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Resumo

Este artigo discorre sobre a gramaticalização de estruturas linguísticas como vai ver e vai que
as quais têm sido usadas em alguns contextos para codificar a subjetividade do falante/escritor
perante o que enuncia. Verifica-se tal codificação quando o usuário da língua manifesta-se por
meio da modalização epistêmica, e pelo processo de (inter) subjetivização a partir dos quais
recruta determinadas categorias linguísticas já existentes na língua para codificar a
manifestação de crenças e atitudes em sua proposições. Tal estudo respalda-se teórica e
metodologicamente nos pressupostos da Linguística Cognitivo-Funcional para tratar do
fenômeno em estudo.

1 INTRODUÇÃO

Observa-se com frequência o uso de estruturas linguísticas para codificar crenças,
pontos de vista e atitudes do falante/escritor em torno da sua proposição. Até aí nada demais,
já que o ser humano procura, por meio da língua, fazer com que o interlocutor tome
conhecimento a respeito do que pensa. Porém o que chama a atenção são as escolhas que se
faz para essa codificação, as quais, em muitos casos, não mantém nenhuma relação semântica,
do ponto de vista da visão biofísica, com o que costumeiramente é associado e difundido
principalmente nos manuais de gramática, uma visão de língua como representação da
realidade.

Exemplos dessa afirmação se confirmam no português brasileiro quando se percebe o
uso de estruturas linguísticas como vai ver e vai que para codificar sentidos diferentes do
habitual como deslocamento espacial e percepção por meio da visão. Isso é um indício de que
a língua não reflete a realidade, mas que está a serviço do locutor e interlocutor para
materializar suas intenções comunicativas. Nosso objetivo neste trabalho é investigar que
mecanismos o usuário da língua lança mão na escolha de estruturas linguísticas como vai ver
e vai que para manifestar o que sabe sobre o mundo e, de certa forma influenciar o
interlocutor para acreditar na veracidade de sua proposição.

Os dados que compõem a análise foram coletados do corpus Discurso e Gramática-
D&G, formado por um conjunto de textos orais e escritos, de alguns jornais on line e algumas
revistas de circulação nacional.

Procuramos respaldar-nos teórica e metodologicamente na Linguística Cognitivo-
Funcional, abordagem teórica a qual defende que a estrutura que a língua codifica é
resultante, por um lado, da relação que o usuário estabelece entre o conteúdo cognitivo a ser
codificado e a gramática dessa língua. Essa corrente teórica concebe língua(gem) como um
complexo mosaico de atividades cognitivas e sociocomunicativas estreitamente integrada às
outras áreas da psicologia humana e gramática como representação cognitiva da experiência
dos indivíduos com a língua, cuja estrutura é funcionalmente motivada (TOMASELLO,
1998).

De acordo com a perspectiva funcional da língua(gem), “a teoria baseada no uso leva
em conta os efeitos da frequência de uso, o padrão das estruturas linguísticas no contexto
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discursivo, e as inferências pragmáticas que acompanham a linguagem utilizada na interação”
(BYBEE, 2011).

A perspectiva Cognitivo-Funcional assume, ainda, a rejeição à autonomia da sintaxe, a
incorporação da semântica e da pragmática à análise linguística, a não distinção estrita entre
léxico e gramática, a relação entre a estrutura da língua e o uso que os falantes fazem dela em
contextos reais de interação verbal, o entendimento de que os dados para a análise linguística
são enunciados que efetivamente ocorrem no discurso, falado e/ou escrito (FURTADO DA
CUNHA et al, 2013). A perspectiva cognitivista entende a gramática como representação
cognitiva das experiências humanas com a linguagem. É um sistema “baseado no uso”
estabelecido nos falantes e no discurso.

Assim, sob essa ótica, pressupõe-se que a análise linguística deve acontecer numa
perspectiva holística, ou seja, um olhar sobre o todo observando-se os contextos de uso dos
fenômenos em estudo em diferentes níveis. O objeto de estudo da Linguística Funcional inclui
a investigação de temas que se relacionam à emergência e regularização de padrões
construcionais tanto no nível da proposição quanto do discurso multiproposicional (GÍVON,
2009).

A agenda de investigação da Linguística Funcional contempla temas como universais
linguísticos, tipologia linguística, variação e mudança linguísticas, explicações funcionais
para usos linguísticos cujos principais representantes são Paul Hopper, Talmy Gívon, Sandra
Thompson, Joan Bybee, John Haiman, para citar alguns. Na Linguística Cognitiva, os temas
são os processos mentais implicado na produção do discurso, modelos cognitivos idealizados,
conceitualização, categorização, perspectivização, projeções conceptuais, frames semânticos e
centros dêiticos com representantes como Ronald Langacker, George Lakoff, William Croft,
entre outros.(FURTADO DA CUNHA et al, 2013)

Diante do que foi apresentado, apreende-se que a Linguística Cognitivo-Funcional
oferece um embasamento epistemológico que contribui para a investigação de fenômenos
linguísticos considerando suas motivações semântico-pragmáticas e discursivo-cognitivas.

Para levar a cabo a discussão sobre o uso das estruturas vai ver e vai que
discorreremos neste trabalho sobre algumas categorias analíticas como gramaticalização,
subjetivização, modalidade epistêmica e marcador discursivo.

2 Gramaticalização e (inter) subjetivização

A gramaticalização é um processo que se verifica em todas as línguas e diz respeito à
variação e mudança linguísticas que pode se processar tanto no plano do conteúdo, atuando
sobre os aspectos discursivo-pragmáticos e semântico-cognitivos, como no plano da forma,
contemplando as dimensões morfossintáticas e fonológicas.

Por meio desse processo unidirecional, itens lexicais e construções sintáticas passam,
com o uso, a assumir funções gramaticais decorrentes da organização interna do discurso ou
de estratégias comunicativas recorrentes e, uma vez gramaticalizados, podem desenvolver
outras funções gramaticais. Hopper e Traugott (2003, p.18) defendem que a gramaticalização
é “a mudança por meio da qual itens lexicais e construções surgem em certos contextos
linguísticos para atender funções gramaticais e, uma vez gramaticalizadas, continuam a
desenvolver novas funções gramaticais”.

No que concerne à concepção de gramática, compreende-se, com base na visão
funcionalista, que se trata de um sistema formado por um conjunto de regularidades
decorrentes, sobretudo, de pressões de uso, cuja estrutura está num processo contínuo de
variação, adaptação e regularização. Assim, a gramática apresenta uma maleabilidade nas
formações, quer através do uso, do discurso ou das interações, e isso recebe influência de
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princípios de ordem cognitiva e comunicativa que possibilitam ao falante processar a
informação relacionando-a com o que já tem na memória. Portanto, a gramática é o resultado
da regularização ou rotinização de estratégias discursivas recorrentes. (GIVÓN, 1979 e 2001).

Na concepção de Givón (1979), a linguagem humana evoluiu do modo pragmático
para o modo sintático, assim, a gramática tem a sua origem no discurso, entendido como um
conjunto de estratégias criativas empregadas pelo falante para organizar funcionalmente o seu
texto tendo em vista um determinado ouvinte e uma determinada situação comunicativa.
Assim, a forma em que se apresenta a morfossintaxe deve-se em razão às estratégias
discursivas recorrentes.

A esse respeito apresentamos aqui a gramaticalização do verbo ir, o qual, na acepção
original, designa um deslocamento espacial concreto. Porém, esse verbo quando está no
presente do indicativo associado a outro verbo na forma infinitiva, é comumente empregado
para codificar tempo futuro como se pode verificar nos exemplares a seguir constantes do
corpus  D&G-Natal:

1 [...] daqui a algum ... a ... a alguns anos né? porque ela não vai sobreviver porque a maior parte das raízes estão sobre a ...
estão fora da terra ... (D&G-Natal, 1998, p.121)
2 [...] a família eu acho que é sagrada ... se ela deixar de existir a humanidade vai ...vai sucumbir ... entendeu? ... (D&G-
Natal, 1998, p.161)

O verbo ir perdeu o sentido concreto de deslocamento espacial e passou a assumir
juntamente com outro verbo no infinitivo o sentido abstratizado de tempo, e os verbos que
estão no infinitivo podem ser substituídos, sem prejuízo para a compreensão, por sobreviverá
e sucumbirá respectivamente. Observa-se o processo de gramaticalização de ir, que avança de
um item lexical - verbo que indica deslocamento físico - para uma forma gramatical - auxiliar
que codifica as noções de tempo, aspecto, modo e pessoa.

Nesse processo de ampliação dos seus limites, ir segue uma trajetória
unidirecional que vai de um status menos gramatical para um mais
gramatical. Essa trajetória associa-se à abstratização progressiva do sentido
de ir, que segue a escala espaço > tempo. Motivado por fatores de ordem
interacional e cognitiva, tais como a necessidade de expressar a noção
abstrata de tempo futuro, e/ou de assegurar sua intenção de realizar a ação
descrita pelo verbo, o falante estabelece uma relação de identidade entre o
que já existe e o novo conteúdo a ser veiculado. (SILVA, 2000, p.64)

Esse processo de mudança ocorre a partir de um processo gradual de pragmatização do
significado, que envolve estratégias de caráter inferencial, as quais levam a um aumento de
informação pragmática, e por estratégias metafóricas, as quais acarretam numa abstratização.
Dessa forma, segundo Traugott (1999), tais alterações no significado tendem a seguir
trajetórias que apontam para a (inter) subjetivização na linguagem.

De acordo com Traugott (1995, p.31) a gramaticalização compreende um processo de
subjetivização, uma vez que estariam presentes processos “semântico-pragmáticos através dos
quais os significados tornam-se cada vez mais baseados nas crenças e atitudes do falante
acerca da proposição”. Assim, a subjetivização é codificada morfossintaticamente por
estruturas gramaticais que correspondem às crenças e atitudes do falante a respeito do que diz.

Na opinião de Traugott (2010), subjetificação e intersubjetificação são mecanismos
pelos quais: a) significados são recrutados pelo falante para codificar e regular atitudes e
crenças (subjetificação), e b) uma vez subjetificados, podem ser recrutados para codificar
significados centrados no interlocutor (intersubjetificação).

Na codificação da subjetividade do falante, na acepção de Traugott e Dasher (2005),
há um processo gradiente em que as construções, no início, expressam sentidos
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concretos/lexicais/objetivos, e com o uso repetido passariam a indicar funções
abstratas/pragmáticas/interpessoais com base nas crenças do falante.

A exemplo disso podemos ilustrar essa colocação com as seguintes amostras:

3 [...] tem gente que ... estudou a vida todinha ... infância ... adolescência ... termina ... faz curso ... se prepara pro vestibular
... chega ali no dia ... quando vai ver ... num tem passado ... num tem alcançado né ... a sua média pra passar no vestibular e
acaba ... vai repetir tudo de novo ... (D&G-Natal, 1998, p. 157).

A estrutura vai ver no excerto acima codifica um sentido concreto, relacionado à
experiência biofísica do falante, assim os dois elementos destacados se configuram
lexicalmente como verbos e como tais se referem, no contexto acima, a deslocamento espacial
e à percepção por meio da visão respectivamente. Além disso, observa-se que sintaticamente a
estrutura constitui uma oração cujos verbos da locução vai ver formam o núcleo da oração
temporal.

4 "Quando se está de bem com a vida, você contagia as pessoas e isso não deixa de ser uma forma de sedução”, afirma. "Uma
pessoa divertida, que faz rir e que tem brilho nos olhos, conquista quem está em volta”. Vai ver foi assim que ela fisgou seu
futuro marido, quer apostar? (Revista Marie Claire, 2012)

No exemplar acima se observa que a estrutura vai ver não mantém nenhuma relação
semântica com o sentido original, concreto de deslocamento e visão, tampouco podemos
também substituir por um verbo no futuro, visto que não existe essa intenção por parte do
articulista. Os elementos da estrutura nesse contexto codificam semanticamente uma crença
do escritor a respeito de sua proposição, e isso pode funcionar como uma estratégia de
preservação da face do articulista para que tal asserção não possa a vir comprometê-lo.

Sintaticamente, podemos dizer que a estrutura atua como uma espécie de conector,
pois é empregada para introduzir uma proposição que manifesta um ponto de vista subjetivo
por parte de quem enuncia, ou seja, o articulista não afirma categoricamente que a pessoa
referida tenha conquistado seu “futuro marido” por ser uma pessoa divertida, mas infere isso
quando usa a estrutura vai ver para manifestar uma possibilidade de ser verdadeira sua
declaração.

Nessa perspectiva, a gramaticalização, na ótica de Traugott (1995), deve contemplar
uma perspectiva que vai do mais concreto para o mais abstrato, ou seja: [objetivo] >
[subjetivo] e [- subjetivo] > [+subjetivo]. Dessa forma, segundo a autora, o falante pode
relacionar o que há disponível no léxico (proposicional) para indicar sua atitude no discurso e,
consequentemente, a subjetivização, codificada nas estruturas em estudo, representaria a
necessidade que um falante tem em tornar relevante o que diz.

Outro ponto importante a se considerar é que, de acordo com Traugott (2010), o
mecanismo da subjetivização é mais provável ocorrer na gramaticalização primária (de lexical
/ construcional a gramatical) do que na gramaticalização secundária (o desenvolvimento de
material já gramatical em mais gramatical), pois a gramaticalização primária muitas vezes
requer fortalecimento prévio de inferências pragmáticas que surgem em muitos contextos
linguísticos antes de sua semanticização.

Vale destacar aqui a proposta de trajetória de abstratização do significado de Heine et
al.(1991) os quais afirmam que as formas existentes vão se associando a novos significados,
progressivamente mais abstratos, partindo da noção de espaço, podendo passar ou não pela
noção de tempo e desembocando na categoria mais abstrata de texto, conforme o seguinte
esquema:

espaço > (tempo) > texto/discurso

Queremos destacar aqui que o verbo ir não sofreu uma mudança, pois não deixou de
codificar o sentido original de deslocamento espacial, mas passou a acumular outros sentidos
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mais abstratos. Na acepção de Hopper (1991), quando trata do “princípio de camadas”, novos
sentidos vão sendo criados, mas não eliminam os mais antigos, que podem coexistir e
interagir entre si.

Dessa forma observa-se como o verbo ir pode acumular os diversos significados:
espacial concreto como em 3, temporal como em 1 e 2, e textual/discursivo como em 4.

Ao tratar-se da subjetivização codificada em construções linguísticas deve-se
considerar, nessa inter-relação, a função que a linguagem desempenha. Diferentemente de
Halliday e Hasan (1976) os quais tratam os componentes do sistema linguístico classificando-
os em ideacional, textual e interpessoal, Traugott (2010) preferiu usar os termos
proposicional, textual, e expressivo. Para essa linguista, o fato de se comunicar com outra
pessoa implica intersubjetividade e essa, por sua vez, é enfatizada “pelas inferências
convidadas”, termo usado por Traugott para “elidir as complexidades de comunicação em que
o falante / escritor evoca implicaturas e convida o ouvinte / leitor a inferi-las” (TRAUGOTT e
DASHER, 2002, p 05).

A exemplo dessa colocação ilustramos aqui com dois exemplares a seguir:

5 E: vai que uma pessoa realmente ... foi:: foi por defesa ... né? aí investigam ... investigam ... e dizem que não foi ... e
matam o inocente ...(D&G-Natal, 1998, p. 117)

6 (...) Aliás, em qualquer via de trânsito, não medir o peso do pé no acelerador já reflete uma inconsciência total. É assumir o
risco de provocar uma tragédia. O que deixa de ser um mero acidente, por definição. Passa a quase proposital. Claro, cada
caso é um caso, e nem se quer acusar o caminhoneiro da BR 116. Vai que ele passou mal. Mas está comum demais a
irresponsabilidade despreocupada com a vida.(Correio do Povo, 2012)

Percebe-se pelos dois exemplares acima que o verbo na estrutura vai que não mantém
nenhuma relação com o sentido original de deslocamento no espaço, e consequentemente, do
ponto de vista sintático, esse elemento perdeu o status enquanto núcleo verbal da oração, pois
essa estrutura nesse contexto introduz uma oração que possui um verbo lexical (passou) o
qual constitui o conteúdo proposicional do falante.

Além disso, observa-se que essa oração encabeçada pela estrutura vai que representa
um argumento hipotético e reforça o que o articulista já havia dito anteriormente quando disse
que “cada caso é um caso”. Assim, o falante/escritor manifesta a sua crença e isso, do ponto
de vista pragmático, intencionalmente ou não, parece querer convencer o interlocutor para
conquistar sua adesão.

Assim de acordo com a perspectiva de Traugott (2010), do ponto de vista
proposicional, o falante/escritor informa o conteúdo discursivo situando-o na esfera da
possibilidade; na perspectiva textual, sob o olhar do cotexto, a estrutura vai que atua como um
conector, estabelecendo uma relação morfossintática entre as duas orações: a primeira, situada
imediatamente à esquerda, apresenta uma estratégia de preservação da face por parte do
articulista ao dizer que não quer “acusar o caminhoneiro”; e a segunda, à direita, apresenta o
argumento para justificar a afirmação feita anteriormente; e no componente expressivo vai
que manifesta a interação do falante/escritor com o interlocutor.

3 Modalização nas estruturas vai que e vai ver

Ao tratar sobre modalização nas estruturas linguísticas em estudo é importante
destacar aqui a noção de modalidade, a qual designa uma categoria pela qual o falante
expressa atitude, e, segundo Ducrot (1993), citado por Neves (2007), a Lógica antiga atribuía
esse nome às expressões que se referiam a conceitos como “possível”, “real” e “necessário”.

Aristóteles, por exemplo, apresentou as modalidades aléticas, referindo-se a noções de
verdade e/ou falsidade de proposições. Outras modalidades foram definidas pelos lógicos:
epistêmicas, relacionadas à crença; e deônticas, associadas à conduta. (NEVES, 2007).
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De acordo com Downing e Locke (2006), a modalidade pode ser considerada como
uma categoria gramatical que expressa uma relação com a realidade e cobre noções como
possibilidade, probabilidade, necessidade, vontade, obrigação e permissão.

Outro ponto importante a destacar é que a codificação da modalidade dá-se na maioria
das línguas naturais por meio de formas linguísticas as quais já são empregadas para outras
situações comunicativas. Dessa forma, podemos encontrar a modalidade codificada de
diferentes formas como apresenta Neves (1996), das quais destacamos algumas conforme
pode se observar em alguns excertos extraídos da obra dessa autora:

a) Verbo de significação plena: Acho que por humilhação maior jamais passaram.
b) Advérbio: Esse exame propicia a visualização de vários dados, que devem ser

obrigatoriamente pesquisados.
c) Adjetivo em posição predicativa: É preciso que você fique perto de mim, sempre.
d) Substantivo: O homem não deve pensar muito, esta é a minha opinião.
Na literatura a modalidade pode estar configurada a partir de três tipos: modalidade

epistêmica, deôntica e dinâmica, das quais nos ateremos particularmente à modalidade
epistêmica para análise do fenômeno em estudo.

A modalização epistêmica na acepção de Quirk (1985), citado por Neves (1996, p.
172) diz respeito ao “julgamento humano do que é possível acontecer”. Os graus de certeza
ou incerteza demonstrados pelo falante a respeito dos fatos configura a modalidade
epistêmica, a qual exprime significados relacionados à inferência, previsão, expectativa e
probabilidade. (BIBER, 1999; DOWNING; LOCKE, 2006).

No que se refere ao ponto de vista do enunciador quanto ao grau de certeza ou não
certeza de um enunciado, Neves (1996, p. 185) assevera que a “certeza/ a precisão/ a
evidência implicam uma absolutização, garantida pelo conhecimento, enquanto a não-
certeza/a imprecisão/ a aparência implicam uma relativização, justificada pelo não-
conhecimento ou desconhecimento.”

O tratamento da modalização do ponto de vista da língua em uso, de acordo com
Givón (1984), leva em consideração a inserção do componente pragmático, ou seja, o evento
comunicativo no qual se fazem presentes o falante, o ouvinte e suas intenções comunicativas.

De acordo com Neves, 2007, p. 158:

Reconstruídas como parâmetros comunicativos, as modalidades
proposicionais, tanto da tradição antiga (por exemplo, a necessidade) como
da mais recente (por exemplo, a pressuposição) se redefinem, substituindo-se
a verdade e a falsidade das proposições pelas atitudes, crenças e expectativas
dos participantes da comunicação, considerados os enunciados reais como
atos de fala que contêm proposições.

Dessa forma podemos dizer que o usuário da língua, ao empregar as estruturas
linguísticas vai ver e vai que, imprime crenças e expectativas nesses usos em relação ao que
enuncia. Segundo Downing e Locke (2006), o aspecto eventivo, irrealis, o qual diz respeito a
situações que pertencem ao campo do pensamento, relaciona-se a um evento que não ocorreu
ainda ou que provavelmente não ocorrerá. Os exemplares a seguir são evidências dessa
colocação:

7 bota gelo nele...” botando gelo... aí... nada de passar... a dor... aí minha mãe chegava “que houve? que houve?” “ah... ele
chutou a parede... vai ver que torceu o dedo...” (D&G-Natal, 1998, p.97)

8 Nas mãos, segurava os quatro jogos. Sobre os números, algumas curiosidades. “Escolho sempre os mesmos. Data de
aniversário e idade dos netos”, brincou. Apesar de nunca ter sido sorteada, diz que o importante é concorrer. “Vai que dá
certo e fico rica. Depois é só preciso ter cautela para usar. (Correio do Povo, 2013)
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Podemos dizer que vai ver e vai que em destaque nos excertos acima são evidências da
presença da modalidade epistêmica haja vista que no contexto codificam a manifestação
(inter) subjetiva do falante em que se pode inferir que expressa possibilidade diante do estado
de coisas, ou seja, ter torcido o dedo, em 7, e o fato de sempre escolher os mesmos números,
em 8.

4 O uso do verbo ir como marcador discursivo

O uso frequente das construções vai que e vai ver na linguagem cotidiana tanto na
modalidade oral como em alguns contextos de escrita permite perceber, em alguns contextos,
que tais formas codificam tanto a subjetividade2 do falante/escritor, ao manifestar suas
crenças, como também atuam como marcas interativas deste com o ouvinte/leitor as quais
serão denominadas aqui de “marcadores discursivos”.

Muitos autores consideram os marcadores discursivos como uma classe funcional
(SCHIFFRIN, 1987; RISSO; SILVA; URBANO, 1996, 2006), pois eles tanto atuam no plano
textual ao estabelecerem elos coesivos entre partes do texto como atuam no plano interpessoal
ao manterem a interação entre falante e ouvinte. Isso é o que se pode perceber com as
construções vai que e vai ver nos seguintes excertos:

9)Perguntado como, então, o FMI chegou aos US$ 430 bilhões — pois apenas US$ 360 bilhões foram declarados firme e
publicamente, sendo US$ 200 bilhões da zona do euro e US$ 60 bilhões do Japão —, Mantega ironizou: — Isso é muito
curioso. Deve ser matemática transcendental. Vai ver que tem alguma bola de cristal, em que eles adivinham. (O globo,
2012.)

10) "A indústria cinematográfica é um grande cassino ou uma bolsa de valores. Eles estão apostando muito dinheiro ou
investindo em ações em baixa. Vai que no futuro eu me transforme em um diretor mundialmente conhecido." (Correio do
Povo, 2012.).

No fragmento 9 percebe-se que o uso da construção vai ver codifica tanto a crença do
falante a respeito de sua proposição como também essa estrutura manifesta a interação do
falante com o ouvinte e ao mesmo tempo a forma mantém um elo coesivo entre as duas
estruturas complexas como também estabelece uma relação de sentido e nesse caso, pelo
contexto, percebe-se no emprego um uso equivalente ao advérbio talvez, uma estratégia
discursiva que atua na preservação da face do falante em que ele não se compromete
diretamente com o que vem a dizer logo em seguida, mas ao mesmo tempo sinaliza sua ironia,
e isso é reforçado pelo discurso do articulista que afirma isso. Naturalmente para que tenha
chegado a essa conclusão quanto a atitude do entrevistado, o jornalista contou com elementos
extralinguísticos como a expressão facial e o tom da voz.

Identicamente na amostra 10, o emprego de vai que codifica tanto a presença do
falante em interação com o ouvinte, manifestando uma suposição ou probabilidade de que sua
proposição possa se concretizar ou não, bem como essa construção atua coesivamente como
elemento discursivo/gramatical que introduz uma proposição cuja ideia apresenta-se suposta.

Percebe-se, nos usos sob análise, a manifestação da subjetividade do falante,
característica que está presente praticamente em todas as atividades humanas, visto que o
falante procura manifestar suas crenças sobre o que o cerca. E essas crenças podem ser
materializadas sob formas diversas, entre elas, consideramos o uso das estruturas vai ver e vai
que.

Nos dois excertos, as duas construções manifestam a subjetividade do falante, em
contextos cujo entorno é especulativo, porém se percebe que as instanciações são diferentes as

2 Para Traugott (2003), subjetividade “refere-se ao modo pelo qual as línguas naturais, na sua estrutura e no seu
modo normal de operação, preveem a expressão do agente locutório de sua consciência de atitudes e crenças do
destinatário, sobretudo a sua ‘face’ ou ‘autoimagem’”.
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quais se acredita neste trabalho que motivam a diferenciação na escolha dos elementos que
compõem as construções.

Assim, na primeira amostra, vai ver aproxima-se, pelo sentido, do advérbio talvez,
manifestando uma probabilidade. Já na segunda, a estrutura vai que, manifesta um sentido de
possibilidade, equivalente a outra estrutura conhecida: quem sabe. Isso faz perceber que o
contexto é um fator determinante na codificação do sentido. Vale salientar que o contexto é
um componente importantíssimo para que novas formas de representação linguística, sejam
lexicais ou gramaticais, possam surgir para dar conta de novos significados.3

Portanto podemos observar que a gramática não é algo estático, pronta acabada,
imutável, indiferente às pressões de uso, cabendo aos usuários tão somente apreendê-la.
Assim, nenhum nível apresenta-se autônomo; semântica, morfossintaxe, fonologia e
pragmática funcionam juntas na interação comunicativa. Concordamos com Hopper (1998)
quando diz que

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

Nesse caso, o uso de um verbo de deslocamento espacial como ir, muito comum em
estruturas no português brasileiro, é recrutado, em algumas construções, para dar conta de
outros sentidos, e nessas situações como a que estamos analisando, o verbo ir perdeu
totalmente o sentido de deslocamento passando a atuar como marcador discursivo.

Algo em comum que se observa nos dois exemplares, e que poderíamos dizer ser uma
característica, é que a codificação da subjetividade está presente em toda a frase em que se
apresentam as estruturas sob análise já que atuam compondo a suposição, e as estruturas vai
ver e vai que introduzem a conjectura. Além disso, essas estruturas conjecturais localizam-se
à direita caracterizando um padrão identificador dessa categorização, ao passo que à esquerda,
está a estrutura complexa resultante de uma declaração do mundo referencial e, portanto,
motivadora da estrutura conjectural.

Outro fator importante a se considerar e que acreditamos ser determinante na
variedade de usos do verbo ir em construções, e neste trabalho são enfocados apenas dois
casos, é a frequência de uso desse verbo na composição de construções codificando diferentes
sentidos, e em casos como o que ocorre com a construção vai que, o verbo ir perdeu o sentido
de deslocamento espacial. A respeito do fator frequência, concordamos com Bybee (2010, p.
105) quando afirma que

parece que a frequência de ocorrência pode influenciar significativamente a
categorização na língua. Considerando também que usar uma língua é uma questão
de acessar representações estocadas, aquelas que são mais fortes (as mais
frequentes) são acessadas mais facilmente e podem, assim, ser mais facilmente
usadas como base para a categorização de itens novos. Por causa disso, um exemplar
de alta frequência classificado como um membro de uma categoria tende a ser
interpretado como um membro central da categoria.

Portanto o que se pode depreender disso é que essas estruturas não são objetos
linguísticos naturais, mas convencionais e que infelizmente não se vê, nos compêndios
gramaticais, um estudo que considere a perspectiva da gramática em uso.

3 A esse respeito destaque-se a analogização que, segundo Traugott (2012), é um mecanismo pelo qual se atribui
um novo significado ou forma a partir de formas exemplares ou atratoras. A partir de formas já disponíveis,
surgem novos alinhamentos de sentido e forma.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exame das estruturas vai ver e vai que oportunizou perceber a maleabilidade do
sistema linguístico, o qual permite ao falante/escritor fazer uso de estruturas já existentes na
língua para codificar novas situações comunicativas. Além disso, tais estruturas inseridas em
um contexto discursivo veiculam outras informações que não estão presentes no cotexto
como, por exemplo, atitudes e crenças de quem enuncia, e por outro lado, o interlocutor
compreende a colocação feita pelo enunciador por compartilhar culturalmente do
conhecimento linguístico a respeito dessas estruturas e do estado de coisas no mundo que o
cerca.

Observou-se também que o uso de vai ver e vai que encontra-se cristalizado na Língua
Portuguesa, pois já se notam essas estruturas em textos escritos de alguns jornais, em
propagandas, entre outros. Outro ponto a se destacar é que o recurso à subjetivização e à
modalização epistêmica pelo falante/escritor mostra-se como um meio oportuno para este
manifestar sua subjetividade, e ao mesmo tempo as estruturas vai ver e vai que funcionam
como expediente retórico-argumentativo procurando, intencionalmente ou não, obter a adesão
do interlocutor.

Vale destacar aqui que embora o estudo sobre a modalização seja bem difundido na
linguística e remonta a Aristóteles, porém não se observa um tratamento desse assunto em
manuais didáticos, os quais no tocante à gramática focam a atenção na aprendizagem da
metalinguagem, na memorização de regras, quando poderiam subsidiar o professor em sala de
aula oportunizando um trabalho na perspectiva discursiva da linguagem, o que culminaria
numa aprendizagem significativa. Assim, trabalhar, por exemplo, o uso do verbo ir não
somente como item lexical, mas também sua ocorrência em outras estruturas como as
elencadas neste trabalho possibilitaria ao aluno perceber as possíveis configurações sintáticas,
semânticas e pragmáticas que o verbo ir pode apresentar no discurso.
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