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Resumo: 

 

Partindo da premissa de que a língua se transforma conforme seus usuários dão a ela 

diferentes sentidos e novos padrões de uso, procuramos investigar o uso das palavras 

tipo, pior, xarope e agora e da expressão ninguém merece a fim de verificar se sofreram 

processo de mudança linguística. Para tanto, estudamos os processos de 

gramaticalização e de discursivização, e submetemos diferentes exemplos em que as 

palavras e expressão aqui investigadas foram usadas, com a finalidade de confirmar 

novos significados e funções gramaticais desempenhadas. Por fim, disponibilizamos 

uma pequena proposta de ensino que leva o estudante de língua portuguesa a perceber 

os fenômenos de gramaticalização e de discursivização apresentados no português 

brasileiro.  
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Introdução 

 

Sabemos que a língua se modifica com o tempo, seus usuários dão a ela novos 

significados, novas formas e novas palavras de acordo com a sua necessidade. Assim 

podemos conceber que a gramática de uma língua natural não é estática e finalizada, 

mas ela é composta, ao mesmo tempo, por padrões regulares e fixos e também por 

padrões flexíveis (Martelotta, 1996, p.5). 

A gramática, portanto, vai se adaptando à medida que os falantes da língua 

impõem novos padrões. Conforme Martelotta (1996, p.5)  

o desenvolvimento de novas estruturas gramaticais é motivado, quer 

por necessidades comunicativas não preenchidas, quer pela presença 

de conteúdos cognitivos para os quais não existem designações 

linguísticas adequadas. 

Desse modo, podemos entender que a gramática pode aceitar novas estruturas 

gramaticais, e o que léxico da língua está em constante expansão, principalmente, 

porque as pessoas, a fim de se comunicarem de mais formas e de maneira mais clara, 

buscam novas estruturas e desenvolvem termos mais apropriados para algumas 

designações linguísticas. 

As transformações da língua – novas palavras, novos significados para velhas 

palavras ou mesmo novas estruturas – são incorporadas à gramática após um longo 

período de tempo e de uso. As modificações da língua são fruto da variação linguística.  

A variação linguística pode ser entendida por meio de sua história ou espaço e 

pode ser relacionada a diversos fatores. Por exemplo, o sexo: homens e mulheres falam 

de maneira distinta de acordo com os padrões sociais estabelecidos. Também é possível 

notar uma diferença no falar de pessoas com diferentes status socioeconômicos, já que a 

desigualdade social e cultural é fator determinante no uso da fala. Na maioria das vezes, 

as pessoas de status econômico mais baixo possuem uma linguagem mais simples e 

coloquial do que as de status mais alto, ou seja, têm um vocabulário menor e seguem 

menos as regras de concordância nominal ou verbal estabelecidas pela gramática 

tradicional (Bagno, 2012).  
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O grau de escolaridade de uma pessoa também influi em sua maneira de falar. 

Aquele que não concluiu o ensino médio e, portanto, teve menos contato com a língua e 

com a literatura escrita, provavelmente tem um falar diferente daquele que cursou um 

curso de graduação e, por isso, teve mais oportunidade de leituras. Outra variação é o 

referente a grupos específicos, profissionais de determinadas áreas – médicos, 

advogados, policiais – têm vocabulário específico e formas de falar que só encontramos 

no seu próprio grupo. 

Outro fator que determina a variação de uma língua é a faixa etária.  As palavras 

mudam de geração para geração, pois um jovem de 15 anos não usa os mesmos termos 

de um homem de 50, porque a língua se transforma conforme o tempo passa. Se 

observarmos a fala de um adolescente, podemos notar o uso de palavras como “bora”, 

“baia” e “trampo”; o que um idoso não compreenderia, pois para os mesmos termos usa 

outros vocábulos – na mesma ordem –  “vamos”, “casa” e “trabalho”.   

Os jovens sempre apresentam novos itens léxicos, que, por vezes, são fixados na 

língua e, por vezes, acabam sendo descartados, assim que esse grupo deixa de usá-los. 

Podemos lembrar alguns exemplos outrora usados pela geração da Jovem Guarda – na 

década de 1960 – e que hoje não são mais utilizados pelas pessoas de geração diferente 

daquela: “bixo” (homem/amigo), “broto” (menina bonita/ interessante), entre outros. 

Para o presente trabalho, serão analisadas uma expressão e quatro palavras 

utilizadas por jovens. São elas: tipo, pior, xarope, agora e ninguém merece. 

Essas palavras e expressão serão analisadas sob a ótica da gramaticalização.  

Martelotta (1996, p.23) designa esse termo da seguinte forma: 

Gramaticalização é um termo que tem sido usado com vários sentidos. 

Interessa-nos o sentido em que designa um processo unidirecional 

segundo o qual itens lexicais e construções sintáticas, em 

determinados contextos passam a assumir funções gramaticais e, uma 

vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções 

gramaticais. Um processo em cujo final o elemento linguístico tende a 

se tornar mais regular e mais previsível, pois sai do nível da 

criatividade eventual do discurso para penetrar nas restrições da 

gramática. 

Em seguida, serão apresentadas as análises das quatro palavras e da expressão já 

listadas. Também serão sugeridas atividades que poderão ser utilizadas nas aulas de 

língua portuguesa com o objetivo de mostrar ao aluno o fenômeno da gramaticalização 
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através das palavras e expressão aqui estudadas. Elas serão dispostas em diferentes 

contextos, e o educando deve perceber os diversos sentidos atribuídos a elas. 

  

1 Gramaticalização 

A gramaticalização compreende um processo de mudança linguística que afeta a 

semântica, a fonologia e a morfossintaxe de uma palavra, assim, o vocábulo pode mudar 

sua classe gramatical ou ainda perder seu conteúdo fonético. Desse modo, o seu 

significado lexical perde importância em relação ao seu significado gramatical. A partir 

desse processo, pode-se desenvolver outro que causa alterações fonéticas na expressão 

ou palavra originária. 

Castilho (2002) apresenta o processo de gramaticalização da seguinte forma: 

Tradicionalmente, entende-se por gramaticalização o trânsito de uma 

forma livre, menos gramatical, para uma forma ligada, mais 

gramatical. Como forma ligada, o item adquire propriedades sintáticas 

de que não dispunha previamente, sofre a alteração de suas 

propriedades morfológicas, reduz-se a um afixo, podendo então 

desaparecer.  A seguinte escala linear (ingl. cline) capta essa trajetória: 

Léxico >Sintaxe > Morfologia > Morfofonêmica > zero. (p.1)  

 

Assim como explica Lopes (2008) a gramaticalização pode ocorrer em um item 

lexical de forma a transferi-lo de categoria sintática, sofrer alterações de sentido e de 

fonologia e pode até mesmo desaparecer do léxico 

A gramaticalização, grosso modo, ocorre quando um item 

lexical/construção passa a assumir, em certas circunstâncias, um novo 

status como item gramatical ou quando itens gramaticais se tornam 

ainda mais gramaticais, podendo mudar de categoria sintática 

(=recategorização), receber propriedades funcionais na sentença, 

sofrer alterações semânticas e fonológicas, deixar de ser uma forma 

livre e até desaparecer como consequência de uma cristalização 

extrema. (p. 1) 

 

Vejamos como a gramaticalização ocorre. 

Segundo Lopes (2008, p. 1), estudos feitos desde o século XIX tentam explicar 

como se desenvolvem as categorias gramaticais. A partir deles, acredita-se que a 

mudança de classes gramaticais em determinadas palavras se dá pela regularização do 
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uso da língua que ocorre a partir da criação de novas expressões e adaptações feitas pelo 

falante para atender as suas necessidades comunicativas. 

A partir da repetição de uma nova forma, ela se torna mais normal e regular, 

desse modo, se gramaticaliza. A gramaticalização de uma palavra ocorre principalmente 

com a constância de uso. Como aponta Lopes “a frequência de uso é um fator 

primordial a geração de uma mudança, pois fixa o uso, o rotiniza, outorga apoio 

paradigmático e cria estabilidade no sistema”. (p. 2). 

A gramaticalização pode ocorrer a partir de uma metáfora, uma vez que usamos 

conceitos concretos para explicar realidades mais abstratas, conforme Johnson, 1987 

apud Martellota, 1996, p. 25, o pensamento inicialmente trabalha com conceitos 

adquiridos pelo contato com o mundo concreto: essa experiência serve de base para a 

compreensão de uma realidade mais abstrata que constitui o mundo das ideias.  

Observemos as frases 

(1) Eu não saquei o que ele disse. 

(2) Agora caiu a ficha. 

Os exemplos saquei e caiu a ficha são usados no mundo concreto, mas foram 

empregados metaforicamente para expressar noções abstratas ligadas à compreensão. 

O processo metafórico é unidirecional e se faz de acordo com a seguinte escala 

de abstração crescente, segundo Heine el alii, 1991 apud Martellota 1996, p.25: 

PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

A relação entre os elementos dessa escala é metafórica; assim, qualquer um 

deles pode ser usado para conceitualizar qualquer elemento à sua direita. Por exemplo, 

partes do corpo de uma pessoa (pé) – passam a designar objetos (pé da mesa) ou 

qualificações (ela é um pé no saco).   

Martellota conclui: 

o fato que se manifesta de modo universal nas línguas humanas de 

que, por exemplo, partes do corpo se gramaticalizam em objetos e não 

vice-versa, demonstra que a gramaticalização tende a se processar 

num crescente de abstraticidade. (p. 25) 

O autor identifica ainda, conforme Heine et alii (1991), alguns pontos de partida 

do processo de gramaticalização que tendem a se identificar com  
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a) Partes do corpo (braço, cabeça, pé, etc.); 

b) Processos (ir, vir, dar, etc.); 

c) Verbos de postura (estar, ficar, etc.); 

d) Verbos de percepção sensorial (ver, perceber, etc.); 

e) Verbos de processo mental (saber, entender, etc.); 

f) Quantificadores (muitos, poucos, etc.); 

g) Elementos dêiticos (aí, lá, assim, etc.); 

h) Pronomes demonstrativos (isso, este, aquela, etc.) e interrogativos (quem, 

que, etc.). 

Afirma-se também que apenas algumas classes de palavras são prováveis de 

serem gramaticalizadas, devido a fatores que incentivam ou limitam o processo. 

 

2  Análise de quatro palavras e uma expressão do português brasileiro 

 

Uma língua natural, aquela que não foi inventada conscientemente e que passa 

de geração em geração dentro de sua comunidade, é rica em exemplos de 

gramaticalização. Qualquer fragmento da língua pode servir de corpus de análise para a 

construção de gramáticas (Oliveira, 2009, p.14).  Assim, podemos escolher para corpus 

deste trabalho conversas entre pessoas em distintos lugares – interações entre alunos na 

sala de aula, entre colegas trabalhadores na sala do cafezinho ou entre amigos num bar, 

para citar alguns exemplos. 

Há também exemplos na televisão e no rádio. Mas escolhemos como fonte de 

pesquisa para análise das palavras – tipo, pior, xarope, agora – e da expressão – 

ninguém merece – a internet, um importante veículo de comunicação, usado por pessoas 

de diversas gerações como fonte de pesquisa e leitura, como meio de diversão, 

relacionamento e comunicação instantânea. Além da internet, disponibilizaremos 

exemplos nossos a fim de esclarecer e ilustrar melhor o uso das palavras e expressão 

aqui analisadas. 

Todas as frases analisadas neste trabalho serão retiradas de trechos de conversas 

entre falantes nativos do português brasileiro (PB), pois interessa-nos aqui justamente 
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estudar o PB, visto que há outros países que também utilizam a língua portuguesa para 

se comunicarem, porém com uma infinidade de outras variações.  

  

2.1 Tipo 

 

Ao consultarmos o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2004, 

encontramos a seguinte definição para a palavra tipo: “1. Aquilo que inspira fé como 

modelo. 2. Coisa que reúne em si os caracteres distintivos de uma classe. 3. Exemplar, 

modelo. (...) 5. Pessoa esquisita. 6. Qualquer indivíduo. 7 Pessoa pouco respeitável.(...)” 

P. 1952. 

A origem da palavra, também segundo o mesmo dicionário, vem do grego – 

typos – que quer dizer cunho, molde, sinal. O vocábulo tipo, originalmente, é um 

substantivo masculino. Numa busca rápida na internet, podemos encontrar algumas 

frases em que tipo é usado no seu sentido literal: 

A. Um tipo de mulher pra cada fase do homem. 

B. Pimenta: o tipo certo ajuda a emagrecer. 

Outrossim nos deparamos com exemplos em que tipo se distancia do seu 

significado original: 

C. Foi tipo amor à primeira vista! 

Nesse exemplo, percebemos que tipo poderia ser substituído pela palavra como, 

pois assume na frase a função de conjunção subordinativa comparativa. Vejamos outro 

exemplo em que ocorre a mesma situação: 

D. A Maria é tipo sua mãe, muito querida. (exemplo nosso) 

Já sabemos que a gramaticalização de uma palavra é um processo em que um 

vocábulo migra de uma categoria gramatical para outra ou se torna ainda mais 

gramatical (Thompson, 2009, p. 3). Desse modo, podemos entender que tipo se tornou 
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ainda mais gramatical, pois assumiu uma nova função, a de conjunção subordinativa 

comparativa. 

Além da gramaticalização, tipo passa por um processo de discursivização, 

também um processo de mudança linguística. Enquanto a gramaticalização (Martelotta, 

2009, p. 24).  “leva itens lexicais e construções sintáticas a assumir funções referentes à 

organização interna do discurso, a discursivização leva o item a assumir função de 

marcador discursivo, reorganizando a produção da fala” Vejamos no exemplo a seguir: 

E. Quando Compramos um Hamster eles colocam ele aonde? Tipo O peixe vem 

em um saco com agua e o hamster vem aonde? 
1
 

No texto há uma tentativa de ilustrar uma situação: tipo foi empregado com um 

sentido de por exemplo,  assumindo uma função de marcador discursivo, que, neste 

caso, é um marcador ilustrativo. Observemos mais um exemplo: 

F. Se você vem tipo às quatro da tarde para me ajudar com os preparativos 

da festa, eu acho que dá tempo de terminarmos tudo até às seis. (exemplo nosso) 

Aqui tipo também é empregado como marcador ilustrativo. Outra observação 

interessante é que nessa frase, tipo dá ênfase à locução adverbial temporal “às quatro da 

tarde”, se mudarmos tipo de lugar na frase, ele poderá assumir um novo papel, vejamos: 

G. Se você, tipo, vem às quatro da tarde para me ajudar com os preparativos 

da festa, eu acho que dá tempo de terminarmos tudo até às seis. 

Ao deslocarmos tipo na frase G, notamos que ele dá ênfase ao verbo vem, ou 

seja, a ação de vir ajudar, antes, no exemplo F, se sabia que a pessoa viria ajudar, 

bastava combinar o melhor horário. Outro exemplo que mostra tipo como um marcador 

discursivo, porém não como ilustrativo, mas como atenuante, está abaixo: 

                                                           
1  Os exemplos retirados da internet serão mantidos em sua originalidade, não recebendo assim 

correção ortográfica.  
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H. Gente, eu tipo fiquei em 8 na Ufam, e so era uma vaga tenho chances de 

ser chamada pra alguma chamada? 

Em H, tipo tem o mesmo sentido de meio que, parece que, tendo como escopo o 

verbo fiquei, deixando de realçar o sujeito, ou mesmo a nota tirada na prova. 

Poderíamos reescrever o período, mudando o escopo de tipo, pois dependendo da sua 

posição, poderá desempenhar diferentes funções, mudando também a sua semântica, 

como nos exemplos a seguir: 

(I) Amor perfeito TIPO eu e ela.  

(II) Amor TIPO perfeito: eu e ela. 

(III) TIPO amor perfeito: eu e ela. 

(IV) Amor perfeito: eu e TIPO ela. 

Na frase (I) tipo tem como escopo “eu e ela”, e parece ter uma função de 

conjunção subordinativa comparativa (amor perfeito como/feito eu e ela); já em (II) tipo 

evidencia “perfeito”, ou seja, não se trata de um amor qualquer, é um amor realmente 

perfeito, sublime, pleno; diferentemente de (III), em que tipo realça toda a expressão 

“amor perfeito”. Em (IV), o escopo é “ela” e parece marcar um foco contrastivo, quer 

dizer “ela” e não outra pessoa qualquer. 

Podemos perceber que tipo sofreu um processo de gramaticalização, assumindo 

uma nova categoria gramatical, a de conjunção, sem deixar de trabalhar em sua função 

original, a de substantivo. Além disso, trabalha como um marcador discursivo, 

reorganizando o discurso, e sofrendo assim também o processo de discursivização. 

Devemos destacar a versatilidade de tipo nas frases, uma vez que pode ocupar diferentes 

lugares e assim denotar distintos sentidos ou realçar diversos sintagmas da frase. 

Em suma, podemos concluir que tipo se gramaticalizou ainda mais, tornando-se 

um termo mais rico; bem como se discursivizou e pode auxiliar o falante a organizar seu 

pensamento e fala. Desse modo, tipo passou a adotar diferentes sentidos e, dependendo 

do modo e do lugar que ocupa na frase, tem sinônimos diferentes. 
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2.2 Xarope 

Xarope tem origem etimológica árabe e significa originalmente „bebida‟ ou 

„poção‟. O seu significado dicionarizado, pois, é: “forma farmacêutica em que se 

veicula medicamento em solução concentrada de um açúcar e água, ou, em sentido 

familiar brasileiro, pode significar purgante” (purgante – pessoa chata, de acordo com o 

mesmo dicionário) (Dicionário Aurélio 2004, p. 2083). Portanto, xarope, já vinha 

desempenhando duas funções gramaticais, a de substantivo – o médico me receitou um 

xarope para a tosse – e a de adjetivo – a minha vizinha é xarope. 

A forma xarope, enquanto adjetivo, era e ainda é usada de maneira pejorativa. 

Alguns exemplos retirados da internet provam isso: 

I. Não tem nada mais xarope que Natal. Então foi Natal, assinado: Simone. 

Acabou, acaboooou, é tetra. Que alívio, mano. 

J. - Todo mundo diz que eu sou xarope, o que isso significa? 

- que vc é chato ou chata. 

K. - Quem é o cara mais xarope que tu conhece? 

- O meu lado idiota, odeio ele, rsrs... 

No entanto, houve uma mudança; agora xarope também é usado com sentido 

contrário, de apreciação, podendo significar legal, interessante; e também segue 

desempenhando a função de adjetivo. Vejamos no exemplo a seguir, retirado de uma 

conversa em um site de relacionamento da internet: 

L. Sou do Rio Grande do Sul. Aki usa-se bastante o “tri massa”, “xarope”, e 

agora a mais nova d todas, q eu axo ridícula mas tudo bem “ouro”, nda a v mas... e a 

gente aki costuma usa varias em uma frase soh, tipo “bah, tri massa teu skate novo, 

xarope”. Eu gosto bastante d “xarope”. 

No exemplo L, notamos claramente que xarope é utilizado como adjetivo e 

adota o sentido antagônico de seu significado original, dicionarizado, deixando de 

significar chato/purgante, passando a ser legal/agradável. É possível perceber também 

que xarope é usado no sentido de legal para dar característica a seres inanimados, como 

mostra L e também o exemplo a seguir:  
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M. música anjo sem asas que achei xarope... muito tri mano a música das 

crianças pobres que ñ tem chance na vida por se pobre. e fala da realidade do brasil pq 

muitos tem abundância . 

Além de caracterizar seres inanimados de maneira positiva, xarope também pode 

ser usado para caracterizar positivamente pessoas e outros seres: 

N. Esse professor é xarope, está sempre bem-humorado. 

Por fim, percebemos que xarope não mudou de classe gramatical, nem mesmo 

assumiu nova função, porém podemos destacar que ele admite um novo significado, o 

seu próprio antônimo, originalmente sendo purgante/chato, e agora também 

significando agradável/legal. 

2.3 Pior 

Segundo o Dicionário Aurélio, 2004, p. 1564, do latim pejore, compôs-se peyor 

que era a forma de pior no português arcaico. Tem como significado: “complemento 

superior de mau, algo inferior a tudo o mais, algo mais inconveniente que as outras 

coisas, de modo pior”. Assume as funções de adjetivo (Este bolo é pior que o de 

laranja), substantivo masculino (Ela está morta e o pior é que deixou a herança pro 

cachorro), substantivo feminino (Dessa vez levei a pior: tenho que pagar a conta 

sozinho), advérbio comparativo (Funciona pior que um rádio velho). 

 Da internet, tiramos exemplos em que pior segue sendo usado de maneira literal 

e assumindo diversas funções, já listadas: de adjetivo (S), de substantivo (T), e advérbio 

(U): 

O. Não há pior inimigo que um falso amigo. 

P. O pior já passou. 

Q. Me sinto pior que os outros. 

A palavra pior, no entanto, parece assumir um novo significado. Vejamos o 

exemplo a seguir: 

R. aham pior jah q vai neh o provavel eh destonizar oo volante 

http://www.orkut.com/CommMsgs?cmm=1405333&tid=2572021335383570372
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Se trocarmos pior por outra expressão de mesmo sentido na frase, poderíamos 

ter: “aham, pois é, já que vai...” ou “aham, então, já que vai...”, desse modo, parece que 

pior funciona como uma interjeição de concordância. Também parece funcionar como 

um advérbio de afirmação, observemos: “aham, sim, já que vai...”. Nesse mesmo 

sentido temos o nosso exemplo: 

S. – Olha só, será que ela sairia comigo? 

- Acho que sim, ainda mais agora que está solteira. 

- Pior. 

Aqui temos pior para confirmar o fato de que ela sairia com ele porque está 

solteira, assim, afirma todo o período “acho que sim, ainda mais agora que está 

solteira.”, assumindo, portanto, a classe gramatical de interjeição de concordância. 

Confirmemos essa informação observando mais exemplos: 

T. - Bah, pior, o ano já começou. 

U. Pior, meu casamento está chegando, estou ansiosa por este dia. 

Como pior modifica toda a frase e traz a opinião do emissor, ele poderia ser 

deslocado dentro dela, sem perder o seu sentido e sem mudar de classe gramatical: 

“Meu casamento está chegando, pior!”. É interessante notar que pior deixa de ter um 

sentido negativo (meu pior ano/ da pior forma) e pode assumir um sentido positivo, 

como no exemplo U já visto. Enfim, além de adotar um sentido positivo, vimos que pior 

se gramaticalizou ainda mais, pois pode também funcionar como interjeição. 

  

2.4 Agora 

A palavra agora surgiu do latim hac hora que significa nesta hora. É um 

advérbio temporal que significa: neste momento, atualmente, nesse tempo. Também 

pode funcionar como conjunção: mas, porém, contudo (ir é fácil, agora voltar é que são 

elas) (Dicionário Aurélio, 2004, p. 70). 

Agora pode referir-se ao exato momento da fala, mas também pode remeter ao 

passado ou ao futuro (Lopes, 2008, p. 6), vejamos alguns exemplos: 

V. Agora estou vendo as coisas de um modo mais claro. 
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W. Agora comigo vai ser assim: Quer falar comigo ótimo, não quer então tchau. 

Só não me procure quando estiver precisando de ajuda. 

X. Agora que li o e-mail, entendi tudo! 

Em V temos agora empregado com o sentido de tempo presente “Nesse exato 

momento estou vendo...”, já em W, agora parece denotar um tempo futuro “daqui pra 

frente vai ser assim...”, enquanto que em X é justamente o oposto, pois se refere ao 

momento anterior à fala. Nos três exemplos, o termo em questão desempenha a função 

de advérbio de tempo. 

É possível também encontrar agora sendo usado como conjunção adversativa. 

Nos exemplos a seguir vemos que o termo pode ser substituído por mas/contudo, uma 

vez que liga duas orações acrescentando uma ideia de contraste: 

Y. Eu ia dançar agora não vou mais. 

Z. Eu queria agora não quero mais. 

AA. Ele é bom, agora não é bobo. (exemplo nosso) 

Notamos, no entanto, que mesmo apresentando-se como conjunção adversativa, 

agora faz uma referência temporal, como podemos perceber no exemplo  Y – eu ia 

dançar agora não vou mais – em que entendemos que em um momento ele queria 

dançar, mas em seguida, em outro momento, mudou de ideia. 

Vejamos um exemplo em que o agora não é usado como conjunção, nem 

mesmo como advérbio: 

BB. E depois neguim vem falando - " É pq UFC é tudo armado, rola dinheiro 

e não sei o q..." - Agora me diz no futebol não acontece nada disso. 

CC. Agora, advogado, foque, aprenda, exercite a paciência em cima do PJe, 

pois ele será o seu instrumento de trabalho. 

Nos exemplos dados parece que agora desempenha o papel de marcador 

discursivo, pois auxilia a organização do pensamento do falante, assim podemos 

concluir que o termo sofreu o processo de discursivização. Não encontramos, porém, 

agora empregado como outra classe gramatical que não fosse as suas originais, 

advérbio e conjunção. 
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2.5 Ninguém merece 

A expressão ninguém merece é formada pelo pronome ninguém que, segundo o 

Novo Dicionário Aurélio (2004, p. 1402) “[do latim nec quem, pelo arcaico nenguem]. 

Pronome indefinido. 1. Nenhuma pessoa. Substantivo masculino. 2. Indivíduo de pouco 

ou nenhum valor, merecimento, importância (joão-ninguém)”; e pelo verbo merecer 

apresentado pelo mesmo dicionário (2004, p. 1314) “[do latim merescere, incoativo de 

merere]  verbo transitivo direto. 1. Digno de (...) 2. Ter direito a. 3. Estar em condições 

de obter. 4. Estar no caso ou em condições de receber. 5. Valer. 6. Adquirir direito a 

gratidão por serviços relevantes.”  

A partir de seu significado dicionarístico, podemos inferir que o termo em 

questão valeria pelas expressões nenhuma pessoa é digna de algo, nenhuma pessoa tem 

direito a alguma coisa. Vejamos se podemos substituir a expressão ninguém merece 

pelas mencionadas acima sem mudar o sentido da frase: 

DD. Novo record: 3h50min de Porto Alegre a Novo Hamburgo...ninguém 

merece... (Novo record: 3h50min de Porto Alegre a Novo Hamburgo...nenhuma 

pessoa tem direito a isso) 

EE. Ruim de novo, ninguém merece!!! (Ruim de novo, nenhuma pessoa é 

digna disso!!!). 

O significa literal da expressão parece não se adequar perfeitamente nas frases 

DD e EE. Analisemos o contexto dos exemplos: sabendo que a viagem de Porto Alegre 

a Novo Hamburgo leva em torno de uma hora de carro, percebemos que o trajeto 

demorou muito mais tempo, a pessoa proferiu um desabafo, em tom de indignação; 

assim não cabe dizer “nenhuma pessoa tem direito a isso”, mas talvez “nenhuma pessoa 

deveria passar por isso”, a mesma expressão vale para EE; “ruim de novo, nenhuma 

pessoa deveria passar por isso”. 

Sendo, pois, uma expressão que denota sentimento, “uma espécie de grito com 

que traduzimos de modo vivo as nossas emoções” (Cunha, 2008, p. 341), podemos 

concluir que ninguém merece desempenha o papel de interjeição, ou, como é formada 

por mais de uma palavra, de locução interjectiva. Confirmemos nossa suspeita 

observando outros exemplos: 
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FF. Bah, filha... minha filha me buscando no aeroporto... não tem preço! 

Pegar quase 4 horas de BR (mais tempo do que vir de Santiago para POA...) isto 

tem preço! Dos nas costas, vontade de fazer xixi, calor mesmo no ar 

condicionado;... angústia de não sair do lugar... ninguém merece! 

GG. Meu dia está horrível, ninguém merece! 

Desse modo, podemos concluir que a expressão serve como um desabafo, não 

tendo um significado exato, pois poderia ser substituída por interjeições de impaciência 

como “Hum! Hem!” (para citar os exemplos dados pela Gramática do Português 

Contemporâneo de Celso Cunha, 2008, p. 340) ou interjeição de desabafo como Puxa!, 

Que absurdo!.   

 

3 Uma proposta de ensino 

Buscando melhorar a compreensão de texto, seja ele oral ou escrito, dos alunos 

de ensino fundamental e médio, sugerimos nesta seção algumas atividades pedagógicas 

ao professor de língua portuguesa. Outro objetivo é mostrar ao aluno o fenômeno da 

gramaticalização, ou seja, a riqueza da língua e a maneira com que ela vai se 

transformando de acordo com o uso. 

Sugestão 1 

Se consultarmos o dicionário, veremos que a palavra tipo é originalmente um 

substantivo, e significa modelo. Porém ela vem assumindo novos sentidos e novas 

classes gramaticais. Reescreva as frases abaixo substituindo tipo por outra palavra ou 

por uma expressão de mesmo sentido: 

a. É uma cidade linda tipo o Rio de Janeiro. (como) 

b. Aprenda a usar o tipo certo de roupa para o seu corpo. (modelo) 

c. Se eu tirar tipo seis no boletim, estou aprovada? (por exemplo) 

d. Foi uma noite tipo perfeita. (assim) 

Sugestão 2 
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O vocábulo xarope originalmente significava purgante/chato, mas agora vem 

sendo usado com o significando de agradável/legal. Marque um X na(s) frase(s) em que 

xarope é empregado com sentido positivo: 

a. Meu chefe é muito xarope, implica com tudo e com todos. 

b. Chega de fazer coisas xaropes, este ano quero ser feliz. 

c. Essa camiseta é xarope, vou comprá-la. (X)  

d. Achei xarope a tua bike, ela é nova? (X) 

Sugestão 3  

A palavra pior pode realizar diversas funções gramaticais: de adjetivo (Este bolo 

é pior que o de laranja), substantivo masculino (Ela está morta e o pior é que deixou a 

herança pro cachorro), substantivo feminino (Dessa vez levei a pior: tenho que pagar a 

conta sozinho), advérbio comparativo (Funciona pior que um rádio velho), e agora vem 

sendo usada como interjeição (Pior, meu casamento está chegando). Em qual das frases 

abaixo pior desempenha papel de interjeição? 

a. Esta foi a pior noite da minha vida. 

b. Ruim com ela, pior sem ela. 

c. Pior, mãe sempre tem razão. (X) 

Sugestão 4 

Observe o vocábulo agora empregado nas frases abaixo. Ele foi usado da mesma 

maneira em todas elas? Desempenha a mesma função gramatical? Reescreva as frases 

substituindo agora por outro termo, sem mudar o sentido da frase: 

a. Eu ia dançar agora não vou mais. (mas) 

b. Agora estou vendo as coisas de um modo mais claro. (neste momento) 

c. O que vocês têm para me dizer?... Agora, caros amigos, quero uma 

resposta! (então) 

Sugestão 5  
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A expressão ninguém merece pode ser considerada uma locução interjectiva que 

expressa impaciência ou desabafo do seu emissor, porém ela também é usada em seu 

sentido literal (nenhuma pessoa deve passar por isso/ tem direito a isso). Em que frases 

ela funciona como interjeição de impaciência? 

a. Ninguém merece trabalhar tanto e receber um salário tão baixo. 

b. O governo tem dinheiro para a Copa, mas não tem dinheiro para a educação. 

Ninguém merece! (X) 

c. Que absurdo o preço do tomate! Ninguém merece! (X) 

Sugestão 6 

Com o passar do tempo, as palavras podem sofrer mudanças em seu significado, 

mudar de classe gramatical ou mudar sua fonética; esse fenômeno se chama 

gramaticalização. Por exemplo, tipo é originalmente um substantivo (tipo de roupa), 

mas agora também é usado como conjunção subordinativa comparativa (Maria é tipo 

sua mãe). Você consegue apontar outra palavra que passou a desempenhar uma nova 

classe gramatical além da original? Dê exemplos. 

 

Considerações Finais 

O trabalho partiu da hipótese de que as palavras: tipo, xarope, pior, agora e a 

expressão ninguém merece estão sendo empregadas com significado diferente do 

dicionarístico e que também poderiam estar desempenhando novas funções gramaticais, 

passando assim pelo processo de gramaticalização.  

No que diz respeito ao vocábulo tipo, confirmamos nossa suspeita, uma vez que 

significa modelo, exemplar ou qualquer individuo, e tem como função original a de 

substantivo masculino; agora tipo funciona também como conjunção, sendo a 

gramaticalização de uma palavra um processo em que um vocábulo migra de uma 

categoria gramatical para outra ou se torna ainda mais gramatical (Thompson, 2009, p. 

3) entendemos que o vocábulo se gramaticalizou ainda mais. Além disso, também vem 
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sendo usado como marcador discursivo, auxiliando na organização do pensamento e 

fala do indivíduo, apresentando, desse modo, um processo de discursivização.  

Ao pesquisarmos, no entanto, o vocábulo xarope, percebemos que ele não sofreu 

uma gramaticalização, pois não assumiu novas funções discursivas, conservando as 

originais de substantivo e adjetivo. O que notamos, porém, foi que a palavra em questão 

adotou novo sentido, sendo esse o seu próprio antônimo, passando de purgante/chato 

para agradável/legal, apresentando, dessa forma, uma incrível flexibilidade de sentido. 

A palavra pior também apresentou flexibilidade de sentido, passando a ser usada 

com significado positivo em determinados contextos, sem deixar de ser usada em seu 

sentido original, de negatividade. Outrossim, gramaticalizou-se ainda mais, pois além 

de desempenhar as funções admitidas pelo dicionário – de adjetivo, substantivo e 

advérbio – exerce a função de interjeição. 

Diferentemente de agora que apresentou processo de discursivização, uma vez 

que cumpre papel de marcador discursivo, extrapolando assim seu sentido literal, e 

passando a poder dar diferentes entonações para as frases de que faz parte.  

Por fim, confirmamos a suspeita de que a expressão ninguém merece sofreu um 

processo de gramaticalização, pois assentiu novo significado e passou a funcionar como 

uma locução interjectiva, expressando, desse modo, não um significado, mas diversos 

sentimentos do emissor, como impaciência e indignação.  

A partir do estudo dessas palavras e expressão podemos concluir que o uso 

efetivo da língua está sempre em constante mudança e adaptação, pois os seus usuários 

buscam, mesmo que inconscientemente, um maior grau de compreensão entre si. É 

permitido ainda pensar que o estudo desses vocábulos poderia ser feito em outros 

contextos – entre diferentes faixas etárias ou regiões – e que trariam, talvez, diferentes 

usos.  Além disso, sabemos que com o passar do tempo a utilização das palavras e 

expressão estudadas pode cair em desuso ou, por outro lado, pode se intensificar, ganhar 

maior prestigio, podendo ser incorporadas em seus diferentes sentidos e funções à 

gramatica normativa. 
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