retomado, 

obtivemos os seguintes resultados: em retomada a fatos ocorreram 6 ocorrências, sendo 

16% com onde (1/6) e 83% com SPreps (5/6). 76 ocorrências correlacionam-se com a 

categoria nocional, sendo 39% (30/76) de onde; 60% (46/76) de SPreps.  Em retomada 

a entidade, todas as ocorrências foram com SPreps, 100% (5/5). Com relação à 

retomada a regime político, das 10 ocorrências 80% ocorreram com onde (8/10) e 20% 

com SPreps (2/10). Das 15 ocorrências em retomada a entidade, 10 ocorreram com 

onde, correspondendo a 66% do total e 2 com SPreps, equivalendo a 20% das 

ocorrências. Em se tratando da tomada a tempo obtivemos 28 ocorrências, destas 7% 

ocorreram com onde (2/28) e 92% ocorreram com SPreps (26/28). Na retomada 
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anafórica a meios de comunicação, das 6 ocorrências 83% se deram com onde (5/6) e 

16% com SPreps (1/6). Em retomada a lugar, obtivemos 71 ocorrências, sendo 84% 

(60/71) de onde; em relação aos SPreps essa percentagem foi bem menor 15% (11/71). 

Esses números nos mostram que a categoria lugar é predominantemente retomada por 

onde. Em retomada a situação só houve a retomada através de SPreps, 100% (6/6). Em 

se tratando de retomada a objeto obtivemos 19 ocorrências, sendo 63% (12/19) com 

onde e 36% (7/19) com SPreps. A retomada a discurso só ocorreu com SPreps, 100% 

(3/3). Com relação à retomada à instituição das 6 ocorrências totais, 66% (4/6) 

ocorreram com onde e 33% (2/6) com SPreps. Em retomada a pessoa das 13 

ocorrências 23% (3/13) corresponderam aos usos com onde e 76% (10/13) com SPreps. 

100 % das retomada à localização geográfica (1/1) e à classe social (1/1), se 

correlacionaram ao onde. 

Para uma melhor visualização das retomadas anafóricas, através de nossas 

variantes (Onde/SPrep), a entidades locativas e não-locativas, nos referidos gêneros, 

apresentamos a tabela e o gráfico, que se seguem: 

Gênero 

Textual 

Categoria 

Cognitiva 

SPrep 

No.         % 

Onde 

No.         % 

Total 

No.         % 

Editorial Não-locativo 

Locativo 

65              55 

7                18 

54               45 

32               82 

119             44 

39               15 

Crônica Não-locativo 

Locativo 

53              68 

4                13 

25               32 

26               87 

78               29 

30               11 

Total   129            48           137             51        266 

Tabela 4: as variantes quanto à categoria cognitiva e o gênero. 
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Gráfico 2: as variantes quanto à categoria cognitiva e o gênero 

 

A tabela e o gráfico acima deixam entrever que, levando-se em consideração a 

categoria cognitiva retomada pelas variantes e os gêneros textuais, no editorial houve 

um número maior de ocorrências com onde em retomada anafórica a entidades não-

locativas 45% (54/119), assim como ocorreu com os SPreps 55% (65/119). Quanto à 

retomada de categorias cognitivas locativas os usos com onde foi maior 82% (32/39), 

em relação aos SPreps esses números foram consideravelmente menores 18% (7/39). 

Em relação à crônica, na qual esperávamos mais ocorrências com onde em retomada 

anafórica a entidades não-locativas devido ao fato de que se permitido uma linguagem 

mais distensa nesse tipo de gênero, as ocorrências com a variante onde, em retomada a 

não-locativos, foi bem menor, correspondendo a 32% (25/78), em relação aos SPreps 

esse número foi maior 68% (53/78). Em se tratando da retomada a locativos, novamente 

o onde se mostrou em maior número 87% (26/30), com relação aos SPreps esse número 

foi bem menor 13% (4/30). 

A partir da análise dos dados, em que se observou o comportamento das 

variantes sob da perspectiva dos gêneros textuais e da categoria cognitiva da entidade 

retomada, observamos que Onde e SPreps exibem as mesmas chances de ocorrência em 

se tratando do editorial, quanto em retomada a categorias cognitivas diferentes de lugar. 

Em relação à crônica percebemos uma maior facilitação de usos com SPreps, nas 

mesmas condições de retomadas anafóricas a categorias cognitivas não-locativas. 
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Passaremos, na seção seguinte, a algumas conclusões a que chegamos quanto ao 

uso das construções com onde e o gênero textual. 

 

 

2.6) Considerações Finais 

 

 

A fim de estudar o porquê dos usos do onde em retomadas anafóricas a 

categorias não-locativas, que, sabemos, são recorrentes na nossa língua, e a partir da 

análise empírica do fenômeno e dos estudos já realizados sobre o mesmo, procuramos 

verificar o uso dessas construções e a relação de tais usos com o gênero textual. Para 

atingir tal proposta, baseamos nossa análise nas propostas de estudo de Marcuschi 

(2002) e Koch (2003). 

 Verificamos o uso de onde, focalizando a modalidade escrita, levando-se em 

consideração a classificação por gêneros textuais – o editorial e a crônica. A priori, 

concebemos nosso objeto de estudo como uma variante binária, e analisamos os 

dados sob a luz de categorias lingüísticas e extralingüísticas (recortadas como 

variáveis independentes) apoiando-nos na sociolingüística laboviana. 

 Assim sendo, chegamos às seguintes conclusões: 

 

� Quanto à análise da freqüência7 das ocorrências com onde, verificamos que, de 

maneira geral, tanto o onde quanto os SPreps exibem quase as mesmas chances 

de ocorrência em ambos os gêneros avaliados (editorial e crônica); isto se dá, 

talvez, pelo alto grau opinativo8 que envolve os dois gêneros mencionados. 

� Quando separamos as categorias cognitivas a que nossas variantes faziam 

remitência (locativos e não-locativos), por gênero, observamos que as 

construções com onde foram mais favorecidas no editorial que na crônica. 

� Analisando as categorias cognitivas retomadas pelas variantes, principalmente 

aquelas não-locativas, percebemos que quanto mais próximo ao concreto for a 

categoria retomada, mais há a possibilidade de uso com o onde. Aquilo que pode 

ser convertido em algum tipo de locativo, como é o caso dos objetos (A cafeteira 

                                                 
7 A palavra freqüência está sendo utilizada neste capítulo no sentido pleno de número de ocorrências. 
8 Apoiamo-nos no estudo de LAGE (2004), apresentado na seção 2.4 do presente capítulo, sobre a 
linguagem jornalística. 
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onde côo o meu café), deve favorecer o uso com o onde, do que aquilo que é 

mais difícil de ser convertido, como é o caso das retomadas anafóricas a tempo. 

� Quanto à linguagem utilizada nos gêneros estudados, verificamos que, por se 

tratar de textos de caráter opinativo muito acentuado, o discurso é conduzido de 

maneira muito argumentativa, de certa maneira enfática, na tentativa de envolver 

o leitor e criar uma espécie de cumplicidade com o mesmo. Percebemos, na 

maioria dos textos, que muitas vezes é usada uma linguagem altamente 

metafórica e verbos de carga semântica altamente emocional, como nos 

exemplos a seguir: 

 

(54) 

Podemos não encontrar um sentido de vida, um sentido para a vida, o caminho célere 

para a felicidade ideal, como as teologias descartáveis prometem de porta em porta. Mas 

existem pequenas ilhas de felicidade, por onde vamos saltitando como náufragos 

perdidos. São estas ilhas que dão alento no caos que nos consome. (Folha de São Paulo, 

28/11/05) 

 

(55) 

Hoje, sobrou apenas a psicose como bandeira, a melancolia como “denúncia” de uma 

vida sem solução. Nada que haja na Bienal nos choca mais que uma explosão da 

discoteca onde morrem 300 jovens, nada é pior ou mais crítico do mundo que homens-

bomba ou a África ou a lama das favelas e periferias. (O Globo, 11/11/03) 

 

Esses foram os primeiros resultados a que chegamos sobre os gêneros textuais e 

o aparecimento das construções com onde. Dentro do universo analisado, editorial e 

crônica, todos os indícios mostram que o onde se manifesta como os SPreps, impedindo 

a verificação da estrutura marcada, a ser considerada no capítulo quatro. 
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3) Complexos oracionais constituídos pelas construções com onde 

 

 

Nesta seção contemplaremos o complexo oracional constituído pelas orações 

com onde, buscando identificar as propriedades gramaticais associadas ao seu uso como 

elemento anafórico em retomada de categorias locativas e não-locativas. Para atingir tal 

objetivo, confrontamos as ocorrências de orações complexas cujas orações estavam 

interligadas por onde àquelas com orações vinculadas por um SPrep (configurado como 

(Prep) + (Art.) + QU + O). Os dados empíricos, extraídos de amostras controladas de 

textos escritos, de jornais de grande circulação nacional, foram analisados no espírito da 

sociolingüística variacionista de acordo com cinco variáveis independentes: tipo de 

oração, posição sintática das variantes, a preposição envolvida, configuração 

sintagmática do constituinte retomado pelas variantes e a categoria cognitiva a que 

remetem. Como arcabouço teórico valer-nos-emos da proposta de Halliday (1985). 

Verificaremos quais são os processos de vinculação de orações presentes, isto é, como 

as orações se vinculam umas às outras e por quais processos. 

 
 

3.1) Processos de combinação de orações: Halliday (1985) 
 

 

 O constructo teórico de Halliday (1985) tem como base o complexo oracional – 

seqüência de orações interligadas –, para o qual encontramos uma taxonomia capaz de 

distinguir os tipos de orações “subordinadas”, sobre os quais voltamos nosso estudo, em 

especial, as orações subordinadas adjetivas restritivas e não-restritivas. Nesse modelo, 

o autor oferece critérios para a identificação dos processos de vinculação de orações. 

São eles: as relações táticas e as relações lógico-semânticas.   

 De acordo com o modelo de Halliday há dois tipos de interdependência: a 

paratática e a hipotática. No primeiro caso, a relação se estabelece entre elementos de 

mesmo estatuto, sem que um dependa do outro. No segundo, o estatuto dos elementos 

não é igual, isto é, um elemento modifica o outro, sendo o modificador dependente do 

modificado. 

 Halliday também apresenta um mecanismo chamado encaixamento. Nesse 

mecanismo, uma oração funciona como elemento constituinte da estrutura de outra 
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oração, ou seja, uma oração está encaixada na outra, ocorrendo uma dependência, tanto 

do ponto de vista da sintaxe como da semântica. A relação entre as orações é mais 

intima, uma vez que entre elas há uma dependência sintático-semântica. 

Em conformidade com a estrutura teórica proposta por Halliday (1985) 

restringiremos nossa análise a um complexo incluído nas relações por Hipotaxe 

(denominada pelas gramáticas de orientação tradicional de explicativas, para as quais 

preferimos o tratamento não-restritivas), que se configura através dos traços [+ 

dependência] e [- encaixamento] e, também, à relação por Encaixamento (na Gramática 

Tradicional recebe a denominação de orações restritivas), configurando-se através dos 

traços [+ dependência] e [+ encaixamento]. A seguir, apresentamos um quadro, no qual 

mostramos as relações mencionadas: 

 

Relações entre 

Orações 

Definição Gramática 

Tradicional 

Traços Distintivos 

 

 

Parataxe 

Relação entre 

elementos com 

estatuto igual, um 

iniciando e o outro 

continuando a 

seqüência. 

 

 

Coordenação 

[- dependência] 

 

 

[- encaixamento] 

 

 

Hipotaxe 

Relação entre 

elementos de 

estatuto desigual, 

um modificando o 

outro. 

Orações 

Subordinadas 

Adverbiais e 

Adjetivas 

Explicativas. 

[+ dependência] 

 

 

[- encaixamento] 

 

Encaixamento 

Uma oração como 

constituinte da 

outra. 

Subordinadas 

Substantivas e 

Adjetivas 

Restritivas. 

[+ dependência] 

 

[+ encaixamento] 

Tabela 5: As relações entre orações e seus traços distintivos. 

 

 Como podemos observar, ao contrário do modelo tradicional, no modelo 

funcionalista, a “coordenação” e a “subordinação” não são vistas como categorias 

estanques e antagônicas. O modelo sobre o qual nos apoiamos para perfazer o estudo, 
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nos leva à sugestão de um contínuo, que vai da parataxe (que possui os traços [- 

dependência] e [- encaixamento]), passando pela hipotaxe (com traços [+ dependência] 

e [- encaixamento]) até ao encaixamento (com os traços [+ depedência] e [+ 

encaixamento]), ou seja, a dependência sintática é menor na parataxe e maior no 

encaixamento. 

 Em se tratando do sistema de relações lógico-semânticas, Halliday (1985) 

postula que as relações entre os termos e orações são agrupadas em dois tipos 

fundamentais: a projeção e a expansão. O primeiro ocorre quando uma oração se 

projeta por meio de outra que a apresenta como uma locução, uma idéia ou um fato. 

Segundo o autor, a projeção é “a relação lógico-semântica entre orações que tem como 

função não uma representação direta da experiência (não-lingüística), mas a 

representação de uma representação (lingüística)” (p. 250). O segundo pode ser 

representado através de elaboração, extensão ou realce.  

 Estabelecendo uma correlação com o sistema de interdependência, o estudioso 

afirma que na elaboração, uma oração elabora o significado de outra oração, 

reformulando-a, especificando-a, comentando-a ou apresentando exemplos. A 

elaboração pode referir-se à primeira oração como um todo ou somente a uma parte 

dela. Esse tipo de relação lógico-semântica pode dar-se por parataxe, que é subdividida 

em exposição, exemplificação e elucidação; por hipotaxe, que se manifesta nas orações 

adjetivas não-restritivas; ou por encaixamento, que é representada pelas orações 

adjetivas restritivas e pelas chamadas “cláusulas de contato” (Halliday, 1985: 243), 

sendo as duas últimas, a elaboração por hipotaxe e encaixamento, que nos interessam 

no presente estudo.  

 Em se tratando das expansões por extensão e realce, o lingüista considera que, 

no primeiro caso, uma oração estende o significado da outra oração, acrescentado algum 

elemento novo à mesma. No segundo, uma oração pode realçar o significado da outra 

oração, fornecendo algum traço circunstancial relativo a tempo, lugar, modo, causa ou 

condição. Nas palavras do autor: “Here the relation between the embedded clause and 

the Head noun is a circumstantial one of time, place, manner, cause or condition” (p. 

245). 

 Como mencionado anteriormente, procuramos focar o fenômeno em estudo, 

analisando o processo de vinculação de orações e as relações lógico-semânticas que as 

construções com onde podem instanciar. Segundo Halliday, as orações adjetivas não-

restritivas e restritivas se dão por hipotaxe e encaixamento, respectivamente, e 
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instanciam o processo de elaboração. Essa afirmação será checada nos estudos que 

faremos nesta seção. 

Antes de passarmos às análises dos dados, gostaríamos de fazer algumas 

elucidações acerca das orações em que se encontra o fenômeno. Para isso, faremos, na 

próxima subseção, um breve percurso pela Gramática Tradicional e descreveremos 

como a mesma contempla tais orações. Da mesma maneira, apresentaremos a proposta 

teórica de Azeredo (2002), a qual adotamos na tentativa de aplicar um tratamento mais 

discursivo a estas construções. 

 

 

3.2) Orações adjetivas restritivas e não-restritivas 

 

 

Como as variantes Onde e SPreps ocorrem em orações subordinadas adjetivas 

restritivas e explicativas, consultamos algumas gramáticas, com a finalidade de trazer ao 

leitor a caracterização das referidas orações pelas gramáticas de Língua Portuguesa. 

Desta maneira, apresentaremos, a título de exemplo, a definição de Bechara (1999, p. 

466-467), que segue a mesma linha de explicação (sempre apoiada em frases isoladas) 

presente em outras gramáticas: 

 

(...) a adjetiva explicativa alude a uma particularidade que não modifica a 
referência do antecedente e que, por ser mero apêndice, pode ser dispensada 
sem prejuízo total da mensagem. Na língua falada, aparece marcada por pausa 
em relação ao antecedente e, na língua escrita, é assinalada por adequado 
sinal de pontuação, em geral, entre vírgulas: 
  

O homem, que vinha a cavalo, parou defronte da igreja. 

 

Repare-se em que a oração adjetiva que vinha a cavalo denuncia que, na 
narração, só havia um homem, de modo que a declaração que vinha a cavalo 
pode ser dispensada: 
 

 O Homem parou defronte da igreja 

 

Já em 

 O homem que vinha a cavalo parou defronte da igreja, 
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a oração adjetiva, proferida sem pausa e não indicada na escrita por sinal de 
pontuação a separá-la do antecedente, demonstra que na narração havia mais 
de um homem, mas só o “que vinha a cavalo” parou defronte da igreja. A esta 
subordinada adjetiva se chama restritiva. (Grifos do autor) 

 

 

Esse tipo de postura em relação às orações subordinadas adjetivas explicativas e 

restritivas é consenso entre outros gramáticos, tanto na vertente descritiva, a saber: 

Moura Neves (2000), entre outros; quanto na prescritivista, como Cunha & Cintra 

(1985); Faraco & Moura (1999); Almeida (1997), Cipro Neto & Infante (1997) e Rocha 

Lima (1999), a título de exemplo. 

Por considerarmos que o enfoque da Gramática Tradicional para a oposição 

restritiva versus explicativa (orações estas nas quais aparece a variante) era insuficiente 

para explicar a referida oposição, optamos por adotar um tratamento mais discursivo, 

analisando os contextos lingüísticos nos quais assomam nossas variantes. Assim sendo, 

buscamos a orientação teórica de Azeredo (2002), quando da classificação das orações 

em restritivas e explicativas. Este autor prefere um tratamento mais discursivo das 

mesmas, classificando-as como restritivas e não-restritivas, respectivamente. Nesse 

trabalho, defende que a oração explicativa, ao contrário do defendido pelas Gramáticas 

Tradicionais, apresenta muita informação em relação à oração principal e é de suma 

importância, dentro do contexto em que é utilizada, para compreensão da oração 

complexa como um todo, não podendo ser considerada como um mero “apêndice”. Nas 

palavras de Azeredo (2002: 90): 

 

As orações adjetivas se dizem restritivas quando, como adjuntos, contribuem 
para a identificação do ser a que se refere o antecedente  e explicativas (melhor 
seria dizer não-restritivas) quando, ao contrário, são irrelevantes para a 
identificação. Isto não equivale a afirmar, como fazem muitos gramáticos, que 
as orações explicativas são ‘dispensáveis’ ao sentido da frase e que as 
restritivas lhe são ‘necessárias’. Conforme já observou Rodolfo Ilari, “há 
nisso, na melhor das hipóteses, uma formulação obscura de um critério válido” 
(Ilari, 1985, p. 20). Com efeito, se é verdade que uma oração explicativa não 
contribui para a identificação da pessoa/coisa a que o antecedente se refere, 
pode, contudo, ser fundamental para justificar algo mais que se declare a 
respeito desse antecedente. (Grifos nossos) 

 

O exemplo a seguir, retirado de sua obra (p. 90), ilustra sua afirmação: 

 

(281) “Coitada de minha avó. (...) Logo ela, / que amava tanto a vida /, ... ia 
morrer.” (Nava, 1973, pp. 192-3) (Grifos do autor) 
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Vimos no exemplo do autor, que a oração não-restritiva ‘que amava tanto a 

vida’ é que dá sentido ao emprego do termo logo, com que o autor lamenta a morte de 

sua avó. Portanto, a oração não-restritiva é que contribui para aquele algo mais, a que o 

autor se refere, declarado a respeito do antecedente, no caso, ela = minha avó. 

Esse tratamento discursivo em relação às orações subordinadas adjetivas 

restritivas e explicativas já é percebido em Halliday (1985), quando este menciona o 

tratamento quanto à classificação dessas orações, como podemos perceber nas citações 

que se seguem9: 

 

A combinação da elaboração por hipotaxe gera a categoria da ORAÇÃO 
RELATIVA EXPLICATIVA (também chamada de ‘não restritiva’, ‘descritiva’). 
Ela funciona como um tipo de glosa descritiva para a oração primária, como 
em10: 
 

They decided to cancel the show, which upset everybody alike. (p. 226-
227) 

 

 

O significado de uma oração encaixada, ou sintagma, que está funcionando 
como uma expansão é essencialmente definir, delimitar ou especificar. Assim, a 
expansão encaixada característica é a ‘oração relativa definida’ (também 
chamada ‘restritiva’), como that Jack built em the house that Jack built. Sua 
função é especificar qual membro ou membros da classe designada pelo 
substantivo Núcleo, nesse exemplo house, é ou está sendo referido11. (p. 243) 

 

Optamos por essa escolha de um tratamento mais discursivo dessas orações, com 

a finalidade de contemplar os estudos sobre combinação de orações e aplicar seus 

pressupostos. 

Feitas essas considerações acerca dos processos de combinação de orações,  

passaremos, então, aos resultados a que chegamos com nossas análises. 

 
                                                 
9 Todas as traduções, presentes neste trabalho, são de responsabilidade da autora. 
10 The combination of elaboration with hipotaxis gives the category of NON-DEFINING RELATIVE 
CLAUSE (also called ´non-restrictive’, ´descritive´). This functions as a kind of descriptive gloss to the 
primary clause, as in 

They decided to cancel the show, which upset everybody alike. 
 
11 The meaning of an embedded clause, or phrase, that is functioning as an expansion is essentially to 
define, delimit or specift. Thus the characteristic embedded expansion is the ‘defining relative clause’ 
(also called ‘restrictive’), like that Jack built in the house that Jack built. Its function is to specify which 
member or members of the class designated by the Head noun, in this instance house, is or are being 
referred to.  
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3.3) Os resultados 

 

 

 3.3.1) Orações adjetivas restritivas (encaixamento) e não-restritivas 

(hipotaxe) 

 

 

Nesta subseção, examinamos as orações restritivas e não-restritivas que são 

vinculadas por meio de nossa variante. Essas orações complexas configuram processos 

de encaixamento, que apresentam os traços [+ dependência] e [+ encaixamento], e 

hipotaxe, que apresentam os traços [+ dependência] e [- encaixamento], respectivamente 

(Cf. Halliday: 1985). Do material selecionado para análise (editoriais e crônicas), 

extraímos 266 orações complexas, nas quais onde e SPreps fossem mutuamente 

intercambiáveis. Os exemplos que se seguem ilustram o tipo de relação de que estamos 

tratando e o tipo de alternância, proposta anteriormente, entre as variáveis: o 

encaixamento (56a/56b; 57a/57b) e a hipotaxe (58a/58b; 59a/59b), respectivamente:  

 

(56a) 

Hoje, sobrou apenas a psicose como bandeira, a melancolia como “denúncia” de uma 

vida sem solução. Nada que haja na Bienal nos choca mais que uma explosão da 

discoteca onde morrem 300 jovens, nada é pior ou mais crítico no mundo que homens-

bomba ou a África ou a lama das favelas e periferias. (O Globo, 11/11/03) 

 

(56b) 

Hoje, sobrou apenas a psicose como bandeira, a melancolia como “denúncia” de uma 

vida sem solução. Nada que haja na Bienal nos choca mais que uma explosão da 

discoteca na qual morrem 300 jovens, nada é pior ou mais crítico do mundo que 

homens-bomba ou a África ou a lama das favelas e periferias.  

 

(57a) 

Se essa história de "lei seca" não for apenas mais um factóide da Prefeitura de São 

Paulo, nós provavelmente estaremos diante de uma daquelas situações em que a turma 
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da periferia será submetida a um determinado constrangimento --ainda que correto-- 

enquanto os abastados encontrarão um meio de escapar ao rigor. Ricos darem-se melhor 

do que pobres não é exatamente uma novidade na história universal, mas não há dúvida 

de que isso fere pelo menos o espírito do princípio republicano segundo o qual todos 

são iguais diante da lei. (Folha de São Paulo, 10/11/05)  

 

(57b) 

Se essa história de "lei seca" não for apenas mais um factóide da Prefeitura de São 

Paulo, nós provavelmente estaremos diante de uma daquelas situações onde a turma da 

periferia será submetida a um determinado constrangimento --ainda que correto-- 

enquanto os abastados encontrarão um meio de escapar ao rigor. Ricos darem-se melhor 

do que pobres não é exatamente uma novidade na história universal, mas não há dúvida 

de que isso fere pelo menos o espírito do princípio republicano segundo o qual todos 

são iguais diante da lei. 

 

(58a) 

Nesse contexto de mudanças, onde o próprio Iraque desempenha um papel, ainda que 

como contra-exemplo, registraram-se recentemente dois novos e significativos avanços. 

(Folha de São Paulo, 15/09/05) 

 

(58b) 

Nesse contexto de mudanças, em que o próprio Iraque desempenha um papel, ainda que 

como contra-exemplo, registraram-se recentemente dois novos e significativos avanços.  

 

(59a) 

A primeira providência, claro, pois, mesmo que não conste do projeto original, outro 

parlamentar não deixará de propor a emenda, será criar a Agência Nacional de Registro 

de Animais Domésticos, cujos cargos se preencherão criteriosamente, na próxima 

ocasião em que o governo precisar de votos na Câmara ou no Senado. Gerar-se-ão 

empregos e empregos a mancheias, bem como investimentos em instalações e 

equipamentos — injeção na economia. (O Globo, 12/09/04) 

 

(59b) 
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A primeira providência, claro, pois, mesmo que não conste do projeto original, outro 

parlamentar não deixará de propor a emenda, será criar a Agência Nacional de Registro 

de Animais Domésticos, onde cargos se preencherão criteriosamente, na próxima 

ocasião em que o governo precisar de votos na Câmara ou no Senado. Gerar-se-ão 

empregos e empregos a mancheias, bem como investimentos em instalações e 

equipamentos — injeção na economia.  

 

Os resultados estatísticos para esse grupo de fatores são apresentados na tabela e 

no gráfico que se seguem: 

 

Tipo de Relação entre as 

Orações 

Onde 

No.          % 

SPreps 

No.          % 

Total 

No.            % 

Encaixamento 108         53       95           46 203           76 

Hipotaxe 42           66 21           33 63             23 

Total 150         56 116         43 266 

Tabela 6: distribuição de freqüência de acordo com o tipo de relação entre orações. 
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Gráfico 3: distribuição de freqüência de acordo com o tipo de relação entre orações 
Quanto ao tipo de oração em que ocorreram as variantes temos os seguintes 

resultados: as relações por encaixamento (orações restritivas) corresponderam a 76% 

(203/266) dos dados, ficando assim distribuídas: 53% (108/203) com onde; 46% 

(95/203) com SPreps. Nas orações em que a relação se deu por hipotaxe (orações 

explicativas), as quais corresponderam a 23% (63/266) dos dados, 66% (42/63) 

ocorreram com onde; 33% (21/63) ocorreram com SPreps.  
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Embora as diferenças percentuais não sejam muito grandes, os números revelam 

que as construções com onde tendem a instanciar-se por meio de hipotaxe e os SPreps 

por meio de encaixamento à oração que os antecede.  

 

 

3.3.2) Função sintática das variantes: Onde e SPreps 

 

 

Esta seção perspectiviza a função sintática das variantes, a saber: adjunto ou 

complemento do predicado verbal. Como analisamos as retomadas de onde/SPreps a 

entidades locativas e não-locativas, a expectativa era de que as construções com onde 

instanciassem mais a função sintática locativa ou de deslocamento espacial (sua função 

básica), funcionando como complementos de verbos como morar, viver, residir, etc. No 

entanto, a expectativa foi frustrada. Como veremos mais adiante, o fenômeno se 

comportou, em maior número, na função sintática de adjunto (118/264). Os exemplos 

abaixo, compilados de nosso corpus, ilustram os fatores mencionados, sendo (60) e (61) 

na função de adjunto; (62) e (63) na função de complementos de verbos ligados a 

moradia (lugar físico) e (64) e (65) na função de complementos de verbos de 

deslocamento espacial. Vale observar que o complemento de verbos de deslocamento 

espacial pode ser uma categoria não-locativa.  

 

(60) 

Eu vou te dar um exemplo de uma depressão muito grave para você entender a 

graduação. A maioria dos casos de depressão a gente chama de leve, que é sobre o que 

nós falamos há pouco, os sintomas que citei. Quando a coisa começa a complicar? Há 

alguns casos em que o indivíduo tem idéias delirantes, que são juízos falsos. Existe uma 

síndrome, que a gente chama síndrome de Cotard, durante a qual o indivíduo passa a se 

sentir tão mal que ele acredita que não tem o esôfago. Claro que é um falso juízo: se ele 

não tem o esôfago, ele não pode se alimentar, entendeu? E isso é gravíssimo, porque 

nesses casos a depressão não se trata somente com remédio, esses são casos em que, por 

exemplo, poderiam se beneficiar de um tratamento de eletrochoque. Outro exemplo: o 

indivíduo começa a achar que está com Aids, que foi contaminado. Então ele tem 

delírios que invadem a mente, a vida dele, ele passa a evitar usar coisas em comum, que 



 

 75

os outros podem estar usando, ele começa a ter uma preocupação com contaminação, 

então passa a ter idéias paranóides e hipocondríacas. (Folha de São Paulo, 26/08/06) 

 

(61) 

Há pouco era o Lulu e agora é o Gangan. Mas não há "um" traficante, não há um 

indivíduo, há uma rede com milhares de empregados na multinacional do pó, na grande 

empresa do bate e cheira, onde os sócios são políticos influentes, gente da magistratura 

e drogadinhos de Ipanema. Morre um inimigo público e dez podem substituí-lo. A cada 

dia fica clara a incapacidade dos generais da luta contra o tráfico, que não conseguem 

nem proteger seus corajosos soldados. Porque os pms sobem os morros e morrem 

muitos, com filhos e esposas pobres, lutando pela paz dos ricos. (O Globo, 13/10/04) 

 

(62) 

Para minha surpresa, o que recebi como resposta aos meus anseios foi aquela famosa 

frase ' - Sente aqui que precisamos conversar...' Um calafrio correu em minha espinha e 

o inimaginável aconteceu. Ela decidiu que cada um iria em direção oposta ao outro. A 

decepção tomou conta de mim, pois aquilo que de bonito havia em minha vida, 

transformou-se em frustração. Eu me senti com a dor causada pelo fracasso gigantesco 

na Copa. Do alto de meus 37 anos, vejo que sou apenas mais um refém da situação 

caótica em que vivemos neste País de Ladrões, Políticos Corruptos e Governantes 

Marionetes... (O Globo, 11/07/06) 

 

(63) 

Vais para o Brasil por que não te quero na guerra. Quando chegares a S. Paulo, procura 

um tal de Vieira. Conheci-o há uns anos numa das feiras aqui. Não sei onde mora, não 

sei o que faz. Mas ele te ajudará. (Folha de São Paulo, 22/08/05) 

 

 

 

(64) 

Quatro meses de profunda crise política no Brasil ainda não foram capazes de retirar a 

política federal brasileira da vereda pela qual caminha há mais de uma década. A um 

ano da eleição presidencial de 2006, todas as pesquisas de intenção de voto mostram 
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que o núcleo da disputa se dá entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e um candidato 

tucano (Folha de São Paulo, 09/10/05) 

 

(65) 

Será um desprezo digamos urinário sobre nós? Será que ele quer jogar água na fervura 

ou que tudo irá por água abaixo? O sitio é do papai Delúbio em Buriti Alegre e está 

sendo contestado como ilícito também. Na foto não aparece o carro tanque da 

prefeitura, coisa publica de onde vem a água privada e não se vê o Omega blindado 

comprado por 67 mil reais a vista. (O Globo, 18/10/05) 

  

Esses exemplos ficam mais bem visualizados através da tabela e do gráfico 

abaixo: 

 

 

Variantes Adjunto 

 

 

No.             % 

Complementos de 

verbos: residir/morar 

 

No.                      % 

Complementos de verbos 

de deslocamento espacial 

 

No.                              % 

Total 

 

 

No.           % 

Onde 118            86     6                         4 13                                9 137          45 

SPrep 122           94 4                         3 3                                  2 129           43 

Onde 

“latente” 

24            70 6                         17 4                                  12 34             11 

Total 264          88       16                       5 20                                6 300 

Tabela 7: a função sintática das variantes. 

   



 

 77

A
dj

un
to

C
om

pl
. d

e 
ve

rb
os

:
re

si
di

r/
m

or
ar

C
om

pl
. d

e 
ve

rb
os

 d
e

de
sl

oc
am

en
to

 e
sp

ac
ia

l

Onde

SPrep

Onde “latente”

70%

17%
12%

94%

3%
2%

86%

4%
9%0

20
40
60

80

100

P
er

ce
nt

ua
l

A FUNÇÃO SINTAXE DAS VARIANTES

Onde
SPrep
Onde “latente”

 
Gráfico 4: a função sintática das variantes. 

 

A análise da tabela revela que, das 300 ocorrências, 137 ocorreram com onde, 

sendo 86% (118/137) na função de adjunto, 4% (6/137) na função de complementos de 

verbos como morar, viver, residir e 9% (13/137) na função de complementos de verbos 

de deslocamento espacial. Em se tratando dos SPreps 94% (122/129) ocorreram na 

função de adjunto, 3% (4/129) na função de complementos de verbos como morar, 

viver, residir e 2% (3/129) na função de complementos de verbos de deslocamento 

espacial. Quanto ao onde “latente” 70% (24/34) dos dados ocorreram na função de 

adjunto, 17% (6/34) na função de complementos de verbos como morar, viver, residir e 

12% (4/34) na função de complementos de verbos de deslocamento espacial. 

Os dados nos revelam que, as construções com onde, na função de adjunto, foi 

tão produtiva quanto os SPreps, característica que causou-nos surpresa, pois 

esperávamos, como já mencionado, que a esmagadora maioria se comportasse na 

função sintática de complementos que instanciassem lugar. Isso ratifica a tendência à 

retomada anafórica de onde a categorias cognitivas além de lugar. 

 

 

 

 

 



 

 78

3.3.3) Configuração sintagmática do constituinte retomado pelas variantes 

 

 

Esta subseção compreende a análise da configuração sintática do constituinte 

retomado pelas variantes: se um SN (Sintagma Nominal) como nos exemplos (66) e 

(67), ou uma Oração como nos exemplos (68) e (69) a seguir: 

 

(66) 

Mas, entre nós, não. Nós nos comportamos muito mais como os súditos de um suserano 

medieval do que como cidadãos legítimos e detentores, conjuntamente, da soberania 

popular. Quando, faz algum tempo, publiquei aqui uma carta ao presidente da 

República, carta esta em que tive extremo cuidado para não desrespeitar a instituição e 

não bater abaixo da cintura, as pouquíssimas pessoas, entre literalmente milhares, que 

ficaram contra reprovavam o “desrespeito” ao presidente. Que desrespeito? Dizer, como 

cidadão livre e por acaso autor de uma coluna semanal, o que penso, dentro dos limites 

da civilidade, é algum desrespeito? (O Globo, 10/03/02) 

 

(67) 

No entanto, foi um governo louvado e lambido pelos entendidos, pela mídia em geral, 

pelos meios acadêmicos. Pela mesmíssima turma que agora se engalfinha num mata-

esfola contra Lula, numa competição lamentável onde cada um pretende colocar na 

cabeça a coroa do mais indignado, do mais furioso contra os erros e descaminhos do 

atual governo. (Folha de São Paulo, 22/11/05) 

 

(68) 

E é óbvio que pessoas não deveriam poder ser mantidas presas "ao arrepio da lei", para 

empregar outra expressão cara aos "operadores do direito". Assim sendo, é difícil 

questionar a legalidade das decisões de Machado. 

Por outro lado, porém, parece mais do que claro que a "solução" apresentada pelo 

magistrado, em que pese preservar direitos individuais dos presos, cria, sobretudo se 

generalizada, um problema potencialmente sério para a segurança pública, que é um 

direito social nos termos do artigo 6º da Carta. Um dos condenados soltos por Machado 

não perdeu muito tempo antes de voltar a delinqüir, estuprando uma mulher. (Folha de 

São Paulo, 01/12/05) 
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(69) 

Mas sobre a Europa do presente, o sábio George está equivocado. Não apenas pelo 

declínio cultural que a Europa conheceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando o 

"espírito do tempo" emigrou para Nova York, e não mais para Londres ou Paris. Mas 

porque na Europa, e sobretudo na Europa dos cafés, dificilmente encontramos o 

ambiente físico e espiritual que Steiner retrata. A vida intelectual é hoje essencialmente 

solitária e privada, onde os escribas vão cultivando os seus feudos, e os seus ódios, sob 

a luz triste da existência suburbana. E sobre beber ou fumar, a maioria dos cafés do 

continente já foi abolindo o último vício, esperando-se que se ocupe agora do primeiro. 

Os cafés da Europa serão, a prazo, jardins infantis. (Folha de São Paulo, 07/08/06) 

 

 A hipótese era de que as variantes retomavam, em sua maioria, categorias 

cognitivas que fossem representadas por SNs, porque, dentro da proposta de Azeredo 

(2000: 89)), “Chamam-se adjetivas as orações que, introduzidas por um transpositor 

anafórico, modificam um nome ou um pronome. Elas podem vir integradas no SN, 

como adjunto, ou logo após ele, como um aposto”. Essa hipótese se comprovou através 

da análise do fenômeno, e pode ser conferido na tabela e no gráfico abaixo, nos quais 

podemos visualizar os números a que chegamos: 

 

Constituinte 

Retomado 

Onde 

No.         % 

SPreps 

No.         % 

Total 

No.         % 

Sintagma Nominal 126       52 114        47 240        90 

Oração 11         42 15          57 26           9 

Total 137       51 129        48 266 

          Tabela 8: as variantes de acordo com o constituinte retomado. 
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Gráfico 5: as variantes de acordo com o constituinte retomado. 

 

Em relação ao constituinte retomado pelas variantes, ou seja, se houve a 

retomada de um Sintagma Nominal (SN = Det. + Nome) ou de uma oração, verificamos 

que do universo das 266 orações selecionadas, 240 foram de ocorrências em que houve 

a retomada de Sintagmas Nominais, correspondendo a 90% (240/266), distribuídas da 

seguinte maneira: 52% (126/266) de onde; 47% (114/266) de SPreps. Em se tratando da 

retomada a outra oração, houve 26 ocorrências, equivalendo a 9% do universo avaliado, 

ficando assim distribuídas: 42% (11/26) de onde; 57% (15/26) de SPreps.   

Apesar da diferença entre as células serem pequenas, podemos observar que as 

construções com onde tendem a retomar Sintagmas Nominais e os SPreps orações. 

 

 

3.3.4) O tipo de preposição em relação às variantes 

 

 

 Esse grupo de fator pretende investigar o tipo de preposição que ocorreu em 

relação às variantes. Os exemplos que serão mostrados a seguir contemplam a 

possibilidade ou não de alternância, e revela qual a preposição que facilita ou bloqueia 

os usos com as construções com onde. Os exemplos (16); (17); (18); (19) e (20) 

demonstram essa possibilidade de alternância, enquanto nos exemplos (21); (22) e (23) 

é descartada a possibilidade de intercâmbio:  
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(70)  

Para minha surpresa, o que recebi como resposta aos meus anseios foi aquela famosa 

frase '- Sente aqui que precisamos conversar...' Um calafrio correu em minha espinha e 

o inimaginável aconteceu. Ela decidiu que cada um iria em direção oposta ao outro. A 

decepção tomou conta de mim, pois aquilo que de bonito havia em minha vida, 

transformou-se em frustração. Eu me senti com a dor causada pelo fracasso gigantesco 

na Copa. Do alto de meus 37 anos, vejo que sou apenas mais um refém da situação 

caótica em que/onde vivemos neste País de Ladrões, Políticos Corruptos e Governantes 

Marionetes...  (O Globo, 11/07/06) 

 

(71) 

E Bandeira responderia: "Estão todos dormindo, dormindo profundamente".  

Aliás, pior, foram dizimados, razão pela qual/ onde, aprendo num livro de Maria Eliza 

Carrazoni, que dona Maria Jacome de Melo, fazendo uma campanha em 1646 para que 

parassem de matar índios, doou terreno para a construção da Igreja de Nossa Senhora 

dos Remédios. E vai ser outra lendária mulher de Paraty, dona Geralda Maria da Silva, 

que no século XVIII solta a grana para a construção da matriz que acolhia "todas as 

camadas sociais do município durante o Império". Dizem que ela era filha de um 

corsário, e queria com essa obra expiar os pecados da família. (O Globo, 24/01/01) 

 

(72) 

A primeira providência, claro, pois, mesmo que não conste do projeto original, outro 

parlamentar não deixará de propor a emenda, será criar a Agência Nacional de Registro 

de Animais Domésticos, cujos/onde cargos se preencherão criteriosamente, na próxima 

ocasião em que o governo precisar de votos na Câmara ou no Senado. Gerar-se-ão 

empregos e empregos a mancheias, bem como investimentos em instalações e 

equipamentos — injeção na economia. Aliás, a carência de pessoal e material será 

tamanha que a arrecadação da taxa, nos primeiros anos, se verá forçosamente absorvida 

pela cobertura, ainda que retroativa, desses custos. (O Globo, 12/09/04) 

 

(73) 

O país está num momento crucial de sua história. A democracia já está razoavelmente 

consolidada e as instituições já não ruem com um sopro. É hora de decidir se o Brasil 
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vai tornar-se uma República de fato, onde todos são iguais perante leis que são para 

valer, ou se vai continuar como uma republiqueta pouco séria em que/onde o Judiciário 

é a arma que os poderosos utilizam contra seus inimigos políticos e com a qual mantêm 

sob relativo controle o imenso exército de pretos, pobres e desesperados. (Folha de São 

Paulo, 01/12/05) 

 

(74) 

Mas não é apenas uma ressurreição. É uma resposta: a mais simples e bela resposta do 

cinema moderno. Podemos não encontrar um sentido de vida, um sentido para a vida, o 

caminho célere para a felicidade ideal, como as teologias descartáveis prometem de 

porta em porta. Mas existem pequenas ilhas de felicidade, por onde/ pelas quais vamos 

saltitando como náufragos perdidos. São estas ilhas que dão alento no caos que nos 

consome. (Folha de São Paulo, 28/11/05) 

 

(75) 

Eu vou te dar um exemplo de uma depressão muito grave para você entender a 

graduação. A maioria dos casos de depressão a gente chama de leve, que é sobre o que 

nós falamos há pouco, os sintomas que citei. Quando a coisa começa a complicar? Há 

alguns casos em que o indivíduo tem idéias delirantes, que são juízos falsos. Existe uma 

síndrome, que a gente chama síndrome de Cotard, durante a qual o indivíduo passa a se 

sentir tão mal que ele acredita que não tem o esôfago. Claro que é um falso juízo: se ele 

não tem o esôfago, ele não pode se alimentar, entendeu? E isso é gravíssimo, porque 

nesses casos a depressão não se trata somente com remédio, esses são casos em que, por 

exemplo, poderiam se beneficiar de um tratamento de eletrochoque. (Folha de São 

Paulo, 26/08/06) 

 

(76) 

Pensei muito antes de decidir escrever esta cartinha, para a qual busquei inspiração em 

uma que fiz mais de 40 anos atrás, sob os cuidados da querida professora Benedita 

Célia, lá do grupo escolar da Vila Esperança. 

Lembrei-me de que, naquela ocasião, tive de ler a carta, porque seu analfabetismo 

impedia que pudesse fazê-lo sozinho. (Folha de São Paulo, 12/08/06) 
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(77) 

Se alguma coisa ficou variegada e polimorfa no País foi a mentira - nossa tradição 

ibérica que essas caras todas honram e preservam. Já tivemos brados de honradez, socos 

nas mesas, babas indignadas nas negações em tribunais, hipócritas lágrimas de 

esguicho, punhos batidos no peito e clamores a Deus, mas hoje temos a maneira petista 

de mentir, que muito enriqueceu esse torto sentimento. Mentira para eles é uma tarefa 

revolucionária, apenas uma necessidade da ação e luta, mentir é um dever, quase uma 

honra, um pecadilho para a grandeza de sua missão. É uma mentira necessária dentro de 

uma mentira maior, em torno da qual o Lula orbita, como um astronauta populista, 

flutuando graças a ignorância da população. (O Globo, 11/04/06) 

 

 Quando fizemos o intercâmbio entre as variantes e verificamos que a preposição 

em facilitava o uso com a variante onde.  

Além do mais, podemos verificar, na tabela a seguir, os resultados quanto ao 

tipo de preposição que ocorreu em relação às variantes:  

  

Preposição SPrep 

Nº             % 

Onde 

Nº             % 

Total 

 Nº             % 

em 95            43 121           56 216            81 

pela 11            100 0                0 11              4 

cujo 9              100 0                0 9                3 

com 4              100 0                0 4                1 

por 0               0 5               100 5                1 

a 2              100 0                0 2                0 

para  2               66 1                33 3                1 

de 6               37 10              62 16              6 

Total 129           48 137            51 266               

Tabela 9: as variantes e o tipo de preposição 

 

De acordo com a tabela, a maioria das ocorrências se deu com a preposição em 

81% (216/266) distribuídas da seguinte maneira: 43% (95/216) quando a variante foi o 

SPrep; 53% (121/246) quando foi o Onde (lembrando da possibilidade de intercâmbio 
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entre o onde e a preposição possível de troca). As outras 50 ocorrências ficaram 

distribuídas em usos com: pela 100% (11/11) com SPreps;  cujo 100% (9/9) com 

SPreps ; com 100% (4/4) com SPreps; por 100% (5/5) com Onde; a 100% (2/2) com 

SPreps; para das 3 ocorrências(1%) 2 ocorreram em orações com SPreps e 1 com 

Onde; com a preposição de, que correspondeu a 6% (16/300), 6 se deram com SPreps e 

10 com Onde. O gráfico a seguir ilustra essas ocorrências: 

 

AS  PREPOSIÇÕES

81%

4%
0% 3% 1% 1%

6% 1%

em pela a cujo com por de para 
 

Gráfico 6: as variantes e o tipo de preposição 
 

A tabela e o gráfico mostraram que a preposição em é potencialmente a mais 

recorrente. Um estudo diacrônico das preposições poderá responder se o contexto da 

preposição em já era o mais produtivo na época do português arcaico. Por ora, 

identificamos, de maneira intuitiva, fazendo a alternância entre as variantes (chegando 

aos números da tabela acima), que há tal facilitação quando da utilização daquela 

preposição. 

  

 

 3.3.5) A relação categoria cognitiva retomada pela variante e o tipo de 

relação (hipotaxe e encaixamento) 

 

 

 Nesta subseção trataremos de dois grupos de fatores: a categoria cognitiva a que 

nossa variante faz remitência (locativo e não-locativo) e tipo de relação entre orações 
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em que assomou nossa variante, com o intuito de verificar que categoria cognitiva era 

mais freqüente e em que tipo de oração.  

Quanto à análise da categoria cognitiva retomada pela variante e o tipo de 

relação entre orações (encaixamento e hipotaxe), em que assomou a variante, chegamos 

aos seguintes resultados, como podemos ver na tabela e no gráfico que se seguem:  

 

Tipo de Oração Categoria 

Cognitiva 

SPrep 

No.         % 

Onde 

No.         % 

Total 

No.         % 

Hipotaxe 

 

Não-locativo 

Locativo 

20          49 

1            5 

21          51 

21          95 

41          15 

22          8 

Encaixamento 

 

Não-locativo 

Locativo 

98          63 

10          21 

58          37       

37          78 

156        58    

47          17       

Total   129        48 137         51 266 

Tabela 10: a categoria cognitiva retomada pelas variantes e o tipo de relação entre orações 
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  Gráfico 7: a categoria cognitiva retomada pelas variantes e o tipo de relação entre orações 
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A tabela e o gráfico nos mostram que, por processo de hipotaxe 49% (20/41) se 

dão através de SPreps  não-locativos e 5% (1/22) como locativos. Em relação ao onde 

51% (21/41) foram não-locativos e 95% (21/22) em retomada locativa. Nas orações por 

encaixamento o onde não-locativo correspondeu a 37% (58/156); em referência a 

locativos a variante onde ficou disposta da seguinte maneira: 78% (37/47). Em relação 

aos SPreps 63% (98/156) são não-locativos e 21% (10/47) corresponderam a lugar. 

Em relação à variante onde percebemos uma maior ocorrência quanto à 

utilização locativa e não-locativa através da relação por hipotaxe. Quanto aos SPreps a 

percentagem foi maior quanto a entidades não-locativas. Dentro da relação por 

encaixamento, a variante onde, em se tratando de retomadas a entidades não-locativas, 

obteve um número menos expressivo; em relação à retomada a entidades locativas esse 

número foi bem maior. Quanto aos SPreps podemos observar que, por processo de 

encaixamento, a retomada a entidades não-locativas foi significativamente maior. Esse 

comportamento dos SPreps já é esperado, pois sua função é a retomada de entidades 

não-locativas. 

 

 

 3.3.6) O onde “latente” 

 

 

 Das 300 orações selecionadas dos mencionados jornais, 34 ocorrências foram de 

um tipo específico de onde. Este tipo estava presente nas orações, mas não apresentava 

nenhum tipo de constituinte explícito a ser retomado. A esse onde chamamos de onde 

“latente”  (Cf. Rocha Lima, 1991), pois apesar de não retomar nenhuma entidade 

explícita, deixava entrever o potencial de significado, fosse locativo fosse não-locativo. 

Deixamos claro que, ao colocarmos as aspas (“latente”), estamos sublinhando nosso 

desconforto quanto à caracterização deste pelas Gramáticas Tradicionais, porque o 

referido termo, para as mesmas, refere-se somente aos usos que denotem lugar físico. 

Os exemplos, a seguir, ilustram essa configuração chamada de “latente”, que inclui não 

somente as inferências a lugar (exemplo (78)), mas, também, a entidades não-locativas 

(exemplo (79); (80) e (81)):  

 

(78) 
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Tenho verdadeira fascinação por essa gente desconectada que anda solta pelas ruas ou 

por baixo das pontes e marquises. Não uma fascinação prazerosa, claro, mas uma 

curiosidade meio antropológica, meio psicológica, meio que uma identificação de fundo 

com aqueles que não sabem de onde vêm nem para onde vão. (Folha de São Paulo, 

14/01/06) 

(79) 

Mergulhei na espantosa beleza da cidade e nas obras da Renascença que atulham aquela 

antiga República do comércio entre o Oriente e o Ocidente e bateu-me a verdade óbvia: 

a grande obra de arte só floresce onde há dinheiro. Sim, puros românticos, nos palácios 

dos Doges, nas igrejas bizantina-cristãs, nos tetos, portais, afrescos, em tudo jorram as 

encomendas da vaidade dos poderosos ou dos sacerdotes de Deus, que empresavam as 

oficinas de artesãos, comandadas por gênios como Tintoretto, Veronese, Ticiano. Fiquei 

dias dentro da Scuola Grande di San Rocco, na Academia, tudo. (O Globo, 11/11/03) 

 

(80) 

A ausência de "outro lado" no trecho mostrado no "Jornal Nacional" não me parece 

questão central, porque: 

a) na apresentação integral, feita no "Globo Repórter" hora e meia depois, havia "outros 

lados" em profusão;  

b) se faltou o do prefeito (a emissora diz que ele lhe escapou; ele diz que tentou, sem 

sucesso, ser ouvido), vale ponderar que Pitta já havia dado sua versão para praticamente 

todos os episódios abordados. O correto seria tê-lo colocado no programa, mas isso não 

significa que sem ele a exibição deveria ter sido suspensa. 

Como costuma ocorrer nesse gênero de polêmica, é difícil definir onde termina a 

discussão sobre princípios do jornalismo e começa o ressentimento puro e simples pelo 

furo tomado.  

O problema da abordagem novelesca é que ela pode servir bem à TV, mas não leva a 

Folha a lugar nenhum. (Folha de São Paulo, 11/06/00) 

 

(81) 

Já lá se vão cinco anos quando pela primeira vez, aqui neste mesmo espaço, foi dada a 

partida para uma onda de protesto contra a praga do gerúndio que então se estabelecia 

no país. 
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Sabe-se lá vinda de onde, provavelmente da tradução mal feita de manuais americanos 

de telemarketing, a série de acintes contra a língua portuguesa era ampla e variada: 

vamos estar mandando sua encomenda amanhã, vou estar transferindo esta ligação, o 

senhor pode estar vindo aqui?, esta mercadoria só vai estar chegando na próxima 

semana. (Folha de São Paulo, 19/11/05) 

 

 A partir dos exemplos mostrados, apresentaremos a tabela e o gráfico que se 

seguem, nos quais poderemos verificar a que tipo de categoria esse onde “latente” faz 

alusão: 

 

Tabela 11: o onde “latente” 
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Gráfico 8: o onde “latente” 

 

Dos 34 dados, 44% (15/34) se mostraram com potencial locativo – conferir 

exemplo (25). Entretanto, 55% (19/34) aludiram a entidades não-locativas, como 

podemos observar nos exemplos (26), em que podemos fazer uma leitura locativa, mas, 

Categoria Cognitiva Onde “latente” 

Nº                       % 

Não-locativo 19                       55 

Locativo 15                       44 

Total 34 
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também, podemos inferir a alusão à pessoa (quando há uma pessoa que possa fomentar 

a grande obra de arte), à idéia (um lugar mental em que haja dinheiro para que se possa 

fazer com que a obra de arte floresça) e à ocasião (a ocasião propícia para que haja 

dinheiro para a grande obra de arte florescer); no exemplo (27), em que vimos emergir a 

alusão à discussão ou polêmica e, também, no exemplo (28), no qual vislumbramos a 

emergência de significado em “a praga do gerúndio”, fazendo alusão à tradução, que 

seria o lugar de onde vêm os gerundismos. 

 Esses usos aos quais chamamos de onde “latente” foram contemplados em 

nossa análise porque queríamos tratar todas as ocorrências com onde, inclusive, aquelas 

que não possuíam um referente a ser retomado, mas que nos chamaram a atenção, por 

várias ocasiões, já deixavam entrever seu caráter não-locativo (no sentido pleno da 

palavra, aquele em que possamos adentrar fisicamente). 

Na próxima seção passaremos às considerações finais acerca dos complexos 

oracionais constituídos pelas nossas variantes. 

 

 

3.4) Considerações Finais 
 

  

Estudando o complexo oracional integrado pelas orações com onde, no intuito 

de identificar as propriedades gramaticais associadas ao seu uso em retomadas 

anafóricas a categorias não-locativas, que, estão sendo recorrentes na nossa língua, 

baseamos nossa análise em Halliday (1985). Assim, chegamos a algumas conclusões: 

 

� A maioria dos dados com onde tendeu a se ocorrer em orações não-restritivas, 

ou seja, por hipotaxe (51%); 

� Em orações restritivas, por encaixamento, a concentração de onde foi menor 

(37%); 

� A maioria das ocorrências com as variáveis ocorreu na função de adjunto;  

� As funções de complementos de verbos como morar, viver, residir; 

corresponderam a 5% (16/300) dos dados; 

� A função de complementos de verbos de deslocamento espacial correspondeu a 

6% (20/300) das ocorrências.  
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� Em relação ao constituinte retomado pela variante, verificamos que 90% 

(240/266) retomaram um Sintagma Nominal; 9% (26/266) retomaram uma outra 

oração. 

� Quanto ao tipo de preposição com que ocorreu a variante verificamos que a 

esmagadora maioria das ocorrências se deu com em 81% (216/266). As outras 

50 ocorrências (19%) ficaram distribuídas em usos com: pela, cujo, com, por, a, 

para e de; 

� Em se tratando da categoria cognitiva retomada pela variante onde e o tipo de 

relação (encaixamento e hipotaxe) verificamos que o onde não-locativo tendeu a 

ocorrer por hipotaxe, correspondendo a 51%; quanto à relação por 

encaixamento, o onde não-locativo ocorreu com 37%. Em retomada a lugar, 

95% se deram com onde nas orações por hipotaxe e 78% nas orações por 

encaixamento. 

� Os usos com onde “latente” foram contemplados em nossas análises e 

corresponderam a 11% (34/300) das ocorrências, sendo que aferimos o uso de 

55% a alusões não-locativas, contra 44% locativas. 

� Todas as ocorrências corroboram a proposta de Halliday (1985), ou seja, de que 

as orações adjetivas instanciam a relação lógico-semântica de elaboração, já que 

as mesmas reformulam, especificam, ou comentário a oração principal. Como, 

no exemplo (22): (...) Mas existem pequenas ilhas de felicidade, por onde vamos 

saltitando como náufragos perdidos. (...); em que vemos a especificação da ilha 

(pequenas ilhas de felicidade), e um comentário acerca dessas ilhas (por onde 

vamos saltitando como náufragos perdidos). 

 

Esses foram os primeiros resultados a que chegamos sobre o processo de 

vinculação de orações e o uso das construções com onde.  

Uma vez caracterizado o complexo oracional constituído pelas nossas variantes 

passaremos, no próximo capítulo, ao tratamento do princípio funcional da marcação 

nas construções com onde. 
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4) O princípio funcional da marcação nas construções com onde 

 

 

Este seção tem por objetivo fazer uma análise do princípio funcional da 

Marcação. Adotamos como perspectiva teórica os trabalhos de Givón (1990). 

Chamaremos, também, ao estudo os trabalhos de Gryner (2002) e Azevedo (2000). 

Discutiremos o princípio funcional da marcação quando do uso das construções com 

onde e SPreps, levando em consideração os critérios que conduzem ao conceito de 

Marcação (Givón:1990), bem como o gênero em que nossas variantes se encontram 

inseridas.  

Verificaremos como o onde é utilizado na remissão anafórica a categorias 

cognitivas variadas como lugar, atividade, tempo, objetos, situação/estado, noção, 

instituição e produção discursiva etc., levando em consideração dois dos critérios para 

identificação da estrutura marcada (complexidade formal e distribuição de freqüência). 

A complexidade cognitiva não foi aferida em nossa análise.  

 

 

4.1) Onde em retomada anafórica a entidades não-locativas: item marcado? 

 

 

O conceito funcional da marcação advém da Escola de Praga, que o empregou 

nos estudos ligados à fonologia e constitui uma espécie de refinamento do conceito de 

valeur linguistique (valor lingüístico) proposto por Saussure para distinções binárias. 

Segundo Givón (1990) há três critérios fundamentais para a distinção entre estruturas 

marcadas e não-marcadas, são eles: 

 

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

complexa (maior, ou mais longa) que a estrutura não-marcada 

correspondente; 

b) distribuição de freqüência: a estrutura marcada tende a ser menos 

freqüente do que a estrutura não-marcada correspondente; 

c) complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser 

cognitivamente mais complexa do que a estrutura não-marcada 
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correspondente, demandando maior esforço mental, atenção e tempo 

de processamento. 

 

Para Givón, os três critérios tendem a coincidir, admitindo que a correspondência 

entre a complexidade estrutural e a complexidade cognitiva (bem como a baixa 

freqüência) é a principal faceta da iconicidade. Como nem sempre os dados sobre a 

complexidade cognitiva de morfemas e construções sintáticas podem ser mensuráveis 

diretamente, deve-se levar em consideração correlatos de natureza comunicativa, tanto 

para suplementar quanto para explicar a complexidade cognitiva. Para o autor, na 

linguagem e na cognição, uma categoria não é identificada pela presença ou ausência de 

uma única característica; ao contrário, as categorias refletem o agrupamento prototípico 

de um número suficiente de importantes características. O que é marcado num 

determinado contexto pode não ser em outro, por exemplo, o discurso acadêmico versus 

o discurso informal. 

Os estudos do autor não se restringem aos critérios mencionados e levam em 

consideração a distinção entre o tratamento da marcação e da iconicidade.  

Por marcação entende-se não só a complexidade formal e a distribuição de 

freqüência, mas, também, suas bases substantivas, que podem ser comunicativas, sócio-

culturais, cognitivas e neurobiológicas. 

 Por iconicidade entende-se (condições de naturalidade) o isomorfismo 

(correspondência entre forma e significado) existente entre o código sintático (nível da 

sintaxe ou morfossintático) e seu designatum semântico ou pragmático. 

 Muitos lingüistas já utilizaram o Princípio Funcional da Marcação para estudar 

fenômenos de diversas ordens dentro do português. Falaremos, de maneira breve, sobre 

alguns deles. 

Gryner (2002) problematiza a atuação do princípio funcional da marcação, 

focalizando a variação e mudança no futuro do presente no português carioca, a fim de 

discutir o processo de gramaticalização da forma perifrástica. Analisou três variantes do 

referido fenômeno: o futuro sintético ou flexionado (cantarei), o futuro perifrástico (vou 

cantar) e o presente com referência futura (canto). Seu trabalho confirmou que o 

processo que origina o futuro perifrástico correlaciona-se a mudanças nos valores da 

freqüência, da acessibilidade cognitiva e da complexidade formal, ou seja, à inversão 

dos valores da marcação. O estudo confirmou que os valores (ou critérios) que definem 

a marcação – freqüência, complexidade formal e complexidade cognitiva – não são 
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estáticos. Eles variam, como já antevia Givón (1990), de acordo com contextos sociais e 

discursivos: o tempo, a formalidade e a atitude epistêmica. 

Azevedo (2000), por sua vez, em tese de doutoramento, ao tratar as 

possibilidades de manifestação da idéia de finalidade no português escrito formal, por 

meio de articulação de orações, encerra seu estudo analisando as orações desenvolvidas 

como o caso marcado. Ficou demonstrado que a escolha da estrutura de finalidade 

(desenvolvida ou reduzida) não se faz por meras razões estilísticas, como apontavam os 

estudos tradicionais, mas é influenciada por questões ligadas à cognição e a 

necessidades semânticas e pragmáticas, corroborando, novamente, os estudos de Givón 

(1990/1995). 

Feita esta breve explanação sobre o princípio funcional da marcação, por Givón 

(1990), e depois de mencionados outros trabalhos, que utilizaram para seus estudos o 

referido princípio, valer-nos-emos do mesmo, levando em consideração dois dos 

critérios já mencionados para checarmos qual é o uso marcado: se as construções com o 

onde ou as construções com SPreps. Vale lembrar que o que estamos denominando 

como SPreps são aquelas construções configuradas por (Prep) + (Art.) + Qu + O. 

 Para tanto, faremos uma análise do fenômeno através de análises estatísticas, 

para checarmos o critério da distribuição de freqüência, estabelecendo qual é o uso mais 

recorrente dessas construções. Quanto ao critério da complexidade estrutural 

analisaremos o tamanho das orações, nas quais aparece o referente retomado pelas 

variantes e a quantidade de material interferente entre o antecedente e a oração 

encabeçada por onde ou por SPrep. 

Segundo Givón, em relação ao critério da complexidade cognitiva, quanto maior 

for a sentença, quanto maior for sua complexidade estrutural, maior será o tempo de 

processamento da mesma, bem como maior será o esforço mental. Para a avaliação 

desse último critério seria necessário um minucioso experimento para checar o tempo de 

processamento proposto e o nível de esforço mental. Sem testes prévios poderíamos 

incorrer numa circularidade, visto que a sentença, sendo complexa estruturalmente, 

seria complexa cognitiviamente e vice-versa. Por esta razão, não utilizaremos esse 

último critério estabelecido pelo autor, pois não aferimos previamente nem o tempo de 

processamento, nem o esforço mental exigido quando da utilização de construções com 

onde e/ou SPreps. 
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Vale lembrar que houve a opção de recortarmos somente os SPreps que fossem 

intercambiáveis com Onde, de tal forma a contemplar a possibilidade de alternância 

entre ambos, como ilustramos em (82a/82b) e (83a/83b), a seguir: 

(82a)  

Tem raízes econômicas, certo, mas também tem raízes culturais muito fortes, eis que, se 

pobreza e miséria gerassem necessariamente criminalidade, a Índia e Bangladesh, para 

ficar somente em dois exemplos, seriam matadouros humanos, onde se assaltariam até 

templos religiosos, como já aconteceu aqui no Brasil — e vive acontecendo, com os 

geralmente chiques ladrões de imagens enriquecendo suas coleções à custa da pilhagem 

de igrejas. (O Globo, 10/03/02) 

(82b) 

Tem raízes econômicas, certo, mas também tem raízes culturais muito fortes, eis que, se 

pobreza e miséria gerassem necessariamente criminalidade, a Índia e Bangladesh, para 

ficar somente em dois exemplos, seriam matadouros humanos, nos quais se assaltariam 

até templos religiosos, como já aconteceu aqui no Brasil — e vive acontecendo, com os 

geralmente chiques ladrões de imagens enriquecendo suas coleções à custa da pilhagem 

de igrejas. 

(83a)  

A Europa pós-iluminista, e necessariamente secularizada, ignora que a fé do fanático é 

total e radical: não aceita compromisso. Aceita martírio e destruição, com a promessa de 

uma conquista: o Ocidente, novamente submetido a uma teocracia totalitária, onde é 

possível espancar as mulheres que se passeiam na rua de rosto descoberto. Quando o 

europeu pergunta "como é possível que esta gente mate e se mate?", o europeu fala com 

outra voz, de um outro mundo. Por isso procura desculpas puramente racionais para 

explicar o irracional. Desculpas civilizadas. (Folha de São Paulo, 25/07/05) 

 

(83b)  

A Europa pós-iluminista, e necessariamente secularizada, ignora que a fé do fanático é 

total e radical: não aceita compromisso. Aceita martírio e destruição, com a promessa de 

uma conquista: o Ocidente, novamente submetido a uma teocracia totalitária, em que é 
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possível espancar as mulheres que se passeiam na rua de rosto descoberto. Quando o 

europeu pergunta "como é possível que esta gente mate e se mate?", o europeu fala com 

outra voz, de um outro mundo. Por isso procura desculpas puramente racionais para 

explicar o irracional. Desculpas civilizadas. 

 Na próxima seção passaremos às análises dos dados.  

 

 

4.2) Analisando as construções com o onde 

 

 

 Em consonância com a proposta de Givón (1990), chegamos aos seguintes 

resultados, que serão apresentados através de leituras de tabelas e gráficos ao longo 

desta seção. 

 

 

4.2.1) A distribuição de freqüência 

 

 

Quanto à distribuição de freqüência, levando-se em consideração os gêneros 

textuais, houve um equilíbrio entre crônica e editorial, (Cf. tabela 1, no capítulo 2 desta 

dissertação) quanto ao uso de nossas variantes (onde/SPrep). 

A análise da tabela demonstrou que, com relação à crônica, as ocorrências de 

onde representam 40% (51/125) dos dados; as ocorrências com SPreps representam 

45% (57/125) e onde latente 13% (17/125). Quanto ao gênero editorial, as ocorrências 

com onde correspondem a 49% (86/175); as ocorrências com SPreps correspondem a 

41% (72/175) e o onde “latente” a 9% (17/175). Esses números ficam mais bem 

visualizados através do gráfico que se segue:  
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 Gráfico 9: As variantes de acordo com o gênero textual 

 

Os resultados demonstram que a distribuição de freqüência, em relação às 

variantes, é semelhante, pois não houve uma diferença numérica significativa entre as 

ocorrências de onde e SPrep. 

 

 

4.2.2) A complexidade estrutural  

 

 

Para avaliarmos a complexidade estrutural, usamos como critério a contagem de 

sílabas dos segmentos nos quais ocorria o antecedente de nossas variantes 

(Onde/SPreps)12. Estabelecemos, para tanto, que, com até dez sílabas, as seqüências 

antecedentes seriam consideradas menos complexas estruturalmente – exemplos (84a e 

84b); de onze a vinte sílabas esses fragmentos seriam considerados mais ou menos 

complexas – exemplos (85a e 85b) – e acima de 21 sílabas as porções textuais seriam 

consideradas mais complexas, como podemos ver nos exemplos (86a e 86b) de Onde e 

SPrep, respectivamente, a seguir: 

 

 

 

                                                 
12 Não levamos em consideração o onde “latente”, pois estabelecemos como critério os fragmentos 
textuais nos quais estavam contidos os antecedentes retomados.  
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(84a)  

Nesse contexto de mudanças, onde o próprio Iraque desempenha um papel ainda que 

como contra-exemplo, registraram-se recentemente dois novos e significativos avanços. 

(Folha de São Paulo, 15/09/05) 

 

(84b) 

Houve um tempo em que um filme era apresentado com um ritual digno de uma ópera, 

de um grande espetáculo. As cortinas iam se recolhendo e as lâmpadas do teatro iam se 

apagando, se descolorindo até a escuridão... (O Globo, 24/01/01) 

 

(85a) 

Iniciei a maratona gastronômica. Almoço no Rubayiat. Provo pedaço de carne que Deus 

cozinhou no Paraíso. Conspirações brandas sobre Lula, o PT, o estado da literatura 

brasileira atual (aviso: ler Bernando Carvalho). Falamos sobre a polêmica clássica entre 

os Andrades (Mário e Oswald). Alinho por Oswald, claro, apesar de excessos líricos (e 

ideológicos) que não mordo. Gosto do burguês. Gosto dos burgueses. Gosto desse 

"purée de batatas morais" que não espera nada, não deseja nada. Flat, como onda de mar 

morto. Pior: acredito que os males do mundo nascem no dia em que o burguês deseja 

transformar o puré em fritada. É a história dos ovos e da omelete, que Lenin, acho, 

gostava de citar, na construção do seu prato ideal. Por que não partir uma dúzia de 

ovos? E, se a coisa não resulta, por que não partir mais uma? (Folha de São Paulo, 

22/08/05) 

 

(85b) 

E há mais. Um deles é sobre “Amores mal resolvidos” onde acho frases profundas como 

“Você sabe, o amor acaba.” Ou “dor-de-cotovelo é quando o amor é interrompido antes 

que se esgote”... E há um outro chamado “Crônica do amor louco”, onde leio “pálido de 

espanto”: “O amor não é chegado em fazer contas...” ou “quando a mão dele toca tua 

nuca, tu derretes feito manteiga” ou “Ah... o amor, essa raposa...” (O Globo, 22/07/04) 

 

(86a) 

Já comentei, em outras oportunidades, que ditas classes sociais não consomem jornais, 

revistas e canais  pagos de TV – onde deitam e rolam as pesadas acusações feitas contra 
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o PT e contra o governo, vale dizer, contra o próprio presidente da República. (Folha de 

São Paulo, 13/08/05). 

 

(86b) 

A Europa pós-iluminista, e necessariamente secularizada, ignora que a fé do fanático é 

total e radical: não aceita compromisso. Aceita martírio e destruição, com a promessa de 

uma conquista: o Ocidente, novamente submetido a uma teocracia totalitária, em que é 

possível espancar as mulheres que se passeiam na rua de rosto descoberto. Quando o 

europeu pergunta "como é possível que esta gente mate e se mate?", o europeu fala com 

outra voz, de um outro mundo. Por isso procura desculpas puramente racionais para 

explicar o irracional. Desculpas civilizadas. (Folha de São Paulo, 25/07/05) 

 

 Os resultados a que chegamos ficaram assim distribuídos na tabela que se segue: 

 

 

Complexidade 

Estrutural 

Onde 

No.         % 

SPreps 

No.         % 

Total 

No.         % 

+ complexa 97          52 87          47 184        69 

+/- complexa 29         52 26          47 55           20 

- complexa 11         40 16          59 27           10 

Total 129       48 137        51 266 

            Tabela 12: as variantes de acordo com a complexidade estrutural. 

 

Desta maneira, em relação à complexidade estrutural, em uma leitura horizontal 

da tabela acima, verificamos que do universo de 266 dados selecionados, 184 foram 

ocorrências de orações estruturalmente mais complexas, correspondendo a 69% das 

orações, distribuídas da seguinte maneira: 52% (97/184) de onde; 47% (87/184) de 

SPreps. Quanto às orações mais ou menos complexas estruturalmente, o que 

correspondeu a 20% das ocorrências, ou seja, a 55 ocorrências, tivemos os seguintes 

resultados: 52% (29/55) de onde; 47% (26/55) de SPreps. Em se tratando das orações 

estruturalmente menos complexas, houve 27 ocorrências, equivalendo a 10% do 

universo, ficando assim distribuídas: 40% (11/27) de onde; 59% (16/27) de Spreps. O 

gráfico abaixo ilustra essas percentagens: 
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 Gráfico 10: as variantes de acordo com a complexidade estrutural. 
 

Analisando a tabela acima, a retomada está relacionada à maior complexidade 

estrutural. O onde parece sofrer uma leve influência da complexidade: mais complexa 

(97/184) e mais ou menos complexa (29/55) versus menos complexa (11/27).  Faz-se 

importante destacar que com relação ao SPrep ocorreu a mesma influência quanto à 

complexidade estrutural. 

Numa outra leitura dos dados, cruzamos nossas variantes (excluindo as 34 

ocorrências com onde “latente”, por não haver antecedente retomado) com os gêneros 

textuais escolhidos e a complexidade estrutural. Os resultados são mostrados na tabela a 

seguir: 

 

Complexidade 

Estrutural/Variantes  

Editorial 

No.         % 

Crônica 

No.         % 

Total 

No.         % 

+ complexa 

Onde 

SPrep 

     

54          51 

52          49 

 

43          55 

35          45 

 

97           53 

87           47 

+/- complexa 

Onde 

SPrep 

 

22         63 

13         37 

 

7            35 

13          65 

 

29           53 

26           47 

- complexa 

Onde  

SPrep 

 

10         59 

7           41 

 

1            10 

9            90 

 

11           41 

16           59 



 

 100

17 10 27 

Onde 

SPrep 

Total 

86         54 

72         46 

158 

51           47 

57           53 

108 

137        52 

129        48 

266 

Tabela 13: as variantes em relação à complexidade estrutural e o gênero 

 

Observamos que no gênero editorial das 158 ocorrências de onde e SPreps   51% 

(54/158) dos dados de onde ocorreram em orações mais complexas e 49% (52/158) 

ocorreu com SPreps, o que nos mostra quase que um empate quanto à estrutura mais 

complexa. Em se tratando de orações mais ou menos complexas 63% (22/158) 

ocorreram com onde e 37% (13/158) com SPreps, mostrando que os SPreps são mais 

produtivo do que o onde em se tratando da estrutura mais ou menos complexa, com a 

diferença percentual significativa. Quanto às estruturas menos complexas, também 

observamos uma diferença significativa quanto às percentagens. Com relação ao onde 

observamos que este obteve 59% (10/158) e os SPreps totalizaram 41% (7/158), 

novamente, mostrando que o onde tende a ser mais produtivo do que os SPreps em 

relação à oração menos complexa estruturalmente. Em relação às crônicas verificamos 

uma inversão quanto às estruturas formalmente mais complexas, mais ou menos 

complexas e menos complexas. Verificamos que neste gênero os SPreps tendem a ser 

mais produtivos. Desta maneira, do total de 108 ocorrências de onde e SPreps, 

observamos que 55% (43/108) ocorreram com onde e 45% (35/108) com SPreps em se 

tratando da estrutura mais complexa; com relação à estrutura mais ou menos complexa 

35% (7/108) ocorreram com onde e 65% (13/108) com SPreps, essas percentagens nos 

mostram que o onde tende a ser mais produtivo quanto a esse tipo de estrutura; em se 

tratando das estruturas menos complexas verificamos que 10% (1/108) ocorreram com 

onde e 90% (9/108) com SPreps, mostrando que, neste gênero, houve uma percentagem 

muito baixa de ocorrências com onde quando se fala da estrutura formalmente menos 

complexa. 
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4.3) Considerações Finais 

 

 

À guisa de estudar o por quê dos usos do onde em retomadas anafóricas a 

categorias locativas e não-locativas, que, sabemos, são recorrentes na nossa língua, e a 

partir da observação empírica do fenômeno e dos estudos já realizados sobre o mesmo, 

fizemos uma análise, baseando-nos dos critérios que conduzem à identificação da 

estrutura marcada, no intento de verificar qual é o uso marcado dessas construções. 

Para atingir tal objetivo, utilizamos a proposta teórica de Givón (1990). 

 Assim sendo, chegamos às seguintes conclusões: 

 

� Quanto à análise do critério da freqüência identificamos que onde e Spreps 

exibem as mesmas chances de ocorrência; 

� Ao checarmos a complexidade estrutural, da porção textual que antecedia as 

variantes, percebemos que tanto as construções com Onde quanto com SPreps 

têm quase o mesmo grau de complexidade formal, quando falamos da estrutura 

mais complexa, gerando o que podemos dizer de empate técnico, impedindo a 

identificação da estrutura marcada. 

� Em se tratando da estrutura menos complexa identificamos que as construções 

com onde tendem a se manifestar em maior número, contrastando com os 

SPreps no que se refere ao gênero editorial. Quanto à crônica, os números 

mostraram uma ligeira diferença em relação aos SPreps, mas essa diferença 

mostrou-se muito pequena e, em ambos os casos, apresentaram percentagens que 

se aproximavam dos 50% para os referidos usos. Com relação a esse critério os 

usos com onde revelaram ser tão produtivos quanto os SPreps. 

 

Esses foram os primeiros resultados a que chegamos sobre o processo da 

marcação das construções com onde. Com relação ao universo analisado os números 

foram muitos próximos a 50%, baseando-nos na freqüência (cf. tabela 1, Cp. 2) e na 

complexidade (Cf. tabela 1, acima) estrutural, tanto o onde quanto o SPrep se 

comportaram de maneira semelhante, impedindo-nos de verificar qual seria a estrutura 

marcada nos gêneros pesquisados. 



 

 102

5) O tratamento da informação 

 

 

Neste capítulo faremos uma abordagem sobre o status informacional do 

antecedente retomado pelas variantes. Para tanto, elegemos dois trabalhos como 

fundamentação teórica: Chafe (1984) e Prince (1981). 

Chafe redefine a questão terminológica tradicional (nova/velha; dado/novo) em 

ativa, previamente inativa, informações acessíveis ou previamente semi-ativas.  

Prince trabalha com as noções de predicabilidade/recuperabilidade e 

familiaridade presumida (o conhecimento partilhado), indicando quatro tipos de 

entidades de informação – Nova em folha, Inferível, Disponível e Evocada. 

Detalharemos as categorias propostas por Prince (1981) que serão utilizadas para 

a análise de nossos dados. 

Portanto, na próxima seção apresentaremos as duas propostas mencionadas, para 

a posteriori passarmos à análise dos dados. 

 

 

5.1) Fundamentação teórica 

 

5.1.1) O tratamento da informação segundo Chafe (1984) 

 

 

Chafe (1984) sistematiza os mecanismos lingüísticos relacionados à 

“embalagem/empacotamento” da informação, ou seja, como a retemos na memória. Os 

mecanismos lingüísticos têm menos relação com o conteúdo de um enunciado e mais 

com a forma como esse conteúdo é apresentado ao ouvinte.  

 Conceitos como informação nova e velha, tópico e comentário, sujeitos e 

predicados (estes dois últimos, gramaticais tradicionais), unidades entonacionais, 

orações, períodos e parágrafos, segundo o autor, são manifestações de processos 

cognitivos básicos. Vale dizer que o estudo é feito com base na língua oral espontânea. 

 Como questão terminológica o autor não adota os termos (como conhecemos) 

informação dada, velha, etc. Assim sendo, prefere redefini-los como: informação ativa, 
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previamente inativa, acrescentando um terceiro nível: o das informações acessíveis ou 

previamente semi-ativas. Aquilo que concebíamos como tópico passa, neste estudo, a 

ser concebido como ponto de partida, e como comentário, a informação acrescentada.  

Ao tratar dessas unidades entonacionais, o autor afirma que a mente armazena 

grande quantidade de informação, mas só uma pequena parcela pode ser focalizada ou 

estar “ativa” num determinado momento. Nossa capacidade de ativar informações é 

bastante limitada (situada na memória de curto prazo). Ao falarmos, vamos 

verbalizando, uma após outra, as porções de informação temporariamente ativas. Cada 

porção é expressa numa unidade entonacional. Assim, segundo o autor “uma unidade 

entonacional é uma seqüência de palavras combinadas sob um único e coerente 

contorno entonacional, geralmente precedido por uma pausa” (p.22), contendo cerca de 

cinco ou seis palavras, sendo separada de outras unidades por um intervalo de dois 

segundos.  

Assim sendo, o que fazem as unidades entonacionais? 

Fazem avançar o fluxo de informação no discurso. A maioria das unidades 

entonacionais se apresenta numa estrutura sujeito-predicado, é uma oração, ou se apóia 

em uma oração. A restrição de uma informação nova de cada vez faz com que não haja 

coordenação, numa única unidade entonacional, de dois conceitos novos. Outra função 

da unidade entonacional é dar uma orientação para a oração precedente ou para a 

seguinte (orientação espacial, temporal, epistêmica), sob forma de SP ou Adv (p.39). Há 

outras unidades entonacionais não-oracionais: disfluências (quando o falante hesita), 

adendos (aquilo que pode ser acrescido) e sinais de concordância (interjeições). 

 Há estudos que defendem a existência de uma relação entre as pausas e 

mudanças no estado de ativação da informação na mente do falante. Como há limitações 

à quantidade de informação que pode ficar ativada, algumas podem ser deixadas de lado 

para outras serem ativadas. No ouvinte, por sua vez, os períodos de vocalização servem 

para ativar informações e desativar outras. Assim, há uma diferença entre falantes e 

ouvintes no que se refere à função de pausas e vocalizações na ativação de informação. 

 Segundo Chafe (1984) os conceitos podem se encontrar em três estados de 

ativação: conceitos ativos (que estão no foco de consciência do falante); semi-ativos 

(aqueles que estão na consciência periférica, mas não no foco) e inativos (localizados na 

memória de longo prazo). Aquilo que se expressa em unidades entonacionais diz 
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respeito a objetos, eventos e propriedades (SNs, SVs e SAs, respectivamente). O 

estudioso refere-se a todos como conceitos. Os estados de ativação dizem respeito aos 

conceitos que os compõem, às fatias de informação expressas em uma unidade 

entonacional. 

 Em se tratando de conceitos ativos (informação dada), ao fim de cada pausa, o 

falante tem os conceitos ativos e julga que o ouvinte também os tenha. Essa informação, 

portanto, é considerada velha, dada. A informação dada tem pronúncia mais atenuada 

(átona), é pronominalizável. Quando o pronome aparece com acento forte é contrastivo. 

 Quanto aos conceitos semi-ativos a pausa pode ser usada para ativação de um 

conceito: 1) do inativo para o ativo; 2) do semi-ativo para o ativo; ou para a desativação 

de um conceito: do estado ativo para o semi-ativo. Há duas maneiras de um conceito 

tornar-se semi-ativo: por desativação de um estado ativo anterior ou por associação a 

um esquema cognitivo. 

 Os conceitos inativos (informação nova) são aqueles que não se tornaram ativos 

nem pelo discurso prévio nem por evocação de esquema cognitivo. Esses conceitos 

demandam maior esforço mental ao serem ativados, daí a pausa inicial. Neste ponto, o 

autor se baseia em Pawley e Syder (1983: 564-565), que postulam a restrição de um 

conceito novo de cada vez, ou seja, uma oração por vez. Essa é a base cognitiva para a 

unidade entonacional: a expressão de um único foco de consciência.  

 Ao tratar dos pontos de partida e informação acrescentada, o autor comenta que 

a estratégia mais comum de apresentação de informação é escolher um conceito como 

ponto de partida e acrescentar informação sobre ele. A manifestação lingüística 

(sintática) dessa estratégia é a estrutura sujeito-predicado. Mas como pontos de partida 

e informação acrescentada se relacionam aos estados discutidos? A partir do que o 

autor chamou de restrição do ponto de partida leve e restrição da informação 

acrescentada pesada. 

Com referência à restrição do ponto de partida leve, o ponto de partida é 

geralmente um referente dado (informação ativada), às vezes é acessível, mas raramente 

é novo (inativada) – só no começo de partes maiores do discurso. 

Em relação à restrição da informação acrescentada pesada, a unidade 

informacional acrescentada normalmente contém um conceito novo, pode conter 

conceitos acessíveis ou mesmo dados (se expressa um contraste). 



 

 105

Chafe (1984) menciona a ampliação do conceito de oração (extended clauses), 

vale dizer as orações acrescidas de fragmentos de orações, orientações, etc. que se ligam 

a uma oração. A maioria começa com um conectivo (e, aí, então, etc.). São unidades 

que o falante liga com marcas de conexão. O autor os considera como importantes 

blocos da linguagem. 

Em relação aos parágrafos orais, outra unidade que permite um melhor 

dimensionamento ao status da informação no fluxo do discurso, Chafe afirma serem os 

pontos em que o falante faz pausas mais longas, há aumento de disfluência, o 

interlocutor produz estímulo. Corresponde a mudanças de cenário, no tempo da 

narrativa ou na configuração do personagem. Para ele, os parágrafos orais são pontos do 

discurso que exigem maior esforço cognitivo. O estudioso chega a fazer três divisões da 

narrativa: sumário (pequena introdução do assunto), exemplificação, invólucro final 

(resumo avaliativo). 

Tratando das sentenças e dos períodos, o lingüista sugere que essa divisão atende 

a fatores retóricos, ou seja, à organização do texto e não a fatores cognitivos. Propõe um 

outro modo de divisão nas narrativas: através dos pontos em que houve uma queda no 

tom final. Para Chafe, as unidades determinadas por fenômenos cognitivos básicos são: 

unidades entonacionais, oração estendida, parágrafo. Já as unidades determinadas por 

fatores retóricos são as sentenças, que são mais independentes das restrições cognitivas. 

A prova disso é sua extensão variável.  

Chafe (1984) considera que a narrativa constitui um turno, apresentando uma 

pausa significativa no final. Subjacente a essas indicações externas, há a possibilidade 

de que aquilo que o falante verbalizou seja o que o autor considera como uma ilha de 

memória. Segundo o estudioso, o que registramos são ilhas e não um contínuo de 

experiências passadas. Há indícios de que o falante se lembre de um tipo de evento e 

não de detalhes e peculiaridades. 

Ao discorrer sobre o sumário (introdução ao assunto a ser tratado), Chafe tenta 

mostrar o que se passa na mente do falante quando este produz uma narrativa e seu 

efeito na forma lingüística que a narrativa toma. Segundo ele, seria melhor interpretar 

uma porção de discurso como processos cognitivos que se desenvolvem dinamicamente 

através do tempo e não como uma cadeia estática de palavras e sentenças. Quanto à 

unidade entonacional, discute a organização de conceitos dentro desta – ponto de 

partida e informação acrescentada. Mostra a oração como a expressão da unidade 
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entonacional prototípica. Coloca a importância da pausa para os parágrafos orais, 

fazendo uma correlação com a estrutura esquemática da estória. Reafirma que as 

narrativas são ilhas de memória. 

Levando-se em consideração o acima exposto, baseando-nos em Chafe (1984), 

dois questionamentos emergiram ao longo deste estudo. São eles: 

 

� Até que ponto essas considerações serão universais? 

� Até que ponto esses conceitos se aplicam na escrita? 

 

Pensamos que há a necessidade de uma maior investigação, talvez em um 

número maior de línguas, para chegarmos ao conceito de universal lingüístico em se 

tratando das narrativas. 

 Desta maneira, feitos esses questionamentos após os estudos de Chafe (1984), 

passaremos, na próxima seção, como fundamentação teórica principal, aos estudos de 

Prince (1981), que, acreditamos, podem ser mais facilmente aplicáveis em se tratando 

da escrita, objeto de nosso estudo.  

 

 

5.1.2) O tratamento da informação segundo Prince (1981) 

  

 

 Prince (1981), na tentativa de propor um modelo básico que tratasse do status 

informacional dos referentes, concentra sua análise no texto e aponta características que 

predominam no discurso.  A autora irá discutir a predicabilidade/recuperabilidade, a 

saliência e o conhecimento de mundo, fazendo uma relação entre esses conceitos, que 

ela chamou de givenness (dado). 

 Começa a discutir sobre a predicabilidade/recuperabilidade. Com referência a 

esse conceito, o falante/escritor pressupõe que o ouvinte/leitor poderia predizer que um 

item lingüístico particular iria (ou poderia) ocorrer em uma posição particular dentro da 

sentença. A predicabilidade foi tomada como relevante à entonação, em particular na 
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desacentuação tônica e na acentuação extra, e aos vários fenômenos que se 

correlacionam com a acentuação tônica e também ao gapping (lacunas) e outras 

supressões sentenciais e discursivas. Os exemplos (87a) e (87b) ilustram as afirmações 

da autora acerca da predicabilidade13: 

 

(87)  

      a. Wanna fight? (predicabilidade) 

          Quer brigar? 

       

      b. [man to woman at ball, with appropriate body language] Shall we? 

          [homem para mulher em um baile, com linguagem corporal própria] Vamos? 

 

 Para a autora, quanto à saliência o falante/autor pressupõe que o ouvinte/leitor 

possuiria, apropriadamente, algo particular, em sua consciência, no momento em que 

ouve/lê uma declaração. Essa proposição pode ser representada pelo que Chafe 

(1974,1976 apud Prince: 1981) chama de ‘dado/novo’. Para Chafe, o referente do item 

(ou itens) lexical em questão deve ser explicitamente introduzido no contexto 

lingüístico anterior ou deve estar presente no contexto físico ou deve ser categorizado 

da mesma maneira como um referente previamente introduzido ou fisicamente presente. 

Uma noção similar aparece em Prince (1978a), em que outros tipos de inferências 

também são permitidos. A noção de saliência foi tomada como sendo relevante à 

pronominalização, dêixis, pseudo-clivadas, sujeitos sentenciais, etc. Os Exemplos (88a) 

e (88b), a seguir, ilustram a saliência: 

 

88)  

      a. [A to B as Ci walks by, out of earshot] Hei’s going to Australia. (saliência) 

          [A para B enquanto Ci passa, fora do alcance da voz] Ele está indo para a 

Austrália. 

 

      b. [professor beginning first lecture of term] What we’re going to look at this term is 

the economic structure of Kuwait. 

                                                 
13 Os exemplos apresentados (1a/b; 2a/b e 3a/b) foram retirados de Prince (1981: 3) e a tradução dos 
mesmos são de responsabilidade da orientada. 
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          [professor no início do semestre] O que iremos ver neste semestre é a estrutura 

econômica do Kuwait. 

 

 Quanto ao conhecimento partilhado o falante/escritor pressupõe ou pode inferir 

que algo em particular poderia estar presente na mente do ouvinte/leitor, embora não 

esteja, necessariamente, pensando nisso. Esse conceito foi tomado, nos estudos 

lingüísticos, como relevante para a definitude, para muitos fenômenos relacionados à 

pressuposição, para it clefts e para a compreensão em geral, mas mostra-se igualmente 

relevante para outros fenômenos sintáticos, como a complexidade sintática e o estilo. Os 

exemplos (89a) e (89b), a seguir, ilustram esse conceito: 

 

(89) 

    a. Hi, I’m home. (‘conhecimento compartilhado’) 

          Oi, cheguei. 

 

     b. Where’s Daddy? 

         Onde está o pai? 

 

 Embora diferentes um do outro, a predicabilidade, a saliência, e o 

‘conhecimento compartilhado’ não são conceitos mutuamente independentes. Se um 

falante/escritor pressupuser que o ouvinte/ leitor pode predizer que algum item 

lingüístico particular irá ocorrer em alguma posição particular, então o falante/escritor 

tem de pressupor que é apropriado que o ouvinte/leitor tenha algo particular em sua 

consciência. Assim, se o falante pressupuser que o ouvinte/leitor tenha algo particular 

em sua consciência, então o falante/escritor tem de pressupor que o ouvinte/leitor tenha 

alguma pressuposição ou crença, ou possa fazer alguma inferência. Além disso, todos 

aqueles três conceitos, às vezes, envolvem casos nos quais algum item é tomado como 

‘dado’ por razões extralingüísticas, indicando que nenhum pode ser completamente 

explicado em termos sentenciais ou mesmo textuais.  

Assim, uma compreensão de givenness, no sentido do ‘conhecimento 

compartilhado’, é um pré-requisito para uma compreensão do mesmo nos outros dois 

sentidos. 
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Prince (1981) prefere descartar o termo conhecimento partilhado, pois, segundo 

ela, ao consideramos esse conceito, entendemos que tudo que um falante/escritor tem de 

fazer, quando trata de algo como conhecido, é aquilo que ele pressupõe que o 

ouvinte/leitor pressupõe. Aquela visão que diz que cada indivíduo possui um conjunto 

de crenças e que, para quaisquer dois indivíduos, os conjuntos podem se sobrepor, a 

interseção constituindo o conhecimento partilhado, está tomando a posição de um 

observador onisciente e não está considerando o que humanos comuns fazem quando 

interagem. Desta forma, prefere chamar este tipo de conhecimento de Familiaridade 

Presumida. 

 Segundo Prince, um texto é um conjunto de instruções de um falante/escritor 

para um ouvinte/leitor sobre como construir um modelo discursivo particular. Esse 

modelo conterá entidades, atributos e conexões entre entidades. Uma entidade é um 

objeto de modelo discursivo, parecido com o referente discursivo de Kartttunem (1971 

apud Prince:1980); ela poderá representar um indivíduo (existente ou não no mundo 

real), uma classe de indivíduos, um modelo, uma substância, um conceito, etc. Desta 

maneira, as entidades podem ser pensadas como ganchos para pendurar atributos. 

Quando introduzimos algo no discurso pela primeira vez, esse algo será novo. Entidades 

novas, segunda a autora, são de dois tipos: ou nosso ouvinte/leitor poderá ter de criar 

uma nova entidade, e, nesse caso, ela seria nova em folha; ou o ouvinte/leitor pode ter 

que tirá-la de sua armazenagem de idéias para disponibilizá-la; nesse caso, a estudiosa 

chama este tipo de informação de disponível (isto é, presume-se que esteja no próprio 

modelo ou no arsenal de idéias do mesmo). 

 As entidades Novas em folha parecem ser de dois tipos: ancoradas e não-

ancoradas.  Uma entidade é ancorada se o SN que a representa estiver conectado, por 

meio de um outro SN, ou ‘âncora’, contido propriamente nele, a outra entidade. 

 Quando um SN já foi proferido, ele representa uma entidade evocada. Há duas 

maneiras através das quais uma entidade pode vir a ser evocada: (a) o ouvinte/leitor a 

evocou antes, em terrenos textuais, seguindo instruções do falante/escritor, isto é, já foi 

nova ou inferível; (b) ou se encontra presente no contexto de situação. Entidades 

evocadas situacionalmente representam os participantes discursivos e características 

salientes do contexto extra textual.  

 Para a autora, o tipo mais complexo de entidade são as Inferíveis. Uma entidade 

é inferível se o falante/escritor pressupuser que o ouvinte/leitor poderia tê-la inferido, 
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através da lógica, ou, mais comumente, do raciocínio plausível, de entidades já 

evocadas, ou de outra inferível.  

 Após a leitura do texto de Ellen Prince (1981) verificamos que a mesma tem 

uma proposta de prender-se ao texto propriamente dito, o que, a nosso ver, a autora não 

consegue. A partir do momento em que se trabalha com o conceito de familiaridade 

presumida (para outros autores, conhecimento de mundo), pressupomos que isto 

extrapola a unidade textual, pois isso é um conhecimento que os indivíduos dispõem 

muito antes de se depararem com um texto particular. Da mesma forma, a entidade 

inferível também faz parte de um conhecimento de mundo do sujeito, já que decorre de 

determinadas considerações e ilações baseadas em suas inferências, mesmo aquelas que 

estariam disponíveis no próprio contexto do texto. Quando um leitor se depara com 

determinado texto, já faz pressuposições acerca do mesmo, baseando-se na 

macroestrutura, no “layout” do título, etc. e começa a tentar buscar em sua memória 

coisas que lhe são familiares para uma leitura mais efetiva. 

 Por fim, feitas as considerações acerca da proposta sobre o status informacional 

de Prince (1981), consideraremos o trabalho de Paiva (1991), a qual concedeu um 

espaço privilegiado ao tratamento da informação. Esta autora analisou, em tese de 

doutoramento, a ordenação das cláusulas de causa, interessando-lhe tanto as orações 

introduzidas por conectores explícitos, quanto as que fossem justapostas.  

Ao investigar o estado da informação no discurso, a estudiosa focalizou o 

predicado, independente do status do referente sujeito, e distinguiu, baseando-se 

também em Prince (1981), os tipos de informação: (1) informação nova, (2) informação 

inferível, (3) informação disponível e (4) informação velha. O tipo (1) corresponde à 

informação introduzida no texto no momento da enunciação da seqüência de causa, 

informação que não foi mencionada previamente, não inferível do co-texto anterior, 

sendo totalmente nova. O tipo (2), a informação inferível, segundo a autora, é aquela 

dedutível ou de informações já mencionadas pelo falante ou da própria cláusula efeito. 

Por sua vez, a informação disponível (3) integra um esquema (um frame), uma 

informação que pode ser considerada partilhada a partir do conhecimento prévio da 

realidade física, biológica ou cultural. Já a informação velha (4) reitera uma informação 

já apresentada anteriormente. O procedimento adotado pela autora, quanto ao 

tratamento da informação, mencionado anteriormente, pode ser verificado na seguinte 

passagem retirada de seu trabalho: 
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Nos enunciados com conectores, as probabilidades para informação inferível e 
disponível se aproximam das associadas a informação nova. Essa aproximação 
pode ser tomada como um indicador de que a restrição imposta sobre a 
ordenação se dá num nível estritamente discursivo. Informação disponível e 
inferível, embora possam ser deduzidas, não foram explicitamente mencionadas 
no discurso anterior. Sob esse ângulo, opõem-se a informação velha. Podemos 
crer, portanto, que a oposição básica se estabeleça entre informação não 
mencionada no discurso (nova, inferível e disponível) e informação já 
mencionada no discurso (velha). (Paiva: 1991, p. 85) 

 

  Segundo a autora, a partir dos resultados de suas análises, a oração que codifica 

a informação nova tende a se pospor à oração que codifica informação velha, 

independentemente da presença de um conector.  

 Apresentamos até aqui abordagens funcionalistas que dão um tratamento 

privilegiado ao status informacional. Na seção subseqüente, apresentaremos os 

resultados para o tipo de informação codificado pelo referente retomado pela nossa 

variante. Abordaremos essa questão sob a ótica da teoria da variação lingüística, como 

vimos fazendo durante todo o trabalho. Trataremos o status informacional como um 

grupo de fatores, com vistas a analisar o fenômeno em questão: o uso das construções 

com onde em retomada anafórica a entidades locativas e não-locativas. 

 

 

5.2) O status informacional do referente retomado pelas variantes 

  

   

Seguindo a proposta teórica de Ellen Prince (1981), que estabelece os critérios 

para a classificação da informação como Nova em folha, Inferível, Disponível e 

Evocada, faremos nossas análises baseadas nessas categorias. Para tanto, fazem-se 

necessárias algumas explicitações no que se refere aos rótulos usados pela autora. 

Por informação Nova em folha entendemos uma informação que ainda não foi 

mencionada no texto, é aquela que é introduzida pela primeira vez no discurso. A 

Inferível é aquela dedutível de uma porção de informação já evocada. A informação 

disponível integra um esquema, um tipo de frame, uma informação compartilhada a 
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partir de um conhecimento de mundo prévio, que Prince considera como familiaridade 

presumida. A informação evocada é aquela que já foi mencionada previamente, este 

tipo de informação reitera algo que já foi mencionado anteriormente. 

Faremos as análises dos dados considerando nossas variantes como uma variável 

binária - Onde versus SPrep, e cruzaremos os dados estatísticos com a variável 

independente - o status informacional da entidade retomada pelas variantes. 

Apresentaremos, a seguir, exemplos retirados de nosso corpus que ilustram o 

tipo de informação retomada por nossas variantes. Faz-se importante destacar que os 

dados para informação disponível e inferível não são confiáveis, porque as células 

representaram um número diminuto (menos de 5), por isso, colocaremos à disposição 

somente os exemplos de nossas variantes em retomada à informação nova em folha, 

exemplos (90a  ) e ( 90b ) e informação evocada, exemplos (91a ) e (91b). 

 

(90a) 

"Hannah" é o mais solar dos filmes de Allen e mesmo nos meus piores dias --uns vinte e 

cinco todos os meses-- a história de Mickey, o hipocondríaco que recupera a fé com um 

filme dos irmãos Marx, é a única ressurreição laica que me comove. Mas não é apenas 

uma ressurreição. É uma resposta: a mais simples e bela resposta do cinema moderno. 

Podemos não encontrar um sentido de vida, um sentido para a vida, o caminho célere 

para a felicidade ideal, como as teologias descartáveis prometem de porta em porta. Mas 

existem pequenas ilhas de felicidade, por onde vamos saltitando como náufragos 

perdidos. São estas ilhas que dão alento no caos que nos consome. O rosto de Mariel 

Hemingway em "Manhattan" --ou o rosto da pessoa que amamos, tanto faz. Os discos 

de Django Reinhardt em "Poucas e Boas" --ou os discos que fazem a trilha sonora das 

nossas vidas, tanto faz. E, como nesse "Hannah" que me deixa num estado de felicidade 

irreal, os poemas de e.e. cummings que descobri devido ao filme. Ninguém, nem 

mesmo a chuva, tem mãos tão generosas como Woody. (Folha de São Paulo, 28/11/05) 

 

(90b) 

A Bienal de Veneza (furada, aqui e ali, por alguns talentos individuais, claro) virou um 

parque temático de deprimidos, um hospital de paranóicos, um muro de lamentações 

inúteis. Não adianta mais “chocar” ninguém, pois nada é mais chocante que as chuvas 

de bombas, a miséria global e a estupidez universal do inferno de hoje. O absurdismo 
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do pós-guerra, nos anos 50, a arte pop, todo o desespero crítico ou paródico tinham um 

claro alvo construtivo em sua militância. Havia esperança na angústia. Hoje, sobrou 

apenas a psicose como bandeira, a melancolia como “denúncia” de uma vida sem 

solução. Nada que haja na Bienal nos choca mais que uma explosão da discoteca onde 

morrem 300 jovens, nada é pior ou mais crítico do mundo que homens-bomba ou a 

África ou a lama das favelas e periferias. Nada. E, aí, vemos a verdade: a arte 

contemporânea está muito aquém da realidade. Que performance ou happening será 

mais contundente ou expressivo que a destruição de Nova York, do WTC? Que cadáver 

exposto dentro de garrafas ou latinhas de merda ou cavalos mortos ou latas de lixo ou 

ruínas são mais assustadoras que a eternidade da guerra Israel-Árabes ou do inferno do 

Iraque? Sobrou uma denúncia tola (que aliás absolve gentalha sem talento), muito 

aquém da complexidade do horror de hoje. (O Globo, 11/11/03) 

 

 

(91a) 

Sei que será inútil --os astrólogos e simpatizantes vão me xingar de qualquer jeito--, 

mas mesmo assim acho importante destacar que eu nada tenho contra a astrologia. 

Coloco-a no mesmo patamar da religião, das drogas, do sexo e da literatura: diversão 

legítima para os apreciadores. Só que não dá para chamar de ciência --e ainda por cima 

de "hard science"-- aquilo que não o é. Nesse contexto, parece-me complicado que uma 

das principais universidades públicas brasileiras empreste sua marca e chancela aos que 

afirmam ser possível ler na posição relativa dos astros o futuro de seres humanos. A 

única coisa que o movimento aparente dos planetas diz sobre o futuro é onde esses 

planetas estarão amanhã ou daqui a 2.776 anos --isso se até lá não ocorrer nenhuma 

catástrofe cósmica. (Folha de São Paulo, 11/08/05) 

 

(91b) 

E não publicam só textos safadinhos, mas até coisas épicas, como uma esplendorosa 

“Ode aos gaúchos” que eu teria escrito, o que já me valeu abraços apertados de machos 

bigodudos em Porto Alegre, quebrando-me os ossos: “Ché, tua escritura estava 

macanuda, trilegal!” Eu nego ter escrito aquele ditirambo meio farroupilha aos 

bigodudos, mas nego num tom vago, para não ser esculachado: “Tu não escreveste? 

Então tu não amas nossas prendas lindas, e negas ter escrito aquele pedaço em que tu 

dizes ‘que a gente já nasce montado num bagual’? Aquilo fez meu pai chorar, e o 



 

 114

pedaço em que falas que ‘por baixo do poncho também bate um coração’? Tu tá tirando 

o cu da reta, ché?” — e me aponta o dedo, de bombachas e faca de prata. “Não fui eu, 

não, mas... viva o Olívio Dutra!...” (O Globo, 22/07/04) 

 

Após a apreciação dos exemplos, passemos às análises dos dados, através da 

tabela e do gráfico que se seguem: 

Status 

Informacional 

Onde 

No.          % 

SPreps 

No.          % 

Total 

No.            % 

1. Nova em Folha 92           56 70           43 162           60 

2. Inferível 00           00 00           00 000           00 

3. Disponível 2             66     1             33     3               1      

4. Evocada 43           42      58           57      101           37     

Total 137         51 129         48 266 

   Tabela 14: o tipo de informação retomado pelas variantes. 
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Gráfico 11: o tipo de informação retomado pelas variantes. 

 

Quanto à análise do status informacional da entidade retomada pelas variantes, 

obtivemos os seguintes resultados: retomando informação nova em folha as ocorrências 

de onde representam 56% (92/162) dos dados; as ocorrências com SPreps representam 

43% (70/162). Não houve nenhuma ocorrência com nenhuma das variantes em 

retomada à informação inferível. Em se tratando de informação disponível, o onde 

representou 66% (2/3) dos dados, as ocorrências com SPreps corresponderam a 33% 
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(1/3). Vale dizer que esses dois últimos não são confiáveis, porque as células são muito 

pequenas. Quanto à informação evocada 42% (43/101) das ocorrências se deram com 

onde, em relação aos SPreps esse índice foi de 57% (58/101).  

As diferenças entre onde e SPreps não são grandes, mas a tabela nos dá um 

indício de que onde tende a retomar informação nova e o SPrep informação evocada. 

A partir das propostas teóricas apresentadas e da descrição das análises 

passemos, então, às considerações finais acerca do status informacional. 

 

 

5.3) Considerações Finais 

 

 

Baseando-nos nas propostas de Ellen Prince (1981), que faz uma reavaliação 

daquilo que conhecíamos acerca do status informacional, como dado/novo, 

tópico/comentário etc., consideramos, nesse capítulo, seus postulados: (1) informação 

nova em folha: é aquela que é introduzida pela primeira vez no discurso; (2) informação 

inferível: é aquela que dedutível no co-texto; (3) informação disponível: é aquela que 

integra um tipo de esquema, um frame e (4) informação evocada: é aquela que já foi 

mencionada previamente no texto. Assim, chegamos às seguintes conclusões: 

 

• O Onde tende a retomar dois tipos de informação: informação nova em folha 

e informação evocada, comportando-se da mesma maneira que os SPreps; 

• Em relação à informação disponível, os números foram muito pequenos; 

• Não houve ocorrência em relação à informação inferível; 

 

Essas foram as considerações finais a que chegamos neste capítulo. Passaremos, 

então, para o próximo capítulo: as conclusões gerais desta dissertação. 

 



 

 116

6) Conclusão 
 

 

Com o objetivo de estudar o porquê dos usos do onde em retomadas anafóricas a 

categorias não-locativas, que, sabemos, são recorrentes na nossa língua, e a partir da 

observação empírica do fenômeno e dos estudos já realizados sobre o mesmo, 

estudamos a utilização dessa palavra, no português do Brasil. Para atingir tal objetivo, 

baseamos nossa análise, primordialmente, nas propostas teóricas de Lakoff e Johnson 

(2002), Bakhtin (1992) e Marcuschi (2003); Givón (1990), Halliday (1995); Chafe 

(1990) e Prince (1984). 

 Examinamos o uso com onde, focalizando a modalidade escrita, e utilizamos 

como corpus as ocorrências extraídas de textos jornalísticos - O Globo e Folha de São 

Paulo. Levamos em consideração a classificação por gêneros textuais, como: editorial e 

crônica (sugestão de classificação dada pelos próprios jornais). A priori, concebemos 

nosso objeto de estudo como uma variável dependente binária, e analisamos os dados à 

luz de categorias lingüísticas e extralingüísticas (recortadas como variáveis 

independentes), apoiando-nos na sociolingüística laboviana. Assim sendo, algumas 

conclusões a que chegamos com o onde serão relacionadas a seguir. 

 Em se tratando da categoria cognitiva a que as construções com onde fazem 

remitência, verificamos que a variante, além do uso primário que consiste em retomar 

locativos, retoma categorias cognitivas que vão além de espaço físico, como: noção, 

tempo; espaço; pessoa; objeto; entidades, etc., formando a rede polissêmica, proposta no 

primeiro capítulo desta dissertação, não sendo possível, como já mencionado, 

estabelecer um cálculo algorítmico da referida rede. 

 Quanto à análise dos gêneros textuais propostos, editorial e crônica, observamos 

que as variantes se distribuem quase que da mesma maneira, podendo-se, inclusive, 

afirmar que houve um empate técnico, pois as ocorrências de ambas se aproximaram de 

50%. Ainda em relação aos gêneros, a escolha pelos mesmos se deu pelo caráter 

altamente opinativo de ambos. Apesar de apresentarem características muito próximas, 

em relação ao caráter argumentativo, tínhamos a expectativa (que não se confirmou) de 

que o fenômeno em questão (as construções com onde não-locativas) ocorresse em 

maior número no gênero crônica, uma vez que, neste gênero, podemos ter uma 

linguagem mais distensa, em que podem ser usadas expressões não contempladas, a 

rigor, pela tradição gramatical. 
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 Quando tratamos das relações entre orações, verificamos que as orações 

introduzidas por onde ou preposição + palavra QU relacionavam-se às orações 

anteriores através do processo de hipotaxe e encaixamento, sendo que os resultados 

numéricos revelaram a predominância dos processos de encaixamento.  

Também houve a observação quanto ao uso da preposição que envolvia nossas 

variantes. Neste quesito, verificamos que a grande maioria dos sintagmas 

preposicionados se realizava por meio de em. Além do mais, quando fazíamos o 

exercício da substituição de onde por SPrep obtínhamos um SPrep encabeçado por em.  

 Na seção em que tratamos do princípio funcional da marcação, observamos que 

as duas variantes tenderam a se comportar de maneira semelhante, tanto no critério da 

freqüência, quanto no critério da complexidade estrutural. Desta maneira, os resultados 

obtidos impediram a identificação da estrutura marcada e, de certo modo, poderíamos, 

baseando-nos nessa impossibilidade de identificação, dizer que o onde, diferentemente 

do que se podia imaginar, é tão menos marcado quanto um SPrep. 

 No capítulo cinco, estudamos o status informacional da entidade que era 

recuperada anaforicamente pelas variantes. Os resultados nos mostraram que, apesar da 

diferença percentual ser muito pequena, o onde tende a retomar informação nova em 

folha e o SPrep  informação evocada. 

 Uma última observação sobre as construções com onde. Verificamos através das 

percentagens, vistas no capítulo um desta dissertação, quando mostramos os usos 

anafóricos de onde (locativos e não-locativos), que, quando as construções com onde 

retomavam entidades mais próximas do concreto, maior a possibilidade de usos com 

onde ((92) A xícara onde estava o meu café) do que aquelas construções mais abstratas 

((93) O sigilo onde ocorre o erro), mais difíceis de serem permutadas para algo físico, 

com exceção daquelas construções nocionais, as quais explicamos através da metáfora 

do container. 

Esses foram os primeiros resultados a que chegamos sobre o uso das construções 

com onde. Entendemos que muito ainda precisa ser feito para podermos chegar a 

conclusões mais definitivas sobre a questão. Entretanto, as conclusões a que chegamos, 

com os dados estudados, nos dão um parâmetro do que realmente acontece no nível da 

sentença quando há a escolha por esses usos.  

Não intentamos, aqui, como já dito, esgotar tal análise, até porque seria 
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impossível atingir tal meta, visto que se faz necessário que pesquisas mais abrangentes 

sejam feitas, abarcando outros critérios para a identificação do que restringe ou não 

esses usos.  

Os possíveis caminhos que, acreditamos, podem nos trazer respostas mais 

definitivas sobre o fenômeno, assim como os modelos teóricos para atingir tal meta, 

serão mencionados ao longo desta conclusão. 

Assim sendo, após procedermos às análises feitas no primeiro capítulo desta 

dissertação, verificamos que o onde faz remitência a categorias cognitivas diversas além 

de lugar, processo que em princípio parece ser irrestrito. Cumpre ressaltar, todavia, que 

o frame que é produzido quando da remitência a categorias mais abstratas (o que está na 

mente de quem faz essa construção; o que é acionado - se espaço ou não) é um ponto 

que ainda permanece sem resposta. Para analisar esta questão, acreditamos que os 

estudos de Heine et alii (1991) e Chafe (1984) podem ser promissores. 

As propriedades gramaticais das orações interligadas por onde já foram 

identificadas. Verificamos que a preposição em, alem de mais produtiva, criava 

contextos facilitadores para o intercâmbio entre as variantes. Resta, portanto, investigar, 

de maneira mais detalhada, quais as preposições que, realmente, bloqueiam ou não a 

alternância entre as variantes. Na tentativa de identificar as preposições que podem 

impor restrições quanto ao uso do onde, sugerimos como ponto de partida, o arcabouço 

teórico de Castilho (2004). 

Outra questão que merece um tratamento mais bem detalhado relaciona-se à 

transitividade verbal. Dentro desta perspectiva de estudo, faz-se importante descobrir se 

o argumento selecionado pelo verbo tem influência quando da escolha por onde ou por 

outro tipo de construção. Com relação a esta questão, como proposta teórica inicial, 

sugerimos os estudos de Halliday (1985) sobre o tratamento do processo semântico da 

transitividade; o trabalho de Dik (1989) e sua abordagem semântico-sintática da 

transitividade verbal e as propostas teóricas de Hopper e Thompson (1980/2001) e Du 

Bois (1984) para reforçar o estudo de um possível tratamento pragmático-discursivo da 

transitividade verbal.   

Outro ponto que merece investigação são as motivações que favorecem o uso 

com as construções com onde: economia lingüística ou questão de estilística? Em 

relação à pesquisa sobre a economia lingüística quando da escolha pelas construções 
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com onde, sugerimos o trabalho de Neves (1997). Para perfazer um estudo sobre a 

questão da estilística, faz-se importante a retomada aos estudos de Bakhtin (1992).  

 Um último caminho a ser apresentado, por ora, está relacionado ao papel do 

onde como elemento coesivo.  Para iniciar esse estudo, o trabalho de Halliday & Hasan 

(1976) podem ser uma boa alternativa de análise, bem como os estudos de Charolles & 

Ehrlich (1986).              

            Finalmente, podemos afirmar que este trabalho sugere o tratamento das 

expansões semântico-pragmáticas dessa categoria lexical. Os estudos empreendidos até 

o momento, somados aos caminhos pelos quais ainda podemos enveredar, tornam-se 

promissores para as descobertas que emergirão sobre os usos de onde nas retomadas 

anafóricas a outras categorias cognitivas além de lugar físico.  
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