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1. Palavras iniciais

Do ponto vista da lingüística funcional-cognitiva, podemos observar na linguagem a 
existência de, pelo menos, três diferentes níveis semântico-pragmáticos: o referencial, o epistêmico e o 
conversacional. Os vários significados de palavras polissêmicas podem ser vistos como o resultado do 
estabelecimento de relações metafóricas entre noções pertencentes a esses três domínios. O mesmo 
aparato cognitivo está na base do processo histórico de mudança do significado das palavras. Por outro 
lado, é possível observar que certas palavras apresentam um valor semântico único e básico que pode 
variar pragmaticamente aplicando-se diferentemente aos três níveis e manifestando, inclusive, 
conforme o contexto, certa ambigüidade quanto ao domínio de aplicação. Trata-se do fenômeno a que 
Horn (1985, apud Sweetser, 1991) denominou ambigüidade pragmática. Nesse caso, é o uso que 
varia, não o sentido. Em se tratando da conjunção e, há forte evidência de que estamos diante de um 
caso típico de ambigüidade pragmática (cf. Sweetser, 1991 e Camacho, 1999).

Além de desempenhar uma série de funções como conjunção copulativa, operando a 
coordenação de termos e a coordenação de orações, o conector aditivo expande sua atuação do nível 
do período para o nível textual-interativo. Trata-se do momento em que e passa de conjunção a 
Marcador Discursivo e desempenha papel fundamental na estruturação do texto em termos globais, 
tanto no domínio ideacional quanto no interpessoal. O objetivo deste trabalho é, pois, analisar algumas 
das funções do conector aditivo e no nível textual-interativo e discutir se, também nesse nível, os 
vários usos de e podem ser explicados como sendo diferentes aplicações, funcionalmente motivadas, 
do valor semântico fundamentalmente aditivo do conector, ou seja, como a manifestação do seu 
comportamento um como caso de ambigüidade pragmática. O corpus analisado é constituído por uma 
amostragem do corpus mínimo do Projeto de Gramática do Português Falado (seleção operada sobre o 
material coletado pelo Projeto NURC) e por uma amostra de sessenta narrativas de experiência pessoal 
coletada por Prudente (2002), em São José do Rio Preto.

2.
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Funções do conector aditivo no nível textual-interativo

Embora a classe dos MDs ainda não apresente, no atual cenário da lingüística, conceituação e 
classificação satisfatoriamente bem definidas, é possível notar nos vários autores que abordam o 
assunto a tendência a identificar duas funções centrais exercidas pelos MDs: (i) a função de atuar na 
organização informacional do texto, aqui identificada como “função textual” e (ii) a função na 
articulação do processo de interação verbal, aqui chamada de “função discursiva”.

A atuação textual de e mais recorrente parece ser a de viabilizar a expansão textual. É um uso 
do MD e ainda muito ligado à sua atuação como conjunção copulativa. Enquanto conjunção, e 
adiciona um termo a outro dentro de uma oração ou uma oração a outra dentro de um período 
composto. No entanto, o conector pode ligar uma oração ou um período composto não a unidades 
equivalentes anteriores, mas a todo o bloco textual precedente. Observemos uma narrativa em que o e 
exerce a função de processar a expansão textual:

(1)
1 Inf.: bom éh:: a situaçãu dididi pirigu mais recenti ... fo::i quandu eu tava viajanu...
2 eu dô aula fora também ...
3 i:: já tava iscuru era umas oitu horas da noiti mais ou menus ...
4 i:: u carru qui tava na minha frenti ...
5 era uma pista dupla a gente tava ultrapassanu um caminhão ...
6 éh:: i::ne/nessi pontu da rodovia tinha um postu di gasulina i uma pessoa tava 

atravessanu ... aa pista
7 i:: mas era iscuru ...
8 i:: comu a genti tava ultrapassanu u caminhão ...
9 Doc.: Uhun
10 Inf.: u carru qui tava na minha frenti .. éh:: atropelô ... essa pessoa ...
11 i:: só qui eu num vi ... nada purqui tava iscuru divia tá uns::... sei lá uns:: cinqüenta 

metrus atrais ...
12 i:: eu num vi NA::da
13 eu só vi qui u carru da frenti começô brecá ... vi a luz de freiu acendunu ...
14 Doc.: Uhum
15 Inf.: i eu já diminuí a velocidadi ...
16 éh:: i u cara parou u carru na frenti i:: engatô a ré ... intãu acendeu a luz di ré ...
17 aí eu achei MUI::tu istranhu ...
18 aí eu puxei u meu carru prá direita um pocu ...
19 falei ah alguma coisa né? pedra buracu enfim ...
20 nu momentu qui eu puxei u meu carru pra direita ... u:: cara qui tinha sidu atropeladu 

tava vindu rolanu pela pista ... (...)
(Narrativa (1), SJRP)

Como em qualquer narrativa quotidiana, em (1), uma série de acontecimentos vão sendo 
encadeados numa seqüência cronologicamente organizada, para a construção total da história. Dentre 
os vários recursos lingüísticos utilizados para o encadeamento das ações, o uso do conector e é um dos 
mais característicos. Nesse pequeno trecho narrativo, podemos observar 8 ocorrências do conector 
desempenhando essa função (casos em que e aparece em negrito). Nessas ocorrências, e é utilizado ou 
para adicionar um novo fato à seqüência narrativa ou para acrescentar alguma informação de fundo.

O maior problema nesse tipo de ocorrência é identificar se o conector é, de fato, um MD, 
operando no nível textual, ou se é uma conjunção, atuando dentro de um período. Segundo Lakoff 
(1971) e Camacho (1999), para que uma conjunção possa ser realizada, é preciso haver a possibilidade 
de estabelecer uma “pressuposição” a respeito da existência de um tópico comum entre as orações 
conectadas, ou seja, os membros coordenados devem ter alguma coisa a ver um com o outro. (2), (3) e 
(4) são exemplos de construções coordenadas possíveis:

(2) O Jorge fez os exercícios e os entregou à professora.
(3) O Jorge fez os exercícios e o Wagner leu o livro.
(4) O Jorge não fez os exercícios outra vez e eu conheço uns caras que jubilaram mesmo.

Em (2), é claramente perceptível a presença de um tópico comum entre as orações 
coordenadas, que é representado por um item lexical (Jorge) comum às duas orações. Em (3), podemos 
detectar a presença de um tópico comum porque as orações representam um mesmo tipo de estado de 
coisas. O exemplo (4) representa, ainda, um terceiro tipo de pressuposição a respeito de um tópico 
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comum entre os membros coordenados. Nesse caso, precisamos pensar numa série lógica de 
pressuposições para a ligação de uma oração à outra: 

a) Jorge não costuma fazer os exercícios;
b) Alunos que não fazem exercícios são reprovados nas disciplinas;
c) Há um limite de anos para cursar as disciplinas e quem não consegue cumpri-lo jubila;

Conjunções como (4) parecem representar um caso limítrofe numa escala de possíveis 
estruturas coordenadas copulativas, mas, de qualquer forma, constituem uma conjunção possível, 
gramatical. Quanto às ocorrências do conector e grifadas na narrativa acima, parece não ser possível 
identificá-las com nenhum dos tipos de conjunção exemplificados em (2), (3) e (4). Vejamos a 
primeira ocorrência de e na narrativa:

(5) ?... eu dô aula fora também ...i:: já tava iscuru era umas oitu horas da noiti mais ou 
menus... 

Conforme a discussão acima, (5) não parece um tipo de conjunção muito satisfatório. O mais 
“adequado”, ou, pelo menos, mais comum seria algo como (6) e (7):

(6) eu dô aula fora também i intãu tenhu qui viajá toda semana.

(7) tava difícil di dirigi purqui tava chuvenu i já tava iscuru era umas oitu horas mais ou 
menus.

A função dos usos de e como os destacados na narrativa parece não ser a de ligar, num nível 
local, a oração que introduz à oração imediatamente anterior, mas a de ligar, num nível global, a oração
(ou período, ou grupo de períodos) que introduz a todo o bloco textual precedente. O enunciado 
introduzido pelo conector vai constituir mais uma das muitas informações necessárias à construção da 
informação textual global, não propriamente à organização local do conteúdo informacional de um 
período. Por isso, parece pertinente encarar esse tipo de ocorrência de e não como conjunção, mas 
como MD, atuando como mecanismo de “expansão textual”. 

A noção de expansão textual é corroborada por duas características presentes em praticamente 
todos os casos de e que desempenham essa função: (i) há um número relativamente grande de 
conectores num pequeno trecho textual e (ii) quase sempre o e é precedido de alongamento de vogal 
e/ou pausa e/ou seguido também de alongamento e/ou pausa. A ocorrência mais comum é a de um e 
alongado precedido de pausa. Essa característica é uma marca formal decorrente das condições de 
produção da modalidade falada da linguagem. Como, nessa modalidade, a produção e a execução do 
discurso são simultâneas, a fala é marcada, entre outros aspectos, por truncamentos, correções, pausas 
e alongamentos, estes últimos para preencher o tempo em que o falante está pensando o que vai falar. 
Nesse sentido, o uso de e alongado é estratégico: como esse conector parece conservar em qualquer 
contexto o valor semântico de adição, seu uso pode servir para ligar (para “engatar”, para propor como 
relacionado) o que o falante vai dizer ao que já vem sendo dito, independentemente do que venha a ser 
dito, pois, pelo que as ocorrências do tipo “...e::” indicam, é comum o falante usar o conector e estar 
ainda planejando o discurso subseqüente.

Isso explica por que é difícil fazer uma pressuposição sobre um tópico comum entre as 
orações imediatamente ligadas pelo conector e por que ocorrem construções “aparentemente 
estranhas”, como a estabelecida pelo e da linha 7. Em termos de tópico comum, o que se pode dizer 
das orações ligadas pelo conector é que compartilham um “tópico discursivo global”, introduzido no 
início da narrativa. 

Quando falamos em “funções discursivas”, estamos nos referindo àqueles casos em que e atua 
na articulação da interação verbal. A investigação do papel discursivo de e aqui desenvolvida focaliza 
a análise da função pragmática em que o conector está envolvido e a sua atuação nas disputas de turno. 
Observemos (8):

(8) 1 L1 eu, poderia me alimentar só de carne
2 L2 só carne?
3 L1 só carne, impressionante, e mal passada

(NURC, PA)

O importante a observar em (8) é como e pode funcionar como mecanismo de focalização. É 
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claramente perceptível que e, nesse caso, não é uma conjunção copulativa típica, pois não há qualquer 
modificador incidindo sobre “carne” ao qual a expressão “mal passada” poderia estar conectada. 
Haveria aí uma conjunção se a linha 3 fosse algo do tipo “só carne, impressionante, gorda e mal 
passada”. Não seria possível pensar, por outro lado, que, nesse tipo de construção, “mal passada” 
forme uma conjunção com “carne”, porque a estrutura subjacente seria agramatical: *eu, poderia me 
alimentar só de carne e de mal passada”. 

O que ocorre em (8) é que L1 dá primeiramente uma informação geral (a possibilidade de 
alimentar-se exclusivamente de carne) colocada como impressionante e, em seguida, acrescenta uma 
informação específica (a possibilidade de alimentar-se exclusivamente de carne mal passada) 
apresentada como mais surpreendente ainda. Nesse caso, é o uso de e que focaliza a expressão “mal 
passada”. E parece ser exatamente a conservação, também nesse tipo de ocorrência, de um valor 
semântico fundamentalmente aditivo que possibilita ao conector expressar essa intensificação de 
sentido (L1 pode se alimentar exclusivamente de carne, e, além disso, essa carne pode ser mal 
passada).

O papel de focalizador, exemplificado em (8), é uma das principais funções discursivas 
exercidas por e. Além dessa função, o conector é utilizado para introduzir as funções pragmáticas de 
tema, tópico novo, tópico dado e subtópico. A função de introduzir tema, embora não tenha ocorrido 
no corpus analisado, é muito recorrente em qualquer interação verbal. Sua ocorrência mais comum se 
dá logo no início de uma conversa, após os rituais de saudação e, sobretudo, ao longo de uma 
conversa, quando um tópico desenvolvido há algum tempo fica esgotado e um dos interlocutores, após 
uma pausa maior que o tolerável numa interação verbal, sugere um novo tópico discursivo.

Quanto a esse tipo de comportamento, é fundamental discutir o que permite que o conector 
seja assim empregado e por que ele é usado dessa forma. Em tal ocorrência, é o e que marca o início 
efetivo da conversa (o exemplo mais típico é a introdução de um tópico discursivo global). Ora, uma 
forte característica da interação verbal é o uso de algum mecanismo destinado especialmente à 
iniciação do ato de comunicação, entre outros fatores para que a conversa não “comece do nada” 
(como, por exemplo, as expressões que desempenham a função pragmática extra-oracional de 
iniciador: bom..., éh... etc.). Para alcançar esse efeito, o uso de e é muito produtivo. Como sua função 
mais saliente é a de ligar duas estruturas, quando utiliza o conector no início de um tópico discursivo, o 
falante está ligando o segmento discursivo iniciado a todo o segmento discursivo anterior, ou seja, está 
apresentando o bloco discursivo seguinte como uma continuação da conversa que vinha sendo 
desenvolvida. Mesmo que o conector apareça logo no início de uma interação verbal, quando não há 
um segmento discursivo anterior ao qual a conversa iniciada possa ser conectada, sua função parece 
ser exatamente a de dar continuidade ao discurso; aliás, é nesse caso que tal função é mais latente, pois 
aí o conector funciona como uma estratégia muito eficaz para engajar a conversação. Também nesses 
casos, o que permite o uso do conector é o fato de ele preservar cognitivamente um valor semântico 
fundamentalmente aditivo.

Outra importante contribuição do conector aditivo na articulação da interação verbal é seu uso 
nos procedimentos de assalto e manutenção de turno conversacional. O envolvimento de e nessas 
disputas de turno é possibilitado, outra vez, pelo seu valor semântico fundamentalmente aditivo. No 
caso da manutenção de turno, é bastante clara essa relação, pelo que já comentamos sobre a função de 
expansão textual. No caso da estratégia de assalto a turno, a verificação dessa relação poderia parecer 
um pouco difícil, mas também aí ela está presente e é muito produtiva. Como o e conserva um valor de 
adição, ao usá-lo para assaltar o turno, o falante está sugerindo sua fala como uma continuação e, até 
mesmo, como uma contribuição à fala do seu interlocutor. Trata-se, portanto, de uma forma de 
“justificar”, de “legitimar” o assalto ao turno.

3. Palavras finais

Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de mestrado Níveis funcionais de 
atuação do conector aditivo, ainda em desenvolvimento. As principais funções textual-discursivas do 
conector aditivo até agora identificadas são as seguintes: (i) processamento da “expansão textual”; (ii) 
distinção de diferentes unidades ideacionais ao longo do texto por meio da oposição entre e e outros 
conectores discursivos; (iii) introdução das funções pragmáticas de foco, tema, tópico novo, tópico 
dado e subtópico; (iv) estratégia de assalto e manutenção de turno conversacional; (v) efetuação da 
alternância tópica do discurso e (vi) introdução de parentetização adjunta à predicação principal.

Uma das constatações mais importantes que os dados discutidos permitem fazer é a de que, 
nos seus mais variados usos, o conector e manifesta um valor semântico fundamentalmente aditivo. As 
diferentes funções são decorrentes desse significado único e podem ser explicadas como diferentes 
aplicações (usos diversos) desse sentido básico conforme variem as necessidades de organização 
textual e as determinações pragmáticas. Essa verificação confirma a hipótese de que a multiplicidade 
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de usos do conector é decorrente de seu comportamento como caso típico de ambigüidade pragmática.

RESUMO: Este trabalho analisa algumas das funções do conector aditivo e no nível textual-interativo 
e discute sua natureza funcional enquanto Marcador Discursivo.

PALAVRAS-CHAVE: conjunções, marcadores discursivos, ambigüidade pragmática.
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