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APRESENTAÇÃO do vol. 39 (2010) 

 

A presente edição da Revista Estudos Linguísticos dá sequência à formulação 
proposta nos volumes precedentes, assegurando assim a continuidade do projeto 
da Revista com vistas à consolidação de sua qualificação. Com efeito, a Revista 
Estudos Linguísticos voltou a figurar no Qualis de Letras/Linguística da CAPES, 
reivindicação de todas as diretorias recentes do GEL. Essa qualificação nos anima a 
continuar no mesmo caminho seguido nos anos recentes, buscando melhorar ainda 
mais o conceito naquela lista.  

A qualificação ali recebida já constitui um avanço em relação à situação anterior, 
mas ainda está distante da real repercussão desta publicação junto à comunidade 
científica. Essa repercussão pôde ser constatada pelo levantamento feito 
recentemente pela ANPOLL, que classificou a Revista Estudos Linguísticos como um 
dos mais relevantes periódicos do país.1 

No sentido de melhorar ainda mais essa qualificação, algumas inovações estão 
sendo introduzidas. A partir desta edição, a numeração de páginas será contínua 
em todo o volume, com vistas a uma melhor conformidade com os padrões 
internacionalmente aceitos para os periódicos científicos. Além disso, procedeu-se a 
uma cuidadosa revisão dos artigos, inclusive das versões em inglês dos abstracts. 
Espera-se, assim, que, numa próxima classificação, a Revista Estudos Linguísticos 
volte a ocupar o lugar de destaque que corresponde à sua posição na área de 
Letras/Linguística. 

No presente número são publicados 85 artigos dos 146 submetidos à avaliação. 
Todos os artigos são provenientes de comunicações apresentadas durante o 57º 
Seminário do GEL (2009). Além disso, são publicados três artigos originados de 
conferências pronunciadas naquela edição do Seminário do GEL, completando assim 
um total de 88 trabalhos.  

Os artigos estão distribuídos nos três números que compõem o presente volume, 
que correspondem aos três eixos temáticos definidos nos volumes precedentes, a 
saber, “Descrição e Análise Linguística”; “Linguística: Interfaces” e “Análise do 
Texto e do Discurso”.  

A Comissão Editorial gostaria de manifestar seu agradecimento aos autores e aos 
pareceristas, que contribuíram para que esta publicação fosse possível. Alguns nos 
ajudaram a corrigir algumas falhas no sistema eletrônico de administração da 
revista. Os trabalhos publicados refletem a grande diversidade das pesquisas 
produzidas nos domínios da linguagem, não somente no Estado de São Paulo, como 
em todo o território brasileiro. 

 

Oto Araújo Vale 
Presidente da Comissão Editorial 

                                                 
1  BENTES, A.C. et  al. Relatório diagnóstico sobre a avaliação da comunidade de Letras e Linguística 
relativa aos periódicos do campo disciplinar. Relatório elaborado pela Diretoria da ANPOLL, publicado 
em http://www.anpoll.org.br. Acesso em: 24 nov. 2009. 
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Perfil audiológico e habilidades auditivas em crianças e 
adolescentes com perda auditiva 

(Audiology profile and speech perception in children and adolescent with hearing loss) 

Eliane Maria Carrit Delgado-Pinheiro1, Fernanda de Lourdes Antonio2,  
Larissa Cristina Berti3 

1,2,3 Departamento de Fonoaudiologia - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Faculdade de Filosofia e Ciências Campus de Marília (FFC-UNESP) 

elia@terra.com.br, fernanda_crfa@yahoo.com.br, larissa.berti@uol.com.br 

Abstract: The main impact of hearing loss, in childhood, is the difficult to 
speech perception. The hearing aids and the cochlear implant are resources 
used to decrease a result of hearing loss. After the adjustment of these 
resources, with the therapeutic process, is possible that children with profound 
hearing impairment develop their hearing abilities, so they will have 
possibilities to notice phonetic and phonological characteristics of the 
language. Different speech perception procedures investigate which phonetic 
and phonological characteristics of the speech segment can be noticed by 
children with hearing loss. This study aims at analyzing the audiology profile 
and the speech perception in deaf children and adolescent.  

Keywords: Speech perception; Hearing ability; Hearing Impairment; 
Language.               

Resumo: O principal impacto da perda auditiva, na infância, é a dificuldade para a percepção 
dos sons da fala. O aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e o implante coclear 
(IC) são recursos utilizados para minimizar as consequências desse distúrbio. Após a 
adaptação desses recursos, com programas de (re) habilitação, é possível que crianças com 
perda profunda possam desenvolver suas habilidades, tendo possibilidades de perceber 
características fonéticas e fonológicas da linguagem. Diferentes procedimentos investigam 
quais características fonético-acústicas dos segmentos da fala podem ser percebidas pela 
criança com perda de audição. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil audiológico e o 
desempenho na percepção dos sons da fala em crianças e/ou adolescentes deficientes 
auditivos. 

Palavras-chave: Percepção dos sons da fala; (re) habilitação auditiva; deficiência auditiva; 
linguagem.  

Introdução 
Muitas são as consequências da deficiência auditiva para a criança e/ou 

adolescente. Uma delas, de maior impacto no desenvolvimento de crianças com perda 
de audição, é a privação da percepção dos sons da fala, na medida em que poderá 
acarretar alterações linguísticas, psicológicas e comportamentais. Tais modificações 
podem ser observadas tanto em relação ao desenvolvimento da linguagem (em sua 
modalidade falada), quanto na interação da criança e/ou adolescente com o meio 
ambiente.  

Com o intuito de minimizar esses problemas, tem sido indicado o uso de 
dispositivos auditivos, como o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e o 
implante coclear (IC). A indicação desses recursos é feita de acordo com 
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particularidades da criança ou do adolescente, como, por exemplo, o tipo e o grau da 
perda auditiva2 e a idade com que esses recursos serão adaptados (MORAES et al., 
2001).  

Como, na infância, o principal impacto da perda de audição é a dificuldade para 
a percepção dos sons da fala, é de grande interesse para os estudiosos da área 
compreender como ocorre a percepção auditiva, em crianças deficientes auditivas, após 
a adaptação dos recursos tecnológicos (SILVA et al., 2004). Essa investigação se torna 
ainda mais intrigante quando se refere à percepção dos sons por crianças com perda 
auditiva profunda.  

Essas crianças não constituem um grupo homogêneo. No interior desse grande 
grupo, elas distinguem-se principalmente pelo desenvolvimento de capacidade auditiva, 
ou seja, por sua habilidade de detectar e de diferenciar padrões sonoros. Boothroyd 
(1993) divide em quatro categorias os sujeitos com a deficiência auditiva profunda: 

 deficientes auditivos profundos com considerável capacidade auditiva (91 a 
100dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda poderá, com 
recurso tecnológico, apresentar suficiente resolução auditiva, para permitir a percepção 
do ritmo, da entonação, da maioria dos contrastes entre vogais, bem como de muitos 
contrastes consonantais; 

  deficientes auditivos profundos com moderada capacidade auditiva (101 a 
110dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda poderá, com 
recurso tecnológico, apresentar resolução auditiva satisfatória o bastante para permitir 
total percepção do ritmo da fala e parcial percepção da entonação e dos contrastes 
vocálicos e consonantais; 

 deficientes auditivos profundos com mínima capacidade auditiva (111 a 
120dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda poderá, com 
recurso tecnológico, apresentar percepção de alguns padrões do ritmo e da entonação da 
fala, mas fará pouca diferenciação no interior das classes de vogais e de consoantes; 

 deficientes auditivos profundos com nenhuma capacidade auditiva (acima 
de 120dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda perceberá 
apenas características vibratórias do som, mas não terá a informação auditiva.  

Assim, é importante descrever os benefícios dos dispositivos para o 
aproveitamento da audição residual, não somente em termos de limiares auditivos, mas 
também em termos de habilidades de percepção dos sons da fala obtidas com esse 
auxílio (GEERS, 1994). 

Quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas das crianças, são quatro os 
tipos que Erber (1982) identifica: detecção, discriminação, identificação e compreensão. 

Podemos entender como detecção a habilidade da criança em detectar a 
presença ou ausência do som. A discriminação refere-se à habilidade da criança em 
perceber diferenças acústicas (como características duracionais, de intensidade, de 
freqüência, etc.) a partir da comparação entre dois sons apresentados. A identificação, 
por sua vez, refere-se à habilidade da criança em identificar uma (ou mais) 
características acústicas de um único estímulo sonoro; por fim, a compreensão 
concerne à capacidade da criança em entender o significado (linguístico) da mensagem 
                                                 
2 Quanto ao tipo, a perda auditiva pode ser classificada, basicamente, como perda auditiva condutiva, 
mista e neurossensonrial.  Quanto ao grau, pode ir de leve a profunda. Para uma leitura mais detalhada, 
recomendamos a leitura de capítulos específicos Bees e Sinclair (1985). 
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produzida por meio de ondas sonoras, geralmente pela ancoragem em seu conhecimento 
da linguagem. 

Ainda em relação à habilidade de identificação (ERBER, 1982), podemos 
também compreendê-la como reconhecimento auditivo introdutório ou reconhecimento 
auditivo avançado. No reconhecimento auditivo introdutório, a criança identifica 
características acústicas mais gerais do estímulo sonoro, como, por exemplo, a 
identificação do padrão duracional de uma palavra. Ou seja, ao apresentarmos uma 
palavra para a criança, ela é capaz de reconhecer, nela, características de sua extensão, 
identificando se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Já no 
reconhecimento auditivo avançado, a criança tanto é capaz de identificar propriedades 
acústicas de determinado estímulo, quanto é capaz de reproduzir – mesmo que de forma 
aproximada – o estímulo acústico apresentado.  

Com o uso dos sofisticados recursos tecnológicos e a participação em programas 
de (re)habilitação auditiva, é possível que as crianças – mesmo com perda profunda – 
possam desenvolver suas habilidades, tendo possibilidades de perceber características 
fonéticas e fonológicas da língua, tanto prosódicas quanto segmentais.  

Com o intuito de avaliar aspectos específicos da percepção dos sons da fala, 
pesquisadores têm desenvolvido métodos que utilizam diferentes tipos de estímulos da 
fala (ERBER, 1982; GEERS; MOOG, 1989; BEVILACQUA; TECH, 1996; 
ORLANDI; BEVILACQUA, 1998; DELGADO; BEVILACQUA, 1999; COELHO et 
al., 2009). A avaliação da percepção dos sons da fala em crianças deficientes auditivas 
de grau profundo engloba a investigação de suas habilidades, permitindo avaliar o 
aproveitamento que fazem da audição residual, no seu dia-a-dia, isto é, a evolução das 
habilidades auditivas com impacto direto no desenvolvimento da linguagem falada.  

Adicionalmente, a possibilidade de avaliar a habilidade das crianças com perda 
de audição, especialmente no que se refere à habilidade de identificar características 
acústicas dos sons da fala, pode contribuir para esclarecer aspectos da complexa relação 
entre percepção e produção de fala (BERZAGHI; MADUREIRA, 2005).  

Pensando nessa contribuição, a proposta deste estudo foi analisar o perfil 
audiológico e as habilidades de audição em crianças e adolescentes deficientes 
auditivos, especialmente no tocante à percepção dos sons da fala. Esperamos que possa 
fornecer informações, por um lado, para estudos que se ocupam em investigar 
habilidades auditivas de crianças com perda auditiva e, por outro lado, para estudos que 
se voltam para características fonético-acústicas dos elementos linguísticos do 
Português Brasileiro.  

Metodologia 
A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Estudos da Educação e da Saúde – 

CEES – UNESP – Marília-SP/Brasil.  
Participaram deste estudo 15 crianças e um adolescente com perda auditiva 

neurossensorial profunda, usuários de aparelho de amplificação sonora individual ou 
implante coclear. As idades das crianças variaram entre 3 e 12 anos de idade. O 
adolescente apresentava 17 anos de idade.  

Os participantes frequentam atendimento fonoaudiológico no CEES na área da 
Audiologia Educacional, em um programa que tem como objetivo o desenvolvimento 
da linguagem falada.  
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Os pais ou responsáveis das crianças e/ou adolescentes participantes assinaram 
termo de consentimento, conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS 
196/96, para autorização da realização do estudo. 

O procedimento metodológico consistiu de duas partes: (1) análise dos registros 
documentados nos prontuários das crianças; e (2) aplicação e análise de três 
procedimentos de avaliação, para investigação da função auditiva.   

Primeiramente, foi efetivada análise dos registros documentados nos 
prontuários das crianças e/ou adolescentes. Tal exame teve a finalidade de obter dados 
referentes a: idade do diagnóstico; tempo para adaptação do aparelho de amplificação 
sonora individual ou cirurgia do implante coclear; tipo de recurso usado para acesso à 
percepção dos sons da fala e tempo de participação no processo de reabilitação.  

Ainda quanto à análise documental dos prontuários, uma segunda pesquisa foi feita, a fim de 
levantar os resultados audiológicos quanto ao tipo, grau e categorias de perda auditiva, de acordo com 

Boothroyd (1993).  

Os procedimentos de avaliação da função auditiva – especialmente em relação 
à percepção dos sons da fala – foram os seguintes: 

 Teste de Habilidade Verbal Limitada, desenvolvido por Orlandi e 
Bevilacqua (1998), adaptação do Early Speech Perception Test (GEERS; MOOG, 
1989), empregado na avaliação de crianças de até cinco anos de idade com deficiência 
auditiva neurossensorial profunda bilateral. Para sua aplicação, o procedimento baseia-
se em dois itens: padrão de percepção (detecção) e identificação de palavras. A 
detecção é avaliada quanto à presença ou ausência dos sons da fala, enquanto a 
identificação de palavras é avaliada quanto à identificação de polissílabos e 
monossílabos. Os resultados de tal procedimento foram associados à habilidade 
auditiva de detecção (a criança detecta ou não a fala) e à habilidade de identificação (a 
criança identifica padrões de percepção de sons da fala, iniciando a identificação de 
palavras). 

 Procedimento de Avaliação de Percepção de Fala em Crianças Deficientes 
Auditivas Profundas a partir de Cinco Anos de Idade, implementado por Bevilacqua e 
Tech (1996), adaptação do Glendonaud Auditory Screening Procedure (ERBER, 1982). 
Esse procedimento é utilizado na avaliação de crianças e/ou adolescentes com 
deficiência auditiva neurossensorial. Buscam-se, com sua aplicação, informações 
relacionadas à habilidade auditiva de três níveis: detecção dos fonemas, identificação da 
palavra e compreensão de sentenças. 

 Listas de palavras dissílabas (DELGADO; BEVILACQUA, 1999). Trata-se 
de procedimento utilizado para avaliação de percepção dos sons da fala.  O 
procedimento é composto por uma lista de 20 palavras dissílabas, com estrutura silábica 
consoante- vogal/consoante-vogal (CVCV) e que contém todas as vogais e praticamente 
todas as consoantes na posição inicial e medial de palavras. Os resultados são 
analisados não apenas em termos das palavras corretas, como também quanto ao escore 
de fonemas. A habilidade auditiva evidenciada é de reconhecimento auditivo avançado 
ou identificação. 

Expostos os critérios norteadores de nossas análises, apresentaremos os 
resultados a que chegamos.  
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Resultados 
Para a explicitação dos resultados, foi realizada a organização de um quadro 

contendo dados referentes a: idade do diagnóstico; tipo, grau e categoria da perda 
auditiva; tipo de recurso utilizado para acesso à percepção dos sons da fala; tempo para 
adaptação ou cirurgia do dispositivo auditivo; tempo de participação no processo de 
reabilitação e habilidade auditiva (Quadro 1). 

Quadro 1. Perfil audiológico dos participantes do estudo 

Identif. 
Nº 

Idade da 
criança na 
época do 
diagnóstico 

Tipo, grau e 
categoria da 
perda auditiva 

Tempo para 
adaptação / 
cirurgia do 
dispositivo 
auditivo 

Tipo de 
dispositivo 
auditivo  

Tempo 
de 
terapia 

Habilidade 
auditiva 

1  1 a 2 m  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

1 a 8 m Implante 
coclear 

3 a 9 m Compreensão 

2  1 a 5 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

2 a 9 m  Implante 
coclear 

2 a 10 
m 

Reconhecimento 
Auditivo 
Avançado 

3 1 a 8 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral 
Categoria 4  

2 a 1 m Implante 
coclear 

4 a 4 m Reconhecimento 
Auditivo 
Avançado 

4 1 a 9 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4  

3 a 6 m Implante 
coclear 

6 a 11 
m 

Compreensão 

5 2 anos Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral 
Categoria 4   

2 a 9 m Implante 
coclear 

6 
meses 

Discriminação 

6 2 anos Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 anos Implante 
coclear 

7 a 4 m Reconhecimento 
Auditivo 
Avançado 

7 2 a 3 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

 Implante 
coclear 

4 a 1 m  Compreensão 

 8  2 a 4 m  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 anos Implante 
coclear 

2 a 2 m Detecção 

9 2 a 5 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 a 6 m Implante 
coclear 

5 a 5 m Compreensão 

10 2 a 8 m  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral 
Categoria 4  

4 anos Implante 
coclear 

2 a 10 
m 

Reconhecimento 
Auditivo 
Introdutório 

11 2 a 9 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 a 6 m Implante 
coclear 

9 a 1 m Compreensão 
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12  1 ano  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 1 

1 ano  Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

10 a 4 
m 

Compreensão 

13  1 a 9 m Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1 

2 a 9 m Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

5 a 11 
m 

Compreensão 

14  1 a 9 m  Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1   

3 anos Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

10 a 4 
m 

Reconhecimento 
auditivo 
avançado 

15  2 anos Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1 

1 a 10 m Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

1 a 7 m Reconhecimento 
auditivo 
avançado 

16  3 a 3 m Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1  

3 a 11 m Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

14 
anos 

Compreensão 
 

Em relação à época do diagnóstico, sete crianças foram diagnosticadas antes dos 
dois anos de idade e nove crianças, até os quatro anos de idade.   

De acordo com os dados do Quadro 1, todos os participantes tinham perda 
auditiva neurossensorial profunda, bilateral. Quanto às categorias da perda auditiva 
profunda, conforme Boothroyd (1993), onze crianças revelavam perda auditiva 
profunda com categoria 4, ou seja, com nenhuma capacidade auditiva (acima de 
120dBNPS) e que percebem vibração, mas não têm informação auditiva, sem o uso do 
recurso tecnológico. Cinco crianças e o adolescente apresentavam perda auditiva 
profunda com categoria 1, isto é, com considerável capacidade auditiva (91 a 
100dBNPS), os quais poderão, com recurso tecnológico, apresentar suficiente resolução 
auditiva para permitir a percepção do ritmo e de características entonacionais da fala, 
bem como da maioria dos contrastes vocálicos e de muitos consonantais. 

Quanto à adaptação do recurso tecnológico, cinco crianças e o adolescente 
usavam o aparelho de amplificação sonora individual. Duas dessas crianças realizaram a 
adaptação do aparelho de amplificação sonora individual, antes dos dois anos de idade, 
enquanto três delas, entre dois e quatro anos de idade.  

No que tange à cirurgia do implante coclear, onze crianças a realizaram. Dentre 
elas: apenas uma obteve o implante coclear antes de dois anos de idade; três realizaram 
a cirurgia entre dois e três anos de idade; e sete, entre três e cinco anos. Cabe ressaltar 
que as onze crianças que realizaram a cirurgia também usaram previamente aparelho de 
amplificação sonora individual, mas com resultados insuficientes para a percepção dos 
sons da fala — critério necessário para que pudesse ser submetida à cirurgia do implante 
coclear.   

O tempo de terapia variou de seis meses a quatorze anos: uma criança teve 
tempo de terapia inferior a um ano; cinco revelaram participação no processo 
terapêutico entre um e quatro anos; quatro crianças o frequentaram entre quatro e seis 
anos; duas crianças já recebiam atendimento fonoaudiológico em um período de seis a 
nove anos; e, por fim, quatro crianças e o adolescente tinham atendimento em um 
período de nove a quatorze anos.  

Quanto às habilidades auditivas alcançadas: uma criança encontra-se na 
habilidade auditiva de detecção; uma na habilidade auditiva de discriminação; uma na 
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habilidade de reconhecimento auditivo introdutório; cinco nas habilidades de 
reconhecimento auditivo avançado; e sete crianças e o adolescente nas habilidades de 
compreensão auditiva.  

Exposto o conjunto de resultados a que chegamos, levantaremos hipóteses que, a 
nosso ver, explicariam de modo mais adequado as principais tendências apontadas pelos 
dados. 

Discussão 
A deficiência auditiva pode diferir, entre outros fatores, em termos de tipo e de 

grau da perda auditiva. Cada um desses fatores tem influência no tipo de intervenção, no 
sucesso da intervenção e, consequentemente, em todo o desenvolvimento psicossocial 
do deficiente auditivo (BEVILACQUA; FORMIGONI, 2003). Desse modo, 
investigamos fatores relativos à idade do diagnóstico das crianças e/ou adolescente 
participantes deste estudo, ao grau da perda auditiva, ao tipo de dispositivo utilizado e 
ao tempo de terapia. 

Quanto à idade do diagnóstico e à data da adaptação ou da cirurgia do 
dispositivo e desenvolvimento das habilidades auditivas, observamos que as crianças e 
o adolescente que tiveram seu diagnóstico mais precocemente também realizaram a 
adaptação e/ou cirurgia do dispositivo auditivo em um tempo menor, desenvolvendo 
suas habilidades de audição mais rapidamente. Esses dados confirmam a literatura, no 
sentido de ser o diagnóstico precoce um dos fatores decisivos para o melhor 
desenvolvimento da criança deficiente auditiva (MORET et al., 2007).  

Com efeito, Yoshinaga-Itano et al. (1998) demonstram que o desempenho 
linguístico e social da criança deficiente auditiva são significativamente melhor quando 
a intervenção ocorre antes dos seis meses de idade.  Também para Hopman e Novaes 
(2004), o diagnóstico precoce é o melhor benefício que se pode dar à criança deficiente 
auditiva profunda, seguido de uma intervenção terapêutica que vise a oferecer 
possibilidades para que desenvolva a linguagem falada e se comunique efetivamente. 
Connor et al. (2006), por sua vez, demonstraram que crianças inseridas em um 
programa de diagnóstico, adaptação de recursos tecnológicos e (re)habilitação, antes dos 
dois anos e meio de idade, apresentaram benefício substancial na percepção dos sons da 
fala, no aumento do vocabulário e na precisão de produção consonantal, quando 
comparadas a crianças participantes desses programas, após os três anos e meio de 
idade.  

Comparando-se os participantes usuários de implante coclear (IC) com os 
usuários de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), constatamos que os 
usuários de IC revelaram desenvolvimento de habilidades auditivas em um período 
menor de terapia fonoaudiológica do que aquele verificado nos usuários de AASI. Esses 
dados confirmam resultados de Miyamoto (2003) e de Costa (2003), para quem os 
benefícios do IC, em relação ao AASI, possibilitam a percepção de sons de fala de 
frequências altas, permitindo que a criança reconheça os sons de fala com mais 
facilidade e que a aquisição da linguagem falada ocorra mais rapidamente e de maneira 
menos árdua. 

Em relação ao grau e às habilidades auditivas, verificamos diferentes resultados 
para cada participante. Cada criança desenvolveu habilidades auditivas de modo 
singular, em função, por exemplo, da idade do diagnóstico e da adaptação do recurso 
tecnológico.  
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A propósito, Moret et al. (2007) observam que diferenças individuais entre crianças de um 
mesmo grupo podem ser detectadas quando variáveis de idade, recurso tecnológico e tempo de terapia são 
controlados.      

Em relação às categorias de limiares auditivos sem o dispositivo auditivo, os indivíduos usuários 
de implante coclear foram os que tiveram a classificação de categoria 4. Já aqueles que usam aparelho de 
amplificação sonora individual apresentaram classificação de categoria 1. Esses dados acentuam o 
diferencial entre o implante coclear e o aparelho de amplificação sonora individual, em termos de 
funcionalidade (MESQUITA et al., 2002; BANHARA et al., 2004; COSTA; BEVILACQUA, 2006; 
STUCHI et al., 2007).  

As consequências da deficiência auditiva estão significantemente associadas ao grau com que a 
percepção da fala é afetada (BOOTHROYD, 1995). Aspectos inerentes à percepção da informação 
acústica, como sua detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão podem sofrer alterações com 
a diminuição do limiar auditivo (SILVA et al., 2004). Além disso, o resultado adequado de cada fator 
investigado pode ser considerado como pré-requisito para o sucesso do nível seguinte (ERBER, 1982). É 
quase impossível um único procedimento ser suficiente para avaliar todos os aspectos da percepção dos 
sons da fala pela criança deficiente auditiva (DELGADO; BEVILACQUA, 1999). Em decorrência dessa 
consideração, este trabalho utilizou três procedimentos para avaliar as habilidades auditivas. 

Neste estudo, as habilidades auditivas de onze crianças implantadas foram analisadas, em relação 
ao tempo da participação no processo terapêutico, que variou de 6 meses a 9 anos.  

Quanto ao desempenho das crianças usuárias de implante coclear, nas habilidades auditivas, 
verificou-se que uma criança se encontra em detecção auditiva, uma em discriminação, outra em 
reconhecimento auditivo introdutório, três crianças em reconhecimento auditivo avançado, ao passo que 
cinco mostram compreensão auditiva.  

Quanto às cinco crianças usuárias do aparelho de amplificação sonora individual, cujo tempo de 
terapia variou de um ano a quatorze anos, duas crianças apresentam reconhecimento auditivo avançado e 
três, compreensão auditiva. 

Esses dados mostram que a duração do processo terapêutico, no 
desenvolvimento das habilidades auditivas das crianças e/ou adolescentes deficientes 
auditivos é aspecto a ser fortemente levado em consideração, já que a percepção de 
características sonoras da fala desenvolveu-se gradativamente em todos os participantes 
de nosso estudo. 

Confirmamos, assim, resultados a que chegaram Tobey et al. (2003), de que o tempo de terapia 
foi um fator influente na inteligibilidade da fala e precisão de produção de fonemas consonantais de 
crianças com experiência de quatro a seis anos, no uso do implante coclear. Com base nesses resultados, 
esses autores enfatizam a importância de um programa de (re)habilitação bem estruturado para o 
desenvolvimento da linguagem falada.  

Considerando-se o tipo de dispositivo empregado pelos participantes em relação ao 
desenvolvimento das habilidades auditivas, as crianças usuárias de implante coclear tiveram maior 
desenvolvimento dessas habilidades, em um tempo menor do processo terapêutico. Mais uma vez, esses 
resultados são similares a outros encontrados na literatura, que relata benefícios do implante coclear em 
crianças com esse tipo de deficiência (KIRK et al., 2002; MIYAMOTO et al., 2003, COLLETTI et al., 
2005).   

Com base na análise dos dados do Quadro 1, é possível detectar que todas as 
crianças e o adolescente evidenciaram a percepção de características fonético-
fonológicas da linguagem em diferentes planos. É ainda possível detectar que o 
desempenho na percepção de fala das crianças com perda auditiva difere em grande 
medida em função do tempo de terapia. A esse respeito, é importante destacar que, no 
início do processo terapêutico, as crianças primeiramente percebiam auditivamente 
características prosódicas da linguagem como, por exemplo, diferença de entonação, 
marcada acusticamente por uma variação de pitch.3 Em outras palavras, as crianças 
percebem primeiramente características relativas aos níveis mais altos da hierarquia 
                                                 
3 Pitch refere-se a um atributo psicofísico relacionado à sensação da frequência sonora. 



18 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 10-20, mai.-ago. 2010 

prosódica – percepção, aliás, já observada por Scarpa (1997) e por Komatsu e Santos 
(2007). 

No que concerne à percepção de características mais segmentais da fala, as 
crianças inicialmente detectam e discriminam, de forma geral, características acústicas 
das vogais, e posteriormente, de consoantes: oclusivas, nasais, líquidas e, por último, 
fricativas.   

Em síntese, os participantes deste estudo foram capazes de perceber 
características acústicas da linguagem. No entanto, a percepção de tais características 
mostrou-se dependente de fatores como idade do diagnóstico, a época da adaptação ou a 
cirurgia para implante do dispositivo auditivo e tempo de terapia.  

Conclusão 
O desenvolvimento das habilidades auditivas é gradual e diretamente dependente 

de diferentes variáveis. O avanço tecnológico possibilita a adaptação dos recursos de 
amplificação sonora individual, nas crianças com perdas de audição, propiciando o 
desenvolvimento de habilidades ligadas à percepção da fala, desde a detecção e 
discriminação de características acústicas relativas aos níveis mais altos da hierarquia 
prosódica até a detecção e a discriminação de características acústicas dos segmentos da 
fala. 

Com efeito, nos sujeitos deste estudo, mostraram-se significativos, no 
desenvolvimento da audição: (1) a idade do diagnóstico, já que, quanto mais tarde 
ocorreu o diagnóstico, mais tardia e mais lenta foi a percepção; (2) o tipo de recurso 
usado para amplificação sonora, visto que os participantes que utilizavam o implante 
coclear apresentaram a percepção das características em um menor tempo de terapia, 
quando comparado ao tempo empregado pelos participantes usuários de aparelho de 
amplificação sonora individual; e (3) a duração do processo terapêutico, uma vez que a 
percepção se desenvolveu gradualmente em todos os sujeitos. 

Vislumbra-se, ainda, como continuidade deste estudo, uma caracterização mais 
pormenorizada a respeito da percepção das características prosódicas e segmentais da 
fala, durante o processo de desenvolvimento das habilidades auditivas de crianças com 
perda auditiva, em seu processo terapêutico.  
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Abstract: This paper aims to make a study on secondary stress and stress of monosyllabic 
words in Archaic Portuguese. With regard to secondary stress, our intention is to demonstrate 
its limits of occurrence. And about monosyllabic words, the aim is to analyse its stress 
attribution and the possibility of those words assume prominences in the linguistic level 
demonstrating or not its prosodic independence. The data will be collected by means of a new 
methodology in the study of the prosody of dead language. This methodology is based on the 
observation of coincidences and non-coincidences of musical prominences of poetic texts with 
musical notation, and linguistic prominences.  

Keywords: Secondary Stress, Monossyllabic Words, Prosody, Archaic Portuguese, Cantigas 
de Santa Maria. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre o acento secundário e a tonicidade 
dos monossílabos em português arcaico. Em relação ao acento secundário, a nossa intenção é 
demonstrar os seus limites de ocorrência. Já em relação aos monossílabos, o objetivo é 
analisar a sua tonicidade, de modo a verificar a possibilidade de os monossílabos assumirem 
proeminências no nível linguístico, o que poderia demonstrar ou não a sua independência 
prosódica. Os dados utilizados neste trabalho foram coletados por meio de uma metodologia 
inovadora no que diz respeito ao estudo da prosódia de línguas mortas. Trata-se de uma 
metodologia baseada na observação das proeminências musicais de textos poéticos musicados, 
na observação das proeminências linguísticas do texto dos poemas, junto com a observação da 
estrutura métrica dos mesmos.  

Palavras-chave: Música, Linguística, Prosódia, Acento secundário, Monossílabos. 

1. Introdução 
O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre o acento secundário e a 

tonicidade dos monossílabos em português arcaico (de agora em diante PA). Em 
relação ao acento secundário, pretendemos verificar quais são os seus limites de 
ocorrência. Já em relação aos monossílabos, o objetivo é analisar a sua 
tonicidade, de modo a verificar a possibilidade de os monossílabos assumirem 
proeminências no nível linguístico, o que poderia demonstrar ou não a sua 
independência prosódica.  

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados por meio de uma 
metodologia inovadora no que diz respeito ao estudo da prosódia de línguas 
mortas. Tal metodologia baseia-se na observação das proeminências musicais de 
textos poéticos musicados, na observação das proeminências linguísticas do 
texto dos poemas, junto com a observação da estrutura métrica dos mesmos.  
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Utilizaremos como corpus deste trabalho as Cantigas de Santa Maria (de 
agora em diante CSM), nas suas transcrições feitas por Anglés (1943), fazendo 
um recorte das cinquenta primeiras cantigas.  

As CSM são um conjunto de 420 composições musicais com textos 
poéticos metrificados, escritos em galego-português (fins do século XII até 
meados do século XIV). Todas essas cantigas possuem a sua partitura anexada 
ao refrão e à primeira estrofe e subentende-se que a melodia indicada para a 
primeira estrofe é a melodia a ser utilizada na execução das demais estrofes da 
cantiga, uma vez que todas as estrofes são compostas obedecendo à mesma 
métrica.  

A partir daí fazemos um mapeamento das coincidências entre o tempo 
forte do compasso musical (o primeiro tempo) e a sílaba do texto do poema a ele 
anexada. A partir da localização dos tempos fortes na partitura podemos verificar 
se eles coincidem com os acentos das palavras ou se exercem alguma influência, 
fazendo com que o acento mude de posição. Essa constatação pode nos dizer se 
palavras que fogem à regra de atribuição do acento nessas cantigas não o fazem 
apenas para adaptação ao ritmo melódico, ou se realmente constituem exceções à 
regra.  

A tendência é de que o tempo forte do compasso marque, na maioria dos 
casos, a sílaba tônica de uma palavra ou um monossílabo tônico. No entanto, a 
coincidência com outras pautas acentuais (como com sílabas pretônicas, por 
exemplo) pode nos fornecer pistas para o estudo de outros fenômenos 
prosódicos, como é o caso do acento secundário. Já em relação aos 
monossílabos, a nossa intenção é verificar se uma grande ocorrência de um 
determinado monossílabo em posição de proeminência musical, em comparação 
com a pouca ocorrência desse mesmo monossílabo em outras posições, não é um 
indício de que tal monossílabo é tônico. Para isso, uma análise quantitativa faz-
se fundamental.  

A metodologia utilizada neste trabalho já foi testada em trabalhos 
anteriores (MASSINI-CAGLIARI, 2008a, 2008b, 2008c e 2008d; COSTA, 
2007, 2008 e 2009), provando a sua eficácia, uma vez que, na maioria dos casos, 
a observação das coincidências entre as proeminências do nível musical e as do 
nível linguístico fornece pistas seguras para a análise da prosódia do português 
utilizado no texto dessas cantigas. 

2. Sobre a metodologia 
Como dissemos antes, a metodologia utilizada para a coleta de dados para a 

realização deste trabalho baseia-se na observação das proeminências musicais de textos 
poéticos musicados, na observação das proeminências linguísticas do texto dos poemas, 
junto com a observação da estrutura métrica dos mesmos. 

Os dados foram coletados por meio de fichas de análise elaboradas para cada 
cantiga. A seguir, mostraremos, passo a passo, como é elaborada, na pesquisa por trás 
deste trabalho, uma ficha de análise de uma CSM, para a coleta de dados referentes à 
prosódia do PA, por meio da metodologia aqui proposta. Para exemplificar, escolhemos 
a CSM de número 38, cuja partitura original pode ser vista, abaixo, na figura 1. 
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Figura 1 – pauta musical com texto – CSM XXXVIII – Fac-símile E. 
http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/118small.html – acesso em 
22/04/2009 

 

O primeiro passo para a elaboração de uma ficha de análise é a digitalização da 
versão da cantiga a ser analisada, transcrita por Anglés (1943) para a notação musical 
atual. Vejamos, abaixo, a figura 2, em que aparece a transcrição da CSM 38. 
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Figura 2 – Transcrição da CSM 38 (ANGLÉS, 1943, p. 45-46 “parte musical”) 

 

Depois de digitalizada a imagem da transcrição feita por Anglés (1943), 
recortamos cada uma das linhas da sua partitura junto com o texto do refrão e da 
primeira estrofe. É importante ressaltar aqui que a partitura musical, nos manuscritos, 
vem anexada somente ao refrão e à primeira estrofe, subentendendo-se que a melodia aí 
indicada é a que vai ser usada nas demais estrofes também, uma vez que o refrão deve 
ser repetido após cada estrofe e a estrutura métrico-poética estabelecida na primeira 
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estrofe se repete em todas as demais estrofes da cantiga. Vejamos, na figura 3, como 
fica o recorte da primeira linha da transcrição da CSM 38. 

 

 

Figura 3 – primeira linha da transcrição da CSM 38 (ANGLÉS, 1943, p. 45 “parte 
musical”) 

 

Em seguida, distribuímos cada uma dessas linhas em uma folha separada para 
podermos anexar o texto das outras estrofes à melodia também. A figura 4, abaixo, 
mostra como fica a linha junto ao restante do texto das estrofes. 

 

 
          Ca      e-   la      et    sseu  Fi-      llo   son   jun-   ta-   dos d’a-   mor,      que  par-     ti-        dos per 

          Da-quest'  a-     vẽ-     o,   tem-   pos  sson pa-    ssa- dos gran-  des,       que    o       Con-    de   de  

          Poi-  los  mon- ges    fo-  ron      en-   de     ti-     ra-  dos, mui    ma-       as     con-    pa-      nnas se  

          Mas   hũ-  a      mo- ller, que      por  seus  pe-    ca-   dos  en-     tra-         ra     na      ei-        gre-  ja,  

           O      ta-   fur,  quan-d' es-to      vyu, con   y-      ra-    dos  e-      llos         a       ca-    tou,       e     co- 

           E     deu   no     Fi-     llo, que     am-   bos al-     ça-    dos  tĩ-      i-           a      seus    bra-      ços  en  

           May-  o-  res     mi-     ra- gres    ou-  v' y  mos- tra- dos Deus,  que          san-  gui     cra-       ro  fez  

           E      de-  mais  ou-      ve  os       o-     llos tor-    na-  dos  tan     bra-        vos,  que    quan-     tos   a  

           Ou-  tros dous   ta-      fu- res     de-    mo-ni-       a-    dos ouv'    y,          por-  que       fo-      ran  a- 

           O     Con-de,    quan- do' est'o-   yu,    con ar-     ma- dos ca-       va-         lei-     ros     vẽ-      o     e  

           Pois  es-    to    di-   sse,   per-     nas    e    cos-     ta-   dos e         a            ca-     be-     ça      foi log'  

Figura 4 – quarta linha da transcrição da CSM 38 (ANGLÉS, 1943, p. 46 “parte 
musical”) com as demais estrofes anexadas4 

Vale ressaltar aqui que uma linha não equivale exatamente ao tamanho de um 
verso. No caso da linha mostrada na Figura 4, que é a quarta linha da transcrição de 
                                                 
4 A anexação das demais estrofes junto à primeira estrofe que acompanha a transcrição de Anglés (1943) 
das CSM é feita por nós, obedecendo à anexação, feita pelo autor, das sílabas das palavras da primeira 
estrofe às notas musicais. Em caso de dúvidas em relação à divisão silábica recorre-se à estrutura métrica 
dos poemas. E, em caso de dúvidas a respeito da edição textual dos poemas, recorre-se aos originais fac-
similados.  
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Anglés (1943), temos, anexado à melodia dessa linha, o texto do primeiro verso e, pelo 
menos, mais a metade do segundo verso de cada estrofe da cantiga. Portanto, cada linha 
textual, abaixo da figura da linha musical, representa um pedaço de cada estrofe da 
cantiga e não uma estrofe inteira. O restante do texto das estrofes aparecerá anexado às 
demais linhas musicais da transcrição. 

Depois de anexar o texto de todas as estrofes da cantiga (fazendo as separações 
silábicas de acordo com as notas da melodia) a todas as linhas melódicas, partimos para 
a localização das sílabas das palavras em relação à proeminência musical dos 
compassos, isto é, verificamos qual sílaba das palavras está anexada ao tempo mais 
forte do compasso musical, o primeiro tempo. 

Ao localizarmos essas sílabas, atribuímos cores diferentes a elas dependendo da 
sua pauta acentual (referente ao acento prosódico, linguístico); isto é, se a sílaba que 
estiver anexada a uma proeminência musical representar uma sílaba tônica de uma 
palavra com mais de uma sílaba no nível textual, ela receberá uma determinada cor; se 
representar um monossílabo tônico, ela receberá uma cor diferente da cor que foi dada 
para a sílaba tônica de palavras com mais de uma sílaba; se for um monossílabo átono, 
receberá uma terceira cor; se for pretônica, outra cor; e assim por diante. 

Para a classificação das coincidências entre proeminências musicais e 
proeminências linguísticas, estipulamos as seguintes cores para as diferentes pautas 
acentuais: cor vermelha, quando a proeminência musical marca uma sílaba tônica de 
uma palavra com mais de uma sílaba; cor azul, quando a proeminência musical marca 
um monossílabo tônico; cor verde, quando marca um monossílabo átono; cor laranja, 
quando for coincidência com sílaba pretônica; cor rosa, quando a coincidência for com 
sílaba postônica final; e cor roxa, quando a proeminência musical marcar uma sílaba 
postônica não-final. 

Vejamos na Figura 5, abaixo, como fica o texto das estrofes depois que as 
sílabas que coincidem com proeminências musicais são marcadas seguindo o esquema 
de cores estipulado.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Devemos dizer aqui que optamos por repetir o texto da primeira estrofe, que já vem anexado às linhas 
da partitura na transcrição de Anglés (1943), com a finalidade de colorir as sílabas para classificar o tipo 
de coincidência, facilitando na hora da contagem. No entanto, essas sílabas foram consideradas apenas 
uma vez na contagem dos tipos de coincidências entre as proeminências musicais e linguísticas. Além 
disso, vale lembrar, também, que as sílabas que aparecem no refrão são contadas apenas uma vez, já que 
ele se repete com o mesmo texto e a mesma música após cada estrofe. 
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          Ca      e-   la      et    sseu  Fi-      llo   son   jun-   ta-   dos d’a-   mor,      que  par-     ti-        dos per 

          Da-quest'  a-     vẽ-     o,   tem-   pos  sson pa-    ssa- dos gran-  des,       que    o       Con-    de   de  

          Poi-  los  mon- ges    fo-  ron      en-   de     ti-     ra-  dos, mui    ma-       as     con-    pa-      nnas se  

          Mas   hũ-  a      mo- ller, que      por  seus  pe-    ca-   dos  en-     tra-         ra     na      ei-        gre-  ja,  

           O      ta-   fur,  quan-d' es-to      vyu, con   y-      ra-    dos  e-      llos         a       ca-    tou,       e     co- 

           E     deu   no     Fi-     llo, que     am-   bos al-     ça-    dos  tĩ-      i-           a      seus    bra-      ços  en  

           May-  o-  res     mi-     ra- gres    ou-  v' y  mos- tra- dos Deus,  que          san-  gui     cra-       ro  fez  

           E      de-  mais  ou-      ve  os       o-     llos tor-    na-  dos  tan     bra-        vos,  que    quan-     tos   a  

           Ou-  tros dous   ta-      fu- res     de-    mo-ni-       a-    dos ouv'    y,          por-  que       fo-      ran  a- 

           O     Con-de,    quan- do' est'o-   yu,    con ar-     ma- dos ca-       va-         lei-     ros     vẽ-      o     e  

           Pois  es-    to    di-   sse,   per-     nas    e    cos-     ta-   dos e         a            ca-     be-     ça      foi log'  

Figura 5 – quarta linha da transcrição da CSM 38 (ANGLÉS, 1943, p. 46 “parte 
musical”) com as demais estrofes anexadas e as sílabas que aparecem em posição de 
proeminência musical coloridas  

 

Depois de marcadas (coloridas) todas as sílabas, de todas as linhas melódicas, 
em todas as estrofes e mais as do refrão, partimos para a contagem dos tipos de 
coincidências entre as proeminências nos dois níveis (musical e linguístico), criando um 
quadro quantitativo para a cantiga analisada. 

3. Dados quantitativos 
 Nesta seção mostramos, na Tabela 1, logo abaixo, a quantificação geral relativa 
às coincidências entre proeminências musicais e linguísticas observadas na análise das 
cinquenta primeiras CSM através da metodologia aqui adotada. Vale notar que a 
quantificação geral dessas coincidências também foi dividida de acordo com a pauta 
acentual linguística (tônica, pretônica, postônica, monossílabo átono e monossílabo 
tônico) da sílaba que aparece em posição de proeminência musical, estabelecendo-se os 
seus respectivos percentuais em relação ao total de coincidências observadas na análise 
dos dois níveis, o musical e o linguístico. Os dados coletados referentes à análise das 
cinquenta primeiras CSM nos forneceram uma amostra de mais de dezesseis mil 
coincidências entre proeminências musicais e sílabas textuais, distribuídas de acordo 
com a pauta acentual das sílabas, conforme podemos observar na Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 – Quantificação geral de coincidências entre proeminências musicais e linguísticas 

Total de proeminências 16366 100% 
Coincidências com tônica 6441 39,35% 
Coincidências com monossílabo tônico 3238 19,78% 
Coincidências com monossílabo átono 1971 12,04% 
Coincidências com pretônica 2142 13,08% 
Coincidências com postônica final  2554 15,6% 
Coincidências com postônica não-final 20 0,12% 

 
Observando a tabela acima, chamamos a atenção para o total de coincidências 

entre a proeminência musical e sílabas tônicas de palavras polissilábicas, num 
percentual de 39.35%. Se somarmos esse percentual ao percentual de coincidências de 
proeminências musicais com monossílabos tônicos, temos um total de 59,13%, o que 
corrobora a nossa afirmação de que a proeminência musical marca, na maioria dos 
casos, uma sílaba tônica no nível linguístico. 

Além disso, as não-coincidências, ou seja, as coincidências da proeminência 
musical com outros tipos de sílaba, tais como pretônica, postônica final, monossílabo 
átono ou postônica não-final também se mostram relevantes para a análise da prosódia 
do PA. Por meio delas podemos levantar hipóteses a respeito da ocorrência do acento 
secundário, no caso das coincidências com pretônicas; verificar o posicionamento e o 
status prosódico de clíticos, no caso dos monossílabos átonos; ou delimitar a ocorrência 
de constituintes prosódicos mais altos, como o acento frasal, por exemplo, com a 
observação das postônicas.  

4. Análise das coincidências entre proeminências musicais e sílabas 
pretônicas e o acento secundário 

Nesta seção, trataremos a respeito da relação entre as proeminências musicais e 
as sílabas pretônicas, por meio da qual podemos encontrar elementos que nos permitem 
fazer algumas considerações a respeito da ocorrência de acentos secundários no PA. 

Collischonn (1994), tratando do acento secundário em português, percebe que a 
porção postônica da palavra é irrelevante para a análise do acento secundário, 
considerando apenas a porção da palavra que vai do acento primário para a esquerda, 
analisando, assim, a ocorrência de acento em sílabas pretônicas em relação ao acento 
primário. Essa postura também pode ser adotada na análise do acento secundário em 
PA, uma vez que as coincidências entre proeminências musicais e sílabas postônicas, 
além de representarem um percentual baixo em relação às coincidências entre 
proeminências musicais e sílabas tônicas, são, na maioria dos casos, justificadas por 
prolongamentos de sílabas condicionados pela música. Dividiremos, aqui, a análise da 
ocorrência do acento secundário de acordo com as pautas acentuais das palavras. 

De maneira geral, verifica-se que os acentos secundários ocorrem em intervalos 
regulares no PA, apresentando um padrão binário, isto é, a cada segunda sílaba, 
conforme podemos observar na Tabela 2, em que, de um total de seiscentas e trinta 
palavras que aparecem com pelo menos uma sílaba pretônica marcada por uma 
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proeminência musical,6 apenas dezesseis ocorrem com um intervalo maior do que uma 
sílaba entre o acento primário e o acento secundário. 

Tabela 2 – Casos de acento secundário 

Casos de acento secundário 630 100% 
Casos com alternância binária 614 97,46% 
Casos com intervalo de duas sílabas entre o acento secundário e o acento primário 15 2,38% 
Casos com intervalo de três sílabas entre o acento secundário e o acento primário 1 0,15% 

 

Uma constatação desse tipo também foi feita por Abaurre e Svartman (2008), 
em relação ao português brasileiro, levando em consideração a análise acústica e 
processos fonológicos que interferem na atribuição do acento secundário, tais como 
processos de sandi vocálico, redução ou deleção de vogal. As autoras constataram que, 
em 86% dos casos analisados no corpus utilizado por elas, o padrão rítmico que se 
apresentou foi binário, mais especificamente pés troqueus; o restante constitui 6% de 
dátilos, 5% de pés mistos (troqueus e dátilos), e em 3% dos casos não foi possível 
verificar a ocorrência do acento secundário. 

Em relação ao PA podemos ver a ocorrência de acento secundário por meio do 
exemplo 01, com uma pequena amostra de palavras, e pelo exemplo 02, que mostra 
diversas palavras, aparecendo com sua respectiva pauta musical, por meio da qual 
podemos verificar a ocorrência dos acentos secundários nas suas sílabas pretônicas. 

 

(01) a.ju.dar; a.pou.sen.tar; Ma.da.le.na; al.ber.ga.ri.a7 

(02) CSM 1 

  
            beth, que    foi           dul-       tar,     é     en-  d'en-     ver-      go-      nna-                 da”. 

                        v',e        a-    pou-        sen-       tar     on-   tre    bes-     tias      d'a-         ra-                 da. 
                          que    vẽ-    es            bus-      car,    re-    sur-  giu      ma-      dur-       ga-                 da.” 
                          be-   ron    pre-          e-          gar    lo-    go    sen         a-       lon-       ga-                da. 
                           nos   de-   v'a-           ju-         dar,   ca    x'é     no-     ss'a-       vo-        ga-                da. 
 

 

Em palavras oxítonas, pudemos encontrar três padrões diferentes para a 
ocorrência do acento secundário. O primeiro padrão diz respeito a palavras que possuem 
um número par de sílabas pretônicas, nas quais o acento secundário ocorre na primeira 
sílaba da palavra e a cada segunda sílaba à direita desta. 
(03) a.ju.dar; de.mos.trar; 

                                                 
6 Devemos ressaltar, aqui, que foram retiradas, da contagem relativa a essa tabela, palavras exatamente 
iguais, isto é, que se repetem exatamente com a mesma grafia e possuem a mesma configuração de 
coincidências entre as proeminências musicais e as sílabas textuais.  
7 A cor vermelha marca a coincidência entre uma proeminência musical e a sílaba tônica da palavra 
(acento primário); a cor laranja marca a coincidência entre uma proeminência musical e uma sílaba 
pretônica da palavra (acento secundário); a cor rosa marca a coincidência entre uma proeminência 
musical e a sílaba postônica final da palavra; e a cor azul marca a coincidência entre a proeminência 
musical e um monossílabo tônico. 
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   a-     ju-    dar    de-  mos- trar     

 

Já em palavras que possuem um número ímpar de sílabas pretônicas, 
encontramos dois padrões possíveis. No primeiro, o acento secundário ocorre na 
segunda sílaba da palavra e a cada segunda sílaba à direita desta 

 

(04) a.pou.sen.tar; en.san.de.ceu 

   
               a-    pou- sen-    tar                     en-   san-de-        ceu 

 
No segundo, o acento secundário ocorre na primeira sílaba da palavra e há um 

intervalo de duas sílabas até o acento primário, saindo do padrão binário geral. 

 

(05) a.vo.rre.cer; Em.pe.ra.dor; fa.le.ce.rán 

    
   a-    vo-rre-  cer    Em- pe-ra-   dor     fa-    le-ce-  rán 

 

Em relação às palavras paroxítonas, observamos a ocorrência de três padrões 
possíveis. Pudemos notar que, no caso de palavras com um número par de sílabas 
pretônicas, o padrão que marca a ocorrência de acento secundário na primeira sílaba da 
palavra e a cada segunda sílaba à direita desta se mantém, como nas oxítonas. 

 

(06) Ma.da.le.na; or.gu.llo.so 

   
 Ma- da-    le-      na   or- gu-       llo- so 

 
Já em relação a palavras com um número ímpar de sílabas pretônicas, da mesma 

forma que acontece com as oxítonas, há dois padrões possíveis: o acento secundário 
ocorrer na segunda sílaba e a cada segunda sílaba à direita desta, mantendo o padrão 
binário; ou o acento secundário ocorrer na primeira sílaba e haver um intervalo de duas 
sílabas entre ele e o acento primário, quebrando o padrão binário geral. 

(07) en.lu.mẽ.a.da; a.con.pa.nna.da 

    
             en-  lu-  mẽ-   a-       da          a-    con-pa-nna-  da 
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Observamos a ocorrência de um possível quarto padrão para o acento secundário 
em palavras paroxítonas, em um caso isolado. Foi encontrada a palavra 
malaventurados, na CSM 38, cuja silabação e relação de proeminências linguísticas e 
musicais apontam para um padrão em que o acento secundário ocorreria na primeira 
sílaba e ter-se-ia um intervalo de três sílabas entre este e o acento primário, conforme 
podemos observar no exemplo 08. 

 
(08) ma.la.ven.tu.ra.dos 

  
   ma-     la- ven-tu-   ra-           dos 

 

No entanto, podemos observar que se trata de uma palavra composta de um 
monossílabo tônico (mal) e uma palavra paroxítona com três sílabas pretônicas 
(aventurados) e, como tal, mantém os acentos primários de cada membro 
(COLLISCHONN, 1994, p. 50). 

 

(09) mal + a.ven.tu.ra.dos 

 

A ocorrência desse padrão em palavras simples não foi encontrada no corpus. 

Em relação a palavras proparoxítonas, encontramos palavras com no máximo 
duas sílabas pretônicas, sendo que em apenas três palavras a proeminência musical 
marca uma sílaba pretônica. Dentre essas três palavras, duas possuem apenas uma sílaba 
pretônica e uma possui duas pretônicas. São elas: filosofo, ouvessemos e Apostoligo.8 
No entanto, podemos perceber que em nenhuma delas o acento primário vem marcado 
com proeminência musical, o que pode sugerir uma interferência da música em relação 
à marcação dos acentos nessas palavras. Observemos, a seguir, as pautas musicais em 
que essas palavras aparecem. 

 

(10)    
                 fi-    lo-  so-      fo    ou-  ves-  se-   mos                  A-  pos-to-li-    g’e 

Podemos observar, por meio dos exemplos apresentados acima, que a ocorrência 
de notas musicais prolongadas atribuídas a uma só sílaba força a ocorrência de 
encontros de proeminências musicais com outras sílabas que não sejam a tônica da 
palavra, como acontece nas pretônicas dessas palavras proparoxítonas nos exemplos 
acima. No entanto, esse tipo de ocorrência nos mostra que é possível ocorrer um acento 
secundário ali, provocando um choque acentual com o acento primário da palavra, que 
será resolvido por regras fonológicas específicas em um outro nível. 

                                                 
8 A cor roxa marca a coincidência entre uma proeminência musical e a sílaba postônica não-final da 
palavra. 
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5. Análise das coincidências entre proeminências musicais e monossílabos. 
A ideia que serve de suporte para a metodologia aqui empregada é a de que os 

tempos fortes dos compassos musicais podem indicar a localização de sílabas tônicas no 
texto dos poemas, em textos poéticos musicados, fornecendo pistas para a descrição e 
análise do acento e do ritmo da língua em que são compostos esses textos. Vimos que as 
proeminências no nível musical (notas presentes no tempo mais forte do compasso 
musical, o primeiro tempo) marcam preferencialmente proeminências no nível 
linguístico (sílaba tônica de palavras com mais de uma sílaba ou monossílabo tônico). 

Partindo dessa constatação e focalizando a questão dos monossílabos que 
apareceram na análise do PA referente às cinquenta primeiras CSM, poderíamos pensar 
que monossílabos considerados tônicos (por outros estudos, como em Cunha (1961), 
por exemplo; ou mesmo monossílabos que já apareceram em posição de final de verso, 
estabelecendo rima com palavras oxítonas, o que indicaria que são tônicos) têm 
preferência em aparecerem em posição de proeminência musical, sendo mais 
recorrentes nessa posição do que fora dela. Já os monossílabos considerados átonos 
seriam mais recorrentes fora da posição de proeminência musical do que nela. 

Além da quantificação dos monossílabos que apareceram em posição de 
proeminência musical, fizemos também a quantificação das vezes em que esses mesmos 
monossílabos apareceram fora da posição de proeminência musical de modo a comparar 
os percentuais. Por exemplo, o monossílabo “ca”, que é considerado tônico por Cunha 
(1961), apareceu no corpus num total de noventa e três vezes, aparecendo sessenta e 
quatro vezes em posição de proeminência musical (aproximadamente sessenta e nove 
por cento) e vinte e nove vezes fora da posição de proeminência musical 
(aproximadamente trinta e um por cento). Esse tipo de comparação entre os percentuais 
corrobora a afirmação de Cunha (1961) de que esse monossílabo é tônico, uma vez que 
segue a preferência de sílabas tônicas aparecerem marcadas com proeminência no nível 
musical. 

Essa comparação de percentuais (das vezes em que os monossílabos apareceram 
em posição de proeminência musical e fora dela) foi feita com todos os monossílabos 
que apareceram no corpus. Na maioria dos casos, pudemos comprovar que realmente os 
monossílabos considerados tônicos são mais frequentes em posição de proeminência 
musical do que fora dela; e os monossílabos que são considerados átonos são mais 
frequentes fora da posição de proeminência musical do que nela. 

Em alguns casos, os dados se mostraram insuficientes para sustentar uma 
afirmação nesse sentido. São casos em que o monossílabo, seja ele considerado tônico 
ou átono, apareceu uma única vez no corpus todo ou apareceu muito poucas vezes, não 
sendo possível se estabelecer a comparação dos percentuais. 

Além desse tipo de análise, podemos, também, fazer algumas considerações sobre 
o comportamento dos clíticos no PA. 

Bisol (1996, p. 251) aponta dois tipos de clíticos: aqueles que se comportam como 
uma só unidade fonológica junto da palavra adjacente; e aqueles que possuem certa 
independência fonológica e que se submetem às mesmas regras da palavra fonológica. 
Como base para essa afirmação a autora aponta o fato de os clíticos no português 
brasileiro se submeterem à regra de neutralização da vogal átona final 
independentemente de serem proclíticos ou enclíticos, como em “me leve”, que se 
realiza [mi lεve] e “o leque”, que se realiza [u lεki]. 
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Em relação aos clíticos no português arcaico, pudemos verificar um certo equilíbrio 
nos percentuais de ocorrências desses monossílabos em posição de proeminência 
musical e fora dela. Vejamos alguns exemplos da ocorrência desses clíticos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Ocorrência de clíticos no corpus 

Monossílabo nº total de 
vezes que 
apareceu 

nº de vezes que apareceu em 
posição de proeminência 
musical (percentual) 

nº de vezes que apareceu fora da 
posição de proeminência 
musical (percentual) 

a  656 (100%) 359 (54,72%) 297 (45,27%) 
la  27 (100%) 13 (48,14%) 14 (51,85%) 
lla  14 (100%) 7 (50%) 7 (50%) 
lle  122 (100%) 59 (48,36%) 63 (51,63%) 
lles  44 (100%) 23 (52,27%) 21 (47,72%) 
me  37 (100%) 16 (43,24%) 21 (56,75%) 
o  474 (100%) 233 (49,15%) 241 (50,84%) 
os  121 (100%) 62 (51,23%) 59 (48,76%) 
se  62 (100%) 30 (48,38%) 32 (51,61%) 
te  35 (100%) 17 (48,57%) 18 (51,42%) 

 

 Observando o equilíbrio apresentado nos percentuais de ocorrência desses 
monossílabos tanto em posição de proeminência musical quanto fora dela, podemos 
concluir que, apesar de não termos a certeza de que os clíticos do PA tinham caráter 
tônico, é possível afirmar que há indícios de sua relativa independência prosódica, uma 
vez que, em certos contextos, eles podem assumir proeminência. 

6. Conclusão 
Com base no que foi apresentado anteriormente, concluímos que a metodologia 

empregada neste trabalho, a qual baseia-se na observação da música e do texto de 
poemas musicados, mais especificamente, das CSM, corpus deste trabalho, mostra-se 
eficaz no que diz respeito à obtenção de dados relativos à prosódia do PA, uma vez que 
a localização de proeminências no nível musical pode ajudar a localizar proeminências 
no nível linguístico. 

Além do mais, um dos maiores benefícios trazidos por essa metodologia é a 
possibilidade de se localizar proeminências linguísticas em outros lugares do verso, 
além da posição de rima poética, como nas metodologias anteriores. Esse fato amplia o 
campo de análise permitindo que se possa estudar a ocorrência de acentos em outros 
níveis, tal como a ocorrência do acento secundário.   

Em relação ao acento secundário, concluímos que na grande maioria dos casos 
temos um padrão binário para a sua ocorrência. No entanto, em palavras com pelo 
menos três sílabas pretônicas esse padrão pode variar, apresentando-se um intervalo de 
duas sílabas entre o acento primário e o acento secundário. 

Em relação aos monossílabos, podemos afirmar que os monossílabos 
considerados tônicos (por estudiosos da área, ou que já apareceram em posição de final 
de verso, estabelecendo rima com palavras oxítonas, o que indicaria que são tônicos) 
são mais recorrentes em posição de proeminência musical do que fora dela, o que 
confima o seu caráter acentuado. Já em relação aos clíticos, apesar de não termos a 
certeza de que possuíam um caráter tônico no PA, é possível afirmar que há indícios de 
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sua relativa independência prosódica, uma vez que, em certos contextos, eles podem 
assumir proeminência. 
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Abstract: In Contrastive Hierarchy approach, the contrastive features are ordered in the 
inventory of each language and only these features are specified in the underlying 
representation. Lee (2008) proposed that the vowel inventory in Brazilian Portuguese (BP) has 
the following ordering: Low > Back > High > ATR. This ordering predicts correctly the 
variability of the mid vowels in BP phonology – BP mid vowels are sensitive to phonological 
processes relating to [High] and [ATR] features – Vowel Harmony, Metaphony and Vowel 
Reduction, etc. This paper discusses the BP vowel inventory and its relation to the Richness of 
Base, in which the underlying representations are universal and fully specified. In addition this 
paper shows that the vowel inventory based on the Contrastive Hierarchy is compatible with 
the Richness of the Base. 

Keywords: Vowel contrast; contrastive hierarchy; optimality theory. 

Resumo: Na abordagem da Hierarquia Contrastiva de traços, os traços contrastivos são 
ordenados no inventário de cada língua e somente estes traços estão especificados na 
representação subjacente. Lee (2008) propõe uma hierarquia contrastiva para as vogais do PB: 
Baixo > Recuado > Alto > ATR. Esta hierarquia prevê corretamente a variabilidade de vogais 
médias do PB e estas vogais são sensíveis aos processos fonológicos relacionados aos traços 
[Alto] e [ATR], tais como a Harmonia Vocálica, a Metafonia e a Redução Vocálica. Este 
artigo tem como objetivo discutir o inventário do sistema vocálico do PB e sua relação com a 
Riqueza da Base, na qual a representação subjacente é universal e é plenamente especificado 
nos seus traços. Além disso, este artigo mostra que o inventário das vogais baseado na 
hierarquia contrastiva dos traços é compatível com a Riqueza da Base. 

Palavras-Chave: Contraste das vogais; hierarquia contrastiva; teoria da otimalidade. 

1. Introdução 
As alternâncias das vogais do português brasileiro (doravante, PB) constituem 

um dos assuntos mais discutidos na literatura. Essas alternâncias ocorrem pela posição 
em que as vogais se encontram nas palavras em relação ao acento primário: na posição 
tônica da palavra (cf. CAMARA JR., 1970), há 7 vogais {a, Ε, e, i, o, �, u}; nas sílabas 
pré-tônicas e nas postônicas na posição não-final da palavra, as vogais médias flutuam 
em relação ao traço [ATR] e ao traço [Alto] na sua produção {a, Ε ~ e ~ i, i, o ~ � ~ u, 
u}, conforme mostrado em Lee e Oliveira (2003) e Oliveira e Lee (2006); por último, 
nas sílabas postônicas finais, as vogais médias se reduzem para as vogais altas, 
apresentando somente as vogais altas e a vogal baixa – {a, i, u}, cf. Camara Jr. (1970). 

Na tentativa de explicar as alternâncias das vogais do PB, os trabalhos anteriores 
concordam quanto às sete vogais subjacentes, mas discordam em relação ao número de 
altura das vogais – três vs. quatro alturas. Essa divergência surge devido aos traços 
utilizados para caracterizar as vogais. Lee (2008) mostra que esses trabalhos não 
explicitam por que as vogais médias sofrem as alternâncias no PB e que tais alternâncias 
envolvem os processos fonológicos, tais como a Harmonia Vocálica, Metafonia, a 
Redução Vocálica, etc. O autor argumenta que o inventário baseado na hierarquia 
contrastiva dos traços prediz a variabilidade das vogais médias nessa língua. De acordo 
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com a Teoria de hierarquia contrastiva, desenvolvida por Dresher (2003a, b, no prelo), o 
inventário (a representação subjacente) específico em cada língua, enquanto, na Teoria 
da Otimalidade (PRINCE; SMOLENSKY, 1993; MCCARTHY; PRINCE, 1995), o 
inventário é universal. 

A partir desses trabalhos, o presente artigo discute o inventário do sistema 
vocálico do PB e sua relação com a fonologia na perspectiva da Teoria da Otimalidade 
(doravante, OT) e da Teoria da Hierarquia Contrastiva dos Traços (doravante, HCT). 

2. Alguns fatos que envolvem o contraste e os processos fonológicos 
A qualidade vocálica das vogais do PB pode ser determinada em relação ao 

acento. Na sílaba tônica, o sistema vocálico do PB apresenta o contraste de 7 vogais; 
este contraste, no entanto, ocorre somente nos não-verbos. O paradigma verbal em (1) 
mostra que as vogais do radical verbal apresentam a relação alofônica entre vogais altas 
e vogais médias na posição tônica e na posição pretônica: 

(1) Verbo 
Presente Indicativo 
m[ ]ro  m[o]rámos m[ó]vo  m[o]vémos s[í]rvo  s[e]rvímos 
m[ ]ras m[o]ráis m[ ]ves m[o]véis s[Ε ]rves s[e]rvís 
m[ ]ra  m[ ]ram m[ ]ve  m[ ]vem   s[Ε ]rve  s[Ε ]rvem   
Presente Subjuntivo 
m[ ]re  m[o]rémos m[ó]va  m[o]vámos s[í]rva  s[i]rvámos 
m[ ]res m[o]réis  m[ó]vas m[o]váis  s[í]rvas s[i]rváis  
m[ ]re  m[ ]rem  m[ó]va  m[ó]vam  s[í]rva  s[í]rvam 

As vogais sofrem alternâncias pela harmonia vocálica de traço [+alto] ou pela 
harmonia vocálica de [ATR] ou pela redução/neutralização na posição pretônica (cf. 
WETZELS, 1991, 1992; LEE, 2003). Essa alternância entre vogais médias e vogais 
altas também ocorre na posição pretônica das vogais, como em (2), como mostrado em 
Lee e Oliveira (2006). 

(2)  a. r[]cibo ~  r[e]cibo ~ r[i]cibo 
      b. m[]dérno  ~ m[o]dérno ~  m[u]dérno 

Os autores mostram que as vogais médias altas na representação subjacente 
podem flutuar na realização fonética. A presença de vogais médias baixas é resultado de 
aplicação de abaixamento vocálico (r[]cibo) ou de harmonia vocálica de [ATR] 
(m[]dérno), e a vogal alta ocorre pela redução vocálica (m[u]dérno) ou pela harmonia 
vocálica de [+alto] como em (r[i]cibo). 

No caso de metafonia, as vogais médias do não-verbo na posição tônica 
apresentam alternâncias, embora haja contraste fonêmico nesta posição: 

(3) p[o]rc[u] VS. p[�]rcos, p[�]rca 

Os exemplos de (3) mostram que a vogal média baixa da representação 
subjacente se realiza como vogal média alta, quando a vogal média baixa é seguida pela 
vogal alta posterior na posição final da palavra (cf. MIRANDA, 2007). 
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Quanto à qualidade vocálica na posição postônica final de palavra, o PB 
apresenta somente 3 vogais – ou seja, as vogais médias se reduzem às vogais altas.  

Em resumo, os exemplos discutidos acima mostram que somente as vogais 
médias sofrem alternâncias no PB na realização fonética. Essas vogais são, ora alvo de 
processos fonológicos, ora gatilho de processos fonológicos. Por outro lado, a vogal 
baixa e as vogais altas sempre se mapeiam fielmente da representação subjacente para a 
representação fonética, independentemente da posição nas palavras.  E as vogais altas 
podem ser gatilho de harmonia vocálica e metafonia, mas nunca são alvos de um 
processo fonológico.  Esses fatos suscitam as seguintes perguntas: i) Por que somente as 
vogais médias sofrem as alternâncias no PB? ii) É possível assumir as sete vogais 
subjacentes no PB, apesar das alternâncias das vogais médias? 

3. Inventário do sistema vocálico, HCT e OT 

Na HCT, os traços são ordenados no inventário do sistema vocálico. Lee (2008) 
propõe a hierarquia contrastiva para as vogais do PB: [Baixo]9 > [Recuado] > [Alto] > 
[ATR]. 

(4) Hierarquia contrastiva dos traços das vogais do PB (LEE, 2008) 
 
 
       [+Baixo]   [-Baixo]  
         [a]              [Ε, e, i, o, �, u] 
 
                                             
                               [+ Recuado]       [-Recuado] 
                               [o,  �,  u]                               [Ε,  e,  i] 
 
 
               [ -Alto]               [ +Alto]              [-Alto]             [ +Alto] 
                 [o, �]                    [u]                   [Ε, e]                      [i] 
 
          
       [+ATR]        [-ATR]                  [+ATR]        [-ATR] 
           [o]             [�]                            [e]               [Ε] 

 

Em (4), a posição mais alta do traço [Baixo] na hierarquia assegura o 
mapeamento fiel da vogal baixa e implica que as alternâncias vocálicas ocorram no 
domínio do traço [-Baixo] – a vogal baixa é neutra nos processos fonológicos que 
envolvem as vogais no PB. O domínio do traço [Recuado] sobre o traço [Alto] na 
hierarquia garante que as vogais médias do PB possam alternar entre {Ε ~ e ~ i} e {o ~ 
� ~ u} – as alternâncias de vogais médias dos verbos e as vogais médias na posição 
pretônica atestam essa dominância. As vogais altas, no entanto, mapeiam fielmente da 
representação subjacente para a representação fonética, uma vez que o traço [+Alto] é 

                                                 
9 Nos tableaux da OT contidos neste artigo, usarei os nomes de traço em inglês de forma plena, ou 
reduzida, devido ao espaço: [Baixo] = [Low]; [Recuado] = [Bk]; Alto = [High]; Arredondado = [Rnd] 
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marcado. Por último, o traço [Alto] domina o traço [ATR] na hierarquia – as 
alternâncias de vogais médias pela harmonia vocálica de [ATR] ocorrem no domínio do 
traço [-Alto]. Isso significa que as vogais médias do PB são sensíveis em relação ao 
traço [ATR], uma vez que somente estas vogais têm traço [ATR] especificado na 
representação subjacente. Em resumo, a hierarquia10 de (4) mostra que os traços [Baixo] 
e [Recuado] são mais estáveis do que o traço [Alto] no sistema vocálico do PB, 
enquanto os traços [Alto] e [ATR] são sensíveis aos processos fonológicos. Em outras 
palavras, a hierarquia contrastiva dos traços acima consegue mostrar por que as vogais 
médias do PB se sujeitam aos processos fonológicos discutidos na seção anterior, tais 
como a redução vocálica, a metafonia e a harmonia vocálica, além de determinar o 
inventário do PB. A partir da hierarquia de (4), o inventário das vogais do PB pode ser 
representado como a matriz fonológica abaixo: 

 

(5) Matriz fonológica de acordo com HCT 

 i e Ε a � o u
Low - - - + - - -
Bk - - -  + + +
High + - -  - - +
ATR  + -  - +  

De um lado, essa matriz mostra-se em consonância com a HCT, ou seja, essa 
matriz é diferente da matriz da representação subjacente sub-especificada (LEE, 1995), 
o que permite assumir que o inventário das vogais do PB é específico. Por outro lado, a 
OT assume que o inventário é universal – todas as línguas compartilham o mesmo 
conjunto de input e todos os segmentos estão plenamente especificados. De acordo com 
a Riqueza da Base,11 nenhuma língua pode ter alguma regularidade no léxico e todas as 
regularidades e as variações devem ser tratadas em termos da gramática (ranqueamento 
de restrições). A matriz fonológica de (6) mostra a representação fonológica das vogais. 

 

(6) Matriz fonológica de acordo com a Riqueza da Base 

 i e Ε a � o u
Low - - - + - - -

                                                 
10 A hierarquia contrastiva dos traços é implementada através do Algoritmo de Divisão Sucessiva 
(Successive Division Algorithm). (DRESHER, 2003a, b) 
a. In the initial state, all sounds are assumed to be variants of a single phoneme. 
b. If the set is found to have more than one phoneme, a binary distinction is made on the basis of one of 
the universal set of distinctive features; this cut divides the inventory into a marked set and an unmarked 
set. The selected feature is contrastive for all members of these sets. 
c. Repeat step (b) in each set with the next feature in the hierarchy, dividing each remaining set until all 
distinctive sounds have been differentiated. 
d. If a feature has not been designated as contrastive for a phoneme, then it is redundant for that 
phoneme. 
11 Richness of the base (SMOLENSKY, 1996, p. 3) 
The source of all systematic cross-linguistic variation is constraint reranking. In particular, the set of 
inputs to the grammars of all languages is the same. The grammatical inventories of a language are the 
outputs which emerge from the grammar when it is fed by the universal set of all possible inputs. 
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Bk - - - + + + +
High + - - - - - +
ATR + + - - - + +

 

Então, como a especificidade das alternâncias pode ser interpretada na OT? O 
inventário estabelecido em (5) é compatível com a Riqueza da Base? 

Dresher (no prelo) mostra que o inventário baseado na hierarquia contrastiva de 
traços pode ser convertido em ranqueamento de restrições: 

(7) Converting a contrastive hierarchy into a constraint hierarchy 
Given an ordering of features: 
a. Go to the next contrastive feature in the list, Fi. If there are no more 

contrastive features, go to (e). 
b. In the next stratum of constraints, place any co-occurrence constraints of 

the form *[ Fi, Φ], where Φ consists of features ordered higher than Fi.  
c. In the next stratum, place the constraint Max [Fi]. 
d. Go to (a).  
e. In the next constraint stratum, place the constraint *[F], and end. 

 (cf. DRESHER, no prelo, p. 234) 

De acordo com o autor, a conversão consiste em dois tipos de restrições – Max 
[F] e *[Fi, Φ]. A restrição de fidelidade preserva a especificação de traço [F] da 
representação subjacente no output, enquanto a restrição de marcação *[Fi, Φ] exclui a 
co-ocorrência de alguns traços. O procedimento de conversão da hierarquia contrastiva 
dos traços do PB, representada em (4), para o ranqueamento das restrições da OT são 
seguintes: 

1) Todos os segmentos devem ser marcados em relação ao traço [Low]; portanto, a 
preservação de traço [Low] é prioritário a partir de input – MAX [LOW] ocupa 
lugar mais alto na hierarquia de restrições; 

2) O segundo traço é [Bk]. Se a MAX [BK] é ranqueado no próximo, o valor deste 
traço na representação subjacente deve ser preservado na forma fonética, e a 
vogal baixa não tem especificação em relação ao traço [Bk]. Portanto, a MAX 
[BK] deve ser dominada pela restrição de marcação que combina o traço [+Low] 
com [Bk] – *[+LOW, BK,] >> MAX [BK]; 

3) O terceiro traço é [High]. Tomando o procedimento anterior, a restrição de 
marcação, *[+ LOW HIGH], domina a restrição de fidelidade Max [High] – uma 
vez que a vogal baixa não está especificada em relação ao traço [High]; 

4) O quarto traço é [ATR]. Cabe lembrar que somente as vogais médias são 
marcadas em relação a este traço. Portanto, as restrições de marcação  *[+Low, 
ATR], *[ATR, +High], devem dominar a restrição de fidelidade MAX [ATR]; 

5) Por último, a restrição de fidelidade Max [ATR] domina as especificações de 
traços – MAX [ATR] >> *[F]. *[F] significa que atribui uma violação, quando há 
especificação de traço. 

A partir do procedimento de conversão acima, o ranqueamento das restrições da 
OT em (8) representa o inventário do PB que se baseia na hierarquia contrastiva de 
traços: 
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(8) Inventário do PB à la OT (Hierarquia Contrastiva) 
MAX [LOW] >> *[+LOW, BK,] >> MAX [BK] >> *[+ LOW HIGH]>> MAX [HIGH] >> 
*[+LOW, ATR], *[ATR, +HIGH] >> MAX [ATR] >> *[F] 

O tableau (9), abaixo, mostra o exemplo de /i/ especificado plenamente na 
representação subjacente:  

 

(9) /i/ overspecified 

[-Low, -Bk, 
+High,  
+ATR, - Rnd] 

MAX 
[LOW]  

* 
[BK 
+LOW]  

MAX 
[BK]  

* 
[+ LOW 
HIGH]  

MAX 
[HIGH]  

* 
[+LOW, 
ATR]  

* 
[+HIGH 
ATR]  

MAX 
[ATR]  

*[F]  

a. [-Low, 
+High] 

  *!     * ** 

b. [-Low, 
+High, -Bk] 

       * *** 

c. [-Low, 
+High,  -Bk, 
+ATR, - Rnd] 

      *!  ***** 

d. [-Low, -Bk, 
+High,+ATR] 

      *!  **** 

 

Em (9), o candidato de mapeamento fiel, (9c), que é especificado 
excessivamente, mostra a relação de limitação harmônica com o candidato de 
especificação plena, (9d); por sua vez, este candidato perde para o candidato ótimo, 
(9b), por violar a restrição de marcação *[ATR, +High], enquanto o candidato ótimo 
viola a restrição de fidelidade, MAX [ATR] que é ranqueado mais baixo do que *[ATR, 
+High] na hierarquia. O candidato sub-especificado, (9a), perde por violar a restrição de 
marcação MAX [BK]. O ranqueamento estabelecido em (8) prevê corretamente o 
inventário de vogal /i/, satisfazendo a Riqueza da Base. 

O tableau (10) mostra a vogal /a/ com especificação plena: 

 

 

 

 

 

 
(10) /a/ com especificação plena 
[+ Low, + 
Bk - High,, - 
ATR] 

MAX 
[LOW]  

* 
[BK, 
+LOW]  

MAX 
[BK]  

* 
[+ 
LOW, 
HIGH]  

MAX 
[HIGH] 

* 
[+LOW, 
ATR],  

* 
[+HIGH, 
ATR]  

MAX 
[ATR]  

*[F]  

a. [+ Low, - 
High] 

  * *!     ** 
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b.[+ Low, - 
High, -Bk] 

 *!       *** 

c.[+Low, - 
High, -Bk, 
+ATR] 

 *!    *   ****

d.[-Low, - 
High, -Bk, 
+ATR] 

*!        ****

[+Low]   *  *   * * 

Em (10), o candidato de mapeamento fiel (10c) e o candidato (10c) violam a 
restrição de marcação que proíbe a combinação de traço *[+Low, Bk], enquanto o 
candidato ótimo viola as restrições de fidelidade que são dominadas pela a restrição de 
marcação *[+Low, Bk]; O candidato (10a) perde para o candidato ótimo por violar a 
restrição de marcação que proíbe a combinação de traços, *[+Low, High]; O candidato 
(10d) perde por violação de Max [Low], uma vez que ele apagou o traço [+low], 
colocando [-Low] no seu lugar. Mais uma vez, o ranqueamento de (8) prediz 
corretamente a hierarquia contrastiva de traços do inventário do PB. 

Esse ranqueamento, no entanto, é problemático, quando o input é um segmento 
sub-especificado na representação subjacente, como o tableau (11) demonstra: 

(11) /e/ subespecificado 

[- Low, - 
High, + Bk] 

MAX 
[LOW] 

*[BK,  
+LOW] 

MAX 
[BK]  

* [+ 
LOW, 
HIGH]  

MAX 
[HIGH] 

* [+ 
LOW 
ATR] 

* 
[+HIGH, 
ATR]  

MAX 
[ATR]  

*[F]  

a. [- Low, - 
High] 

  *!      ** 

  
b. [- Low, -
Bk, - High] 

        *** 

  
 c. [- Low, - 
High, -Bk, - 
ATR] 

        ****
! 

d. [+ Low, - 
High, -Bk, - 
ATR] 

*!        **** 

e. [-Low]   *!  *    * 

Em (11), o input é /e/ sub-especificado em relação ao traço [+ATR]. A vogal /e/ 
é plenamente especificada em relação a todos os traços contrastivos, de acordo com a 
hierarquia contrastiva de traços em (4). O ranqueamento em (8) escolhe o candidato de 
mapeamento fiel, (11b), como ótimo. O candidato de especificação plena, (11c), que é 
desejável na forma fonética, perde para o candidato de mapeamento fiel por violar 
quatro vezes a restrição de marcação *[F], enquanto este candidato indesejável viola 
somente três vezes esta restrição. Para resolver este impasse, Dresher (no prelo) 
introduz as restrições implícitas, como transcrito em (12): 

(12) Restrição Implícita (Implicational constraint)  
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[Φ] ⊃ [F]: O conjuto de especificações de traços [Φ] requer a presença de traço [F]. 

(DRESHER, no prelo, p. 247) 

De acordo com o autor, quando o input está especificado em traço [F], a 
restrição de fidelidade MAX [F] garante sua realização no output e, quando o traço [F] 
não está especificado, a restrição implícita penaliza a falta de especificação de traço [F]. 
A hierarquia contrastiva de traços do PB apresenta as seguintes restrições implícitas: o 
traço [-Low] inclui as especificações em relação ao traço [Bk], a especificação de traço 
[Bk] inclui a especificação de traço [High] e a especificação de traço [-High] inclui a 
especificação de traço [ATR]. As restrições implícitas do PB são resumidas em (13): 

(13) 
O traço [Low] sempre deve ser especificado  
[-Low] ⊃ [Bk]  
[Bk] ⊃ [High]  
[-High] ⊃ [ATR]  

Essas restrições implícitas são representadas em termos da OT como a restrição 
de especificação, Spec [F]. 

(14) Restrição de Especificação (Dresher, no prelo:248) 
Spec [F]: [F] deve ser especificado 

Essa restrição de especificação interage com as restrições MAX, *[F, αG] e *[F] 
como o tableau (15) demonstra abaixo: 

(15) /e/ sub-especificado 

[- Low, - High, - Bk] MAX,  
*[F, αG]12

SPEC [LOW] SPEC
[BK] 

SPEC 
[HIGH] 

SPEC [ATR]  *[F]  

a. [- Low, - High] *!      ** 
b. [- Low, - High, -Bk]     *! *** 

c. [- Low, - High, -Bk, - ATR]      **** 

Em (15), o candidato sub-especificado, (15a), perde para o candidato ótimo por 
violar a restrição de fidelidade Max, e o candidato de mapeamento fiel, (15b), perde 
para o candidato ótimo por violar a restrição de especificação. A restrição de 
especificação obriga a especificação de traço contrastivo da representação subjacente, 
conforme a hierarquia contrastiva de traços em (4). 

Em resumo, o inventário das vogais do PB, que se baseia na HCT, mostra que 
somente as vogais médias estão especificadas em relação ao traço [ATR]. A hierarquia 
contrastiva de traços de [ATR] e [High] mostra que estes traços são sensíveis aos 
processos fonológicos nesta língua. Além disso, esta hierarquia é compatível com a 
Riqueza da Base e o ranqueamento das restrições, abaixo, garante o inventário das 

                                                 
12 Veja o ranqueamento de (8) para ver a relação entre MAX e *[F, αG] no PB. 
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vogais do PB: MAX [LOW] >> *[+LOW, BK,] >> MAX [BK] >> *[+ LOW HIGH]>> MAX 
[HIGH] >> *[+LOW, ATR], *[ATR, +HIGH] >> MAX [ATR] >> *[F]. 

4. Considerações finais 
 Este artigo discutiu o contraste e o inventário das vogais do PB, no qual somente 
as vogais médias de representação subjacente mostram as alternâncias em relação ao 
traço [ATR] e ao traço [High] na forma fonética, em decorrência de processos 
fonológicos, apresentando as flutuações [Ε ~ e ~ i] e [o ~ � ~ u]. Os processos 
fonológicos que envolvem as vogais mostram que a vogal baixa e as vogais altas 
sempre mapeiam fielmente da representação subjacente para a representação fonética. 
Os trabalhos anteriores, no entanto, não explicam por que somente as vogais médias 
sofrem as alternâncias. 

Com a introdução da HCT, Lee (2008) estabeleceu o inventário das vogais do 
PB com a hierarquia contrastiva de traços: Baixo > Recuado > Alto > ATR. Essa 
hierarquia explica as alternâncias das vogais médias nessa língua. Além disso, Clements 
(2005) mostra que a hierarquia dos traços pode explicar melhor a mudança linguística e 
aquisição da linguagem – a hierarquia dos traços tende a expandir de cima para baixo na 
hierarquia durante a aquisição e a mudança linguística, e a hierarquia dos traços tende a 
contrair de baixo para cima durante a mudança linguística e nos casos de afasia. As 
alternâncias das vogais do PB apresentam este padrão: 7 vogais na sílaba tônica, 5 
vogais na posição pretônica, 4 vogais na posição postônica não-final e 3 vogais na 
posição postônica no final de palavra, conforme Camara Jr. (1970). 

Este artigo discutiu a compatibilidade entre a hierarquia contrastiva da 
representação subjacente e a Riqueza da Base, na qual todos os traços são especificados 
plenamente. Assim, argumentou que o contraste das vogais é resolvido em termos das 
restrições universais da OT, embora a hierarquia contrastiva assuma que alguns traços 
não estão especificados no inventário. Em outras palavras, a hierarquia contrastiva 
explica a especificidade das vogais médias do PB, satisfazendo a Riqueza da Base. 
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Abstract: This paper focuses on the construction ir+infinitive. We undertook an analysis on 
this construction from the point of view of grammaticalization in order to portray the 
multifunctionality of this verbal group. In addition to the marker of futurity, aspectuals and 
modal values were updated. We believe that the multifunctionality of this construction is a 
consequence of varying degrees of grammaticality in this verbal group and its types are 
updated following the universal grammaticalization order of inflectional verbal categories 
(BYBEE, 1985). 

Keywords: grammaticalization; multifunctionality; ir+infinitive. 

Resumo: O presente trabalho tem como foco a construção ir+infinitivo e sobre ela 
empreendemos uma análise sob o ponto de vista da gramaticalização, buscando retratar sua 
multifuncionalidade, já que, para além da marcação de futuridade, atualizam-se também, nela, 
valores aspectuais e modais. Hipotetizamos que a multifuncionalidade desse grupo verbal é 
consequência da manifestação de diferentes graus de sua gramaticalidade e que cada um de 
seus types se atualizam seguindo a mesma ordem universal de gramaticalização das categorias 
verbais flexionais (BYBEE, 1985). 

Palavras-chave: gramaticalização; multifuncionalidade; ir+infinitivo 

0. Introdução 
Como parte de um projeto mais amplo em que investigamos a construção 

ir+infinitivo, na interface Sociolinguística/Gramaticalização, restringimo-nos, no 
presente artigo, à apresentação das diferentes funções semântico-pragmáticas – 
Temporal, Aspectual e Modal – que, no PB, podem ser atualizadas nesse grupo verbal. 
Partimos da hipótese de que a multifuncionalidade de ir+infinitivo é resultado da 
manifestação de diferentes graus de sua gramaticalidade, pois, consoante princípio da 
divergência (HOPPER, 1991), a forma/construção que dá origem a um processo de 
gramaticalização pode permanecer no sistema como forma/construção autônoma, 
levando à coexistência de múltiplas formas/construções de etimologia comum, porém 
divergentes funcionalmente. No caso específico de ir+infinitivo, esse princípio é 
claramente verificado; não só há diferenças funcionais entre a construção fonte 
[ir+oração infinitiva] e as construções gramaticalizadas realizadas por meio de 
[ir+infinitivo], todas coexistindo sincronicamente, como também há diferenças 
funcionais entre as próprias construções gramaticalizadas, uma vez que, para cada grau 
de gramaticalidade da perífrase, há a predominância de uma das categorias associadas 
ao verbo: Tempo, Aspecto, Modo/Modalidade. Estudos anteriores de base tipológica 
(BYBEE, 1985) mostram que há uma tendência universal na ordem de ocorrência dos 
morfemas verbais flexionais em relação ao radical do verbo. Esse trabalho nos permitiu 
elaborar um cline de gramaticalização das categorias verbais flexionais, conforme 
mostrado abaixo.  
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Quadro 1. Cline de gramaticalidade das categorias do complexo TAM 
ASPECTO > TEMPO > MODO/MODALIDADE 

 
[-gramatical]  ------------------------------ [+ gramatical] 

 

Buscamos, a partir dos estudos tipológicos em gramaticalização (BYBEE, 
1985), apresentar a possível trajetória de gramaticalização de ir+infinitivo, a qual 
supostamente se instancia no interior de um processo maior de gramaticalização das 
categorias verbais do complexo TAM.  

O artigo encontra-se assim estruturado: na primeira seção, apresentamos os 
subsídios teóricos necessários para a explicação da formação e da multifuncionalidade 
de ir+infinitivo; na segunda seção, expomos a metodologia utilizada em nossa análise; 
na terceira seção enumeramos as diferentes funções semântico-pragmáticas que podem 
ser atribuídas, sincronicamente, a ir+infinitivo, partindo de amostras de fala do 
português brasileiro (PB) contemporâneo; nas considerações finais, com base nas 
análises empreendidas e na literatura, propomos a trajetória de gramaticalização de 
ir+infinitivo. 

1.  Subsídios Teóricos 

1.1 O tratamento de ir+infinitivo sob a perspectiva da Gramaticalização 
Concebe-se, com base em estudos puramente sincrônicos (ALMEIDA, 1980; 

SILVA, 2002; GIBBON, 2000), que, para a formação da perífrase verbal ir+infinitivo 
codificadora de futuridade, o verbo pleno ir, por um processo de gramaticalização, 
sofreu um “esvaziamento semântico” do seu significado original de deslocamento e foi 
recategorizado como verbo auxiliar, exprimindo noção de futuridade, quando seguido 
de um verbo principal. Silva (2002) alerta que, embora haja esse esvaziamento 
semântico, é o movimento implícito em ir que dá ideia de posterioridade. Contudo, a 
ideia de movimento, transmitida metaforicamente à forma mais gramaticalizada, é a de 
um movimento temporal, mais abstrata, portanto, do que a ideia de movimento espacial 
da forma fonte.  Heine et al (1991) foram os primeiros a enfatizar essa ideia de que a 
gramaticalização seria conduzida via processos metafóricos que apontam para domínios 
mais abstratos, entendendo metáfora como estratégia cognitiva que possibilita o 
surgimento de itens gramaticais, uma vez que atua como uma espécie de veículo na 
transferência de significados. Posteriormente, outros estudiosos, como Bybee (2003) e 
Hopper e Traugott (2003 [1993]), entre outros, corroboraram essa postulação. 

Heine et al. (1991), com base em princípios da cognição humana, construíram 
uma escala das categorias cognitivas básicas, cuja disposição unidirecional explica, via 
metáfora, a utilização de uma categoria mais à esquerda para a codificação de conceitos 
de categorias que se situam mais à direita, como mostrado no cline abaixo. 

 

PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

Figura 1. Escala de categorias cognitivas (Heine et al., 1991, p. 157) 

 



47 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 45-58, mai.-ago. 2010 

A transferência metafórica de uma categoria para outra não implica, 
necessariamente, a substituição da primeira pela segunda, mas apenas o acionamento de 
um domínio cognitivo mais concreto para a codificação de outro mais abstrato, 
pressupondo, nesse processo, a instanciação de fenômenos explicáveis via 
gramaticalização, mas não unicamente por essa. Com base nessa informação, o uso do 
verbo ir com sentido de deslocamento no espaço coexiste com o uso na forma 
perifrástica ir+infinitivo, em que o verbo ir é o responsável pela expressão de tempo 
futuro, entre outras funções identificáveis nas construções, como veremos mais adiante. 
Estaríamos, portanto, em franco processo de gramaticalização da construção 
ir+infinitivo, o qual nos permite identificar, em determinados contextos, uma semântica 
totalmente espacial, mais concreta, como em (01); em outros contextos, uma semântica 
de deslocamento com uma finalidade, como em (02); em outros, uma semântica 
ambígua entre espaço e tempo, como em (03); e, em outros, ainda, uma semântica 
totalmente temporal, mais abstrata, como em (04).13 

(01) vô(u) bastante pro CLU::be    [AC-010; RP; L.290] 

(02) eu vô(u) lá às vezes pa andá(r) a cava::lo  [AC -001; DE; L.139] 

(03) ah... hoje eles vão pescá(r) lá, né?  [AC-015; RP; L.681] 

(04) olha ele [o quarto] ainda num tá pronto ele vai reformá(r) TOTALMENTE né? ele vai mudá(r) 
MUITO mas eu vô(u) falá(r) como é que ele tá agora...   [AC-006; DE; L.279] 

Segundo Heine et al. (1991) uma cadeia de gramaticalização pode ser 
simbolizada como segue representada na figura abaixo. 

A > (AB) > B    ...     Y > (YZ) > Z 

Figura 2. Representação das cadeias de gramaticalização (HEINE et al., 1991) 

As propriedades dessa cadeia são, segundo os autores, as seguintes:  
(i) as cadeias de gramaticalização apresentam os pontos extremos do processo, que se diferem 

em seu grau relativo de gramaticalização, em que Z corresponde a uma forma 
gramaticalizada de A;  

(ii) qualquer ponto intermediário da cadeia pode ser definido com referência a pontos extremos, 
o que significa que, quanto mais próximo um sentido está de A, menor é a gramaticalização 
da forma;  

(iii) os diferentes sentidos, ao longo de uma cadeia, também podem ser definidos a partir da 
relação de um com o outro. Assim, um sentido à esquerda é menos gramaticalizado do que 
qualquer um a sua direita, e, quanto mais próximos estiverem dois sentidos, mais 
semelhantes em significado eles o são e menos diferem seus relativos graus de 
gramaticalização;  

(iv) quanto mais distantes se encontrarem dois sentidos ao longo de uma cadeia, maiores são as 
chances de eles pertencerem a domínios cognitivos distintos. Assim, B pertence ao mesmo 
domínio cognitivo de A, mas a um domínio diferente de Y ou Z. 

O momento do processo em que a interpretação é induzida pelo contexto, ou 
seja, o momento em que os dois sentidos, ao longo da cadeia, estão mais próximos, é 
                                                 
13 Ao final de cada ocorrência seguem, entre colchetes, informações sobre a fonte de onde ela foi extraída, 
conforme convenções do projeto ALIP. Por exemplo, AC-010; RP; L.290 indica que a ocorrência foi 
extraída da Amostra Censo (AC), de número 10, de um tipo de texto “relato de procedimento” (RP), da 
linha 290. Em lugar do tipo de texto, podem ocorrer outros tipos: narrativa de experiência pessoal (NR), 
narrativa recontada (NR), relato de opinião (RO) e descrição (DE).  
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denominado por Heine et al. de princípio metonímico (1991). Sendo assim, a 
gramaticalização é explicada como uma extensão gradual do uso de uma entidade de 
origem determinada pelo contexto. A ocorrência em (03) é um exemplar característico 
de um processo metonímico, pois, nesse contexto linguístico, o verbo ir é polissêmico, 
ambíguo: tanto pode instanciar uma leitura de deslocamento espacial quanto de 
deslocamento temporal, conceitos que estão contíguos e disponíveis no contexto. São 
casos de contiguidade conceitual como esses que levam à reintrerpretação de sentidos 
de uma dada forma/construção.  

Além dos processos metafóricos e metonímicos, são também reconhecidos como 
mecanismos significativos para a mudança em geral a reanálise e a analogia. 

 A reanálise, segundo Langacker (1977, apud GONÇALVES, 2003) é a 
“mudança na estrutura de uma expressão ou classe de expressões sem envolvimento de 
uma alteração imediata e intrínseca na manifestação superficial”. Um dos tipos mais 
frequentes de reanálise, e também uma das mais frequentes na gramaticalização, é a 
fusão de duas ou mais formas, com a junção das fronteiras morfológicas. É importante 
ressaltar que a reanálise não deve ser vista como sinônimo de gramaticalização, 
principalmente por causa do princípio da unidirecionalidade, inerente à 
gramaticalização, mas não à reanálise. A analogia refere-se à atração de formas 
existentes para construções também já existentes (HOPPER; TRAUGOTT, 2003 
[1993]). Os casos de analogia são, muitas vezes, a primeira evidência para o falante de 
que a mudança está acontecendo.  

No tratamento da perífrase constituída por ir + infinitivo podemos ver a atuação 
da reanálise e da analogia, como mostradas em (05).  

(05) Atuação da reanálise e da analogia na constituição de ir + infinitivo 

a. Estágio I:   [estrutura de deslocamento espacial] + [estrutura de finalidade] 
em Pocinho de Caldas que fica um po(u)co longe mas acho que... Cal/ o é de Caldas ou de Poços 
de Caldas num sei que [eu vô(u) lá às vezes] [pa andá(r) a cava::lo] [pra pra fazê(r) um 
monte de coisa]...[AC-001; DE; L.139] 
b. Estágio II: Reanálise estrutural [deslocamento?/ futuridade?] 

ah... hoje eles [vão pescá(r)] lá, né? [AC-015; RP; L.681] 

c. Estágio III: Analogia [futuridade] 

olha ele [o quarto] ainda num tá pronto ele [vai reformá(r)] totalmente né? ele [vai mudá(r)] 
MUITO mas eu [vô(u) falá(r)] como é que ele tá agora... [AC-006; DE p.06; L.279] 

No estágio I, o verbo ir, na construção em que ocorre, tem sentido pleno de 
deslocamento, porém um deslocamento para uma finalidade. De acordo com Martelotta 
(comunicação pessoal)14 é esse o contexto, mais do que qualquer outro mecanismo de 
gramaticalização, desencadeador da mudança; no estágio II, há a reanálise sintática do 
verbo pleno ir para auxiliar: o locativo lá, no final da frase, permite formar a perífrase 
ir+infinitivo, que tem seus limites redefinidos, passando a funcionar como um todo 
significativo; contudo, esse estágio é ainda polissêmico, permitindo leitura tanto de 
tempo quanto de deslocamento espacial.  No estágio III, é construída, por analogia à 
anterior, uma nova oração em que a perífrase constituída marca apenas noção de 
futuridade, descartando qualquer leitura de movimento espacial.  

                                                 
14 Por ocasião de sua apresentação no VI Congresso Internacional da ABRALIN, realizado em João 
Pessoa/PB de 04 a 07 de março de 2009. 
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Informação relevante nas ocorrências em (05) recai sobre os traços semânticos 
do sujeito. O verbo ir, em seu sentido original de deslocamento, exige sujeito com traço 
[+animado] e, à medida que se gramaticaliza, vai perdendo essa restrição, como se 
verifica no último estágio, em que a perífrase ocorre com sujeito [- animado]. Essas 
ocorrências explicitam a tese de que quanto mais gramaticalizado um item está, mais 
frequente ele passa a ser no discurso, porque maior é número de contextos linguísticos 
em que ele é admitido.  

Não só forma fonte (ir=deslocamento) e formas mais gramaticalizadas 
(ir+infinitivo) divergem funcionalmente. Conforme mostraremos a seguir, dentre as 
próprias construções mais gramaticalizadas, existem diferentes nuances semântico-
pragmáticas, o que vem a comprovar o postulado da gramaticalização de que a mudança 
nunca ocorre bruscamente; pelo contrário, é sempre gradual, podendo uma mesma 
forma designar diferentes funções, como prevê o princípio da divergência (HOPPER, 
1991). Assim, dentre as construções ir+infinitivo, há aquelas que estão menos 
conectadas (menos gramatizalizadas) e outras mais conectadas (mais gramaticalizadas) 
(LEHMANN, 1995 [1982]), e, para cada grau de gramaticalidade, haverá uma função 
semântico-pragmática predominante. Partimos, portanto, do princípio de que a 
multifuncionalidade de ir+infinitivo é decorrente da manifestação de diferentes graus de 
gramaticalidade dessa construção. 

2. Metodologia para a análise da multifuncionalidade de ir+infinitivo 
Metodologicamente, descrevemos as diferentes funções de ir+infinitivo, 

tomando por base amostras de fala do PB contemporâneo, variedade riopretana, 
integrantes do banco de dados IBORUNA, de responsabilidade do projeto ALIP – 
Amostra Linguística do Interior Paulista (GONCALVES, 2007).  

Empregando as noções de token e type (LYONS, 1977; BYBEE, 2003), 
procedemos a uma análise qualitativa de ocorrências de ir+infinitivo (tokens), com o 
intuito de agrupá-las por funções (types) sincronicamente associadas à construção. 
Assim, identificamos no corpus diferentes funções semântico-pragmáticas de 
ir+infinitivo: aspectual, temporal e modal.  

Para a análise qualitativa, selecionamos ocorrências prototípicas de cada função 
(type), a partir das quais propomos uma trajetória de gramaticalização de ir+infinitivo 
dentro do processo maior de gramaticalização das categorias verbais. Concebida apenas 
como hipótese de gramaticalização, nos termos de Hopper e Traugott (1993), tal 
trajetória teria sua comprovação por meio de investigação diacrônica, primeiramente, e, 
secundariamente, por meio da aplicação de critérios de auxiliaridade (LOBATO, 1975; 
LONGO, 1990; HEINE, 1993; LONGO; CAMPOS, 2002) a cada um dos types 
encontrados, objetivos que reservamos a trabalhos posteriores.   

3. A multifuncionalidade de ir+infinitivo:  

3.1 Função Aspectual 
O traço semântico essencial para que uma perífrase seja classificada como 

predominantemente aspectual é o de [+/- duração]. Em ocorrências de ir+infinitivo, 
identificamos a atualização de três tipos de aspecto, Iterativo, na face quantitativa, e 
Perfectivo e Imperfectivo, na face qualitativa (CASTILHO, 2002), conforme mostramos 
a seguir. 
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(a) Aspecto imperfectivo iterativo: identificado em ocorrências em que V1 aparece 
conjugado no presente do Indicativo. 15 Exemplificam essa classificação ocorrências em 
que o estado-de-coisas não foi terminado e, por meio das quais a intenção do falante é 
mostrar a repetição ou habitualidade do evento, conforme verifica-se em (06a):  

(06) IRPRESENTE IND. + INFINITIVO  

(a) ele por enquanto ele num tá estudan(d)o mas ele chega já vai dormí(r) porque... ele chega 
muito cansado. [AC-022; NE; L.206] 

(b) ele por enquanto ele num tá estudan(d)o mas ele chega já dorme  porque... ele chega muito 
cansado...     

Em (06a), ainda que não haja a presença de um circunstante aspecto-temporal, é 
perceptível que o falante descreve a rotina de outrem. A construção é a forma escolhida 
pelo falante, porque o que ele busca é marcar a habitualidade do estado-de-coisas, fato 
comprovado pela atemporalidade do grupo verbal, que pode, nesse contexto, ser 
substituído pelo Presente do Indicativo (tempo zero), como mostra (06b). 

(b) Aspecto imperfectivo inceptivo: expressa-se em construções em que V1 ocorre no 
Pretérito Perfeito e Imperfeito do Indicativo. Estão sob esse type ocorrências em que o 
evento é atélico e por meio das quais o falante focaliza apenas o início do estado-de-
coisas, sem fazer referência ao seu completamento ou não.  É o que mostramos  em 
(07a), (08a) e (09a). 

(07) IRPRET. IMPERF. IND. + INFINITIVO  

(a) ele se trancô(u) no quarto falan(d)o que ia dormí(r) aí quando meu amigo foi vê(r) ele tava 
ten/ ele tem/ ia acendê(r) um cigarro pra pra fumá(r)... [AC-001; NR; L.91] 

(b) ele se trancô(u) no quarto falan(d)o que ia dormí(r) aí quando meu amigo foi  vê(r) ele tava 
ten/ ele tem/ acendia um cigarro pra pra fumá(r)...    

Em (07a) fica claro que o falante usa a construção para mostrar o início de um 
evento; trata-se de um estado-de-coisas não-terminado, e há também um valor 
secundário de tempo passado que pode ser confirmado pela paráfrase em (07b).  

(08)  IRPRET. IMPERF. IND. + INFINITIVO  

(a) sempre fico é lá no FUNdo mesmo que tá é bem gostoso tem::... um jardim:: assim cheio de 
gra::ma... tem a ducha lá que é onde... ia tê(r) pisCIna... agora num vai mais. [AC-010; DE; 
L.197] 

(b) sempre fico é lá no FUNdo mesmo que tá é bem gostoso tem::... um jardim:: assim cheio de 
gra::ma... tem a ducha lá que é onde... teria  pisCIna... agora num vai mais.  

Em (08a), a leitura aspectual imperfectiva inceptiva parece se dever a três 
fatores: (i) a flexão verbal de V1 no Imperfeito do Indicativo, tempo prototípico de 
atualização desse tipo de aspecto; (ii) a perífrase denota em evento que, embora não 
realizado, tem colocado em foco seu início; (iii) pela oração que se segue, a qual mostra 
que, de fato, o estado-de-coisas não foi acabado. É importante salientar que a construção 
ia ter tem valor de Futuro do Pretérito (teria), conforme mostra a paráfrase em (08b). 
Para muitos estudiosos, o futuro, em si, bloquearia o aspecto (TRAVAGLIA, 1981). 

                                                 
15 Alternativamente, para a construção em análise, V1 designa o verbo ir, e V2, o verbo no infinitivo. 
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Contudo, a presença da segunda oração parece ser um recurso de que o falante se vale 
para explicitar que, de fato, o estado-de-coisas expresso pela perífrase verbal não foi 
terminado, apontando, assim, para o tempo interno de realização de um estado-de-
coisas, que poderia ter se realizado, mas não se realizou.  

(09) IRPRET. PERF. IND. + INFINITIVO  

(a) aí eu fui/ aí eu entr/ é:: aí eu:: entrei... com ela... com a cachorra pesada pela janela... SÓ que 
aí eu num lembro o quê que eu fui pegá(r) acho que eu fui pegá(r) algum brinquedo MEU e fui 
afastar a porta... elas saíram [AC-006; NE; L.85] 

(b) aí eu fui/ aí eu entr/ é:: aí eu:: entrei... com ela... com a cachorra pesada pela janela... SÓ que 
aí eu num lembro o quê que eu fui pegá(r) acho que eu peguei (?) algum brinquedo MEU e fui 
afastar a porta... elas saíram                                                            

Em (09a), embora V1 esteja conjugado no Pretérito Perfeito do Indicativo, não é 
possível uma paráfrase da construção apenas pela forma sintética de V2 conjugado 
nesse tempo verbal, porque nada se pode dizer sobre o completamento ou não do 
evento, como se verifica em (09b). Parece predominar uma leitura aspectual 
imperfectiva inceptiva, já que o falante coloca em foco apenas o início de um evento em 
que a telecidade é indeterminada; há também, ainda que em segundo plano, uma leitura 
de tempo passado. 

(c) Aspecto perfectivo: expresso em construções em que V1 está flexionado no 
Pretérito Perfeito do Indicativo e que o evento é marcado como terminado, conforme se 
verifica em (10a): 

(10)  IRPRET.PERF.IND. + INFINITIVO  

(a) uma amiga minha foi viajá(r) pra Laranjais e ela achô(u) o hotel de lá muito bonito...      
[AC-004; NR; L.62] 

(b) uma amiga minha viajou pra Laranjais e ela achô(u) o hotel de lá muito bonito...   

Em (10a), três evidências contribuem para a identificação do aspecto perfectivo: 
(i) o tempo verbal em que o auxiliar vem flexionado, Pretérito Perfeito, prototípico de 
atualização do aspecto perfectivo; (ii) a possível paráfrase do grupo verbal pelo pretérito 
perfeito, como mostra (10b) e  (iii) a segunda oração, que vem a confirmar que, de fato, 
o estado-de-coisas descrito pela perífrase aconteceu. É interessante observar que o 
aspecto perfectivo só pôde ser percebido, como leitura predominante sobre a de tempo 
(passado), pela combinação dessas três evidências; somente a flexão do auxiliar no 
pretérito perfeito parece-nos não ser suficiente para afirmar que o estado-de-coisas é, de 
fato, acabado. Tal hipótese pode ser justificada pelo fato de que IRPRET.PERF.IND. + 
INFINITIVO não é parafraseável, em quaisquer contextos, pelo Pretérito Perfeito, não 
se constituindo, sempre, variantes de uma mesma função. A ocorrência (09a) corrobora 
essa análise. 

3.2 Função Temporal  
Ainda que reconheçamos diferentes flexões de tempo (tense) na perífrase 

ir+infinitivo, a função temporal propriamente dita, aquela que se sobrepõe às demais 
leituras de aspecto ou modo, pode ser verificada em ocorrências que contenham o traço 
semântico-pragamático [+ asseverativo]. Isso pode ser verificado nas subfunções que 
elencamos a seguir. 
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(a) Tempo futuro imediato: leitura predominante em ocorrências em que V1 aparece 
flexionado no Presente do Indicativo e em que o falante compromete-se com o valor de 
verdade do enunciado, conforme verifica-se em (11a): 

(11) IRPRESENTE IND. + INFINITIVO  

(a) olha ele (quarto) ainda num tá pronto ele vai reformá(r) TOTALMENTE né? ele vai 
mudá(r) MUITO mas eu vô(u) falá(r) como é que ele tá agora... [AC-006; DE; L.279] 

(b) olha ele (quarto) ainda num tá pronto ele reformará TOTALMENTE né? ele mudará 
MUITO mas eu falarei como é que ele tá agora... 

Em (11a), parece inequívoca a certeza do falante sobre a realização do estado-
de-coisas, ainda que se trate de um evento futuro. A leitura de Tempo pôde ser 
identificada como predominante pela presença do traço [+ asseverativo] e pela possível 
paráfrase com o futuro sintético mostrada em (11b). Embora seja possível atribuir à 
perífrase uma leitura modal epistêmica de certeza, esta é secundária e atribuível ao que 
é próprio do modo Indicativo.  

(b) Tempo Futuro do Pretérito: manifesta-se em ocorrências em que V1 ocorre no 
Pretérito Imperfeito do Indicativo e em que o grupo verbal é parafraseável pelo futuro 
do pretérito. Deve estar também presente o traço [+asseverativo]. Essa função pode ser 
identificada em (12a): 

(12) IRPRET. IMPER. IND. + INFINITIVO  

(a) um moleque maior falô(u) que ia batê(r) nele na hora do recreio... por motivo num sei o que 
lá e brincade(i)ra lá e começô(u) empurrá(r) ele... [AC-067; NR; L.170] 

(b) um moleque maior falô(u) que bateria nele na hora do recreio... por motivo num sei o que lá 
e brincade(i)ra lá e começô(u) empurrá(r) ele... 

Na ocorrência em (12a) há a marcação de um tempo futuro em relação a um 
ponto de referência passado; contudo, toda essa situação já ocorreu em um passado (PR 
- MF - ME); essa distância temporal é favorecida também pelo tipo de texto Narrativo. 
O predomínio da leitura temporal pode ser aqui identificado pela presença do traço 
[+asseverativo], já que o falante, ao enunciar o evento como futuro, tem convicção de 
sua realização e pela possibilidade de paráfrase com futuro do pretérito em (12b). A 
construção ir+infinitivo ocorre em uma oração encaixada e se atualiza por meio do 
discurso indireto, comportamento este bastante recorrente em tempos relativos 
(FLEISCHMANN, 1982). 

3.3 Função Modal 

Para todas as funções modais identificadas em nossas ocorrências, há um valor 
secundário de futuridade implícito, uma vez que, na expressão do tempo futuro, as 
categorias tempo e modo estão muito imbricadas. O predomínio da função modal é 
atribuível pelo fato de as perífrases fazerem parte de construções não-asseverativas, pois o 
falante não está certo quanto à realização do estado-de-coisas, projetando muito mais seu 
“querer” e uma “expectativa” do que a localização de um evento em momento posterior ao 
momento da fala, não sendo possível, portanto, reconhecer aí função predominantemente 
temporal, mas modal.  

Três foram os tipos de funções modais identificadas: (i) modalidade orientada para 
o falante (ordem, pedido); (ii) modalidade orientada para o agente (desejo, obrigação, 
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permissão); (iii) modalidade epistêmica (possibilidade) (BYBEE et al., 1991). À exceção 
da primeira, em todas as demais funções a forma perifrástica poderia constituir uma 
alternante da expressão de futuro na sua forma sintética. Porém, como veremos nas análises 
que se seguem, nesses casos não é a noção de futuridade que se sobressai, mas a de 
modalidade.  

(a) Modalidade orientada para o falante: identificada em ocorrências em que V1 
encontra-se flexionado no Presente do Indicativo e na Primeira Pessoa do Plural, 
explicitando uma força ilocucionária hortativa (convite/encorajamento), como mostrado em 
(13a). 

(13) IRIMPERATIVO + INFINITIVO  

(a) –“vamo(s) de(i)xa(r) a madrinha gritá(r) aí... nem dá atenção pra ela que ela é  assim 
me(s)mo” [AC-005; NE, L.25] 

(b) *–“deixaremos a madrinha gritá(r) aí... nem dá atenção pra ela que ela é assim me(s)mo” 

Em (13a), a construção indica um convite/encorajamento do falante ao ouvinte 
para a realização conjunta de um dado estado-de-coisas. Essa função propicia a leitura 
preponderante de modalidade orientada para o falante, pois está mais relacionada à 
intenção do falante em ver realizado o estado-de-coisas. Contudo, é possível 
identificarmos a presença do traço semântico de irrealis do evento codificado pelo 
verbo principal, o que nos permite também uma leitura, ainda que secundária, de tempo 
futuro, não constituindo, entretanto, forma alternante de futuro sintético, conforme 
mostrado em (13b). 

(b) Modalidade orientada para o agente: expressa-se em construção em que o verbo ir 
ocorre flexionado no presente do indicativo, com nuances semânticas que vão do desejo à  
obrigação, como mostrado em (14a) e (15a):  

(14) IRPRES.IND. + INFINITIVO 

(a) eu gosto MU::ITO de animal amo ... vô(u) sê(r) bió::loga... quero me formá(r) em bióloga
 [AC-006; RO; L.553] 

(b) eu gosto MU::ITO de animal amo ... serei  bió::loga... quero me formá(r) em bióloga 

Em (14a), a construção perifrástica vou ser expressa intenção/desejo, implícita no 
auxiliar, leitura que parece estar em primeiro plano e conduzir à identificação de futuridade 
remota, uma vez que intenção implica evento que se pretende realizar (futuro). Nessa 
ocorrência, a noção modal de volição é ainda intensificada pela paráfrase feita pelo falante, 
em seu próprio discurso, na qual utiliza o auxiliar modal querer (quero me formá(r) em 
biologia). Possível alternância com futuro sintético, em (14b), confirma o valor de 
futuridade subjacente ao de modalidade. 

(15) IRPRES.IND. + INFINITIVO  

(a) é umas esfe::ra... no começo do jogo ele mandô(u)/... ele mostrô(u) pra nós onde tá as 
esfe::ras né?... cada um vai buscá(r) a sua... [AC-015; RP; L.698] 

(b) é umas esfe::ra... no começo do jogo ele mandô(u)/... ele mostrô(u) pra nós onde tá as 
esfe::ras né?... cada um deve buscá(r) a sua... 
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(c) é umas esfe::ra... no começo do jogo ele mandô(u)/... ele mostrô(u) pra nós onde tá as 
esfe::ras né?... cada um buscará  a sua... 

A construção vai buscá(r), em (15a), é utilizada com o intuito modal de mostrar 
que o ouvinte tem a “obrigação” de realizar um determinado estado-de-coisas, visto 
tratar-se de um procedimento para que se atinja determinados fins. Essa interpretação é 
adequada pela possibilidade de paráfrase de ir pelo modal deôntico dever, com sentido 
de obrigação, como mostrado em (15b). Secundariamente, pode-se perceber também 
uma leitura de futuridade, confirmada pela possível utilização do futuro sintético em 
analítico, como mostrado em (15c). 

(c) Modalidade Epistêmica de Possibilidade: predominante em ocorrências em que V1 
aparece flexionado no Presente do Indicativo, Pretérito Imperfeito e Futuro do Subjuntivo. 
Coocorrem em contextos mais específicos, que favorecem a codificação dessa função, 
como é o caso das ocorrências em (16a), (17a) e (18a). 

(16) IRPRES.IND. + INFINITIVO  

(a) deixa eu vê(r) se eu vô(u) lembrá(r) como é que ela conheceu ele... ah eu num lembro não. [AC-
006; NR; L.192] 

(b) deixa eu vê(r) se eu lembrarei como é que ela conheceu ele... ah eu num lembro não.   

Em (16a), em um primeiro plano, temos uma leitura modal de possibilidade, já 
que o falante tem dúvidas a respeito da factualidade daquilo que pretende dizer. A 
leitura modal é favorecida também pelo escopo da oração principal deixa eu ver (se), 
funcionando aqui como proposição modalizadora (KOCH, 1986) de probabilidade 
sobre a perífrase. Uma leitura de futuridade também pode ser feita, haja vista a possível 
substituição pelo futuro simples, como mostra (16b), porém menos evidente. 

(17) IRPRET. IMPERF. SUBJ. + INFINITIVO  

(a) a gente vivia na quadra jogan(d)o vôlei quando o futebol num ia treiná(r) lá dentro se o 
futebol fosse treiná(r) a gente que... arrumasse o(u)tro  lugar...                                 
[AC – 074; RO; L. 481] 

(b) a gente vivia na quadra jogan(d)o vôlei quando o futebol num ia treiná(r) lá dentro se o 
futebol treinasse a gente que... arrumasse o(u)tro  lugar...  

Em (17a) há o predomínio da função modal epistêmica, porque o falante elabora 
a proposição como uma possível alternativa de realização de um estado-de-coisas; esse 
valor é intensificado pela paráfrase com o pretérito imperfeito do subjuntivo, como 
mostra (17b), já que, no modo subjuntivo, os traços irrealis e não-asseverativo são 
evidentes. Mesmo que não seja possível uma substituição da perífrase pelo futuro 
simples, o traço irrealis corrobora a presença de uma noção de futuridade, ainda que 
menos evidente. 

(18) IRFUT.SUBJ. + INFINITIVO  

(a) se você for fazê(r) um pe(i)xe tal aí cê joga só:: um po(u)quinho de sal a hora que ela tivé(r) 
na caminha né?... [AC – 100 – RP- L.328 – P.08]   

(b) se você fizer um pe(i)xe tal aí cê joga só:: um po(u)quinho de sal a hora que ela tivé(r) na 
caminha né?...                              
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Em (18a), o falante enuncia o estado-de-coisas como uma possibilidade, daí o 
predomínio da função modal epistêmica; há também um valor de futuridade secundário 
comprovado pela possível paráfrase com o futuro do subjuntivo, como mostra (18b). 
Importante salientar que construções condicionais parecem favorecer o predomínio da 
modalidade epistêmica. Por estarem no plano hipotético, os estado-de-coisas preditos 
estão mais relacionados a fatos possíveis do que a fatos certos.  

3.4 Outras funções de ir+infinitivo para além do complexo TAM 
Para além das funções de tempo, aspecto, modo/modalidade (TAM), 

sincronicamente, identificamos também para a construção ir+infinitivo funções 
ambíguas (19) e de marcador discursivo (20), conforme seguem ocorrência 
exemplificativas de cada caso.  

(a) Função ambígua: manifesta-se em construções em que V1 e V2 são independentes 
semânticamente e, portanto, não estão totalmente conectados; geralmente, há a presença 
de locativos entre V1 e V2, conforme mostra (19a). 

(19)  IR Pres. Ind. + Infinitivo  

(a) é muito difícil tê(r) isso (círculo bíblico)... e na igreja evangé::lica Jeová:: TOdas têm... só a 
católica que tá sumin(d)o porquê? porque es::ses católicos que se DIzem católicos num vão na 
igreja trabalhá(r)...                                        [AC 023; RO; L.574]            

(b) * é muito difícil tê(r) isso (círculo bíblico)... e na igreja evangé::lica Jeová:: TOdas têm... só a 
católica que tá sumin(d)o porquê? porque es::ses católicos que se DIzem católicos num 
trabalharão na igreja... 

Em (19a), parece haver uma sobreposição de leituras que se deve ao fato da 
perífrase ainda não estar totalmente conectada. São possíveis leituras de deslocamento, 
de finalidade e de aspecto iterativo. Não cabe, nesse tipo de ocorrência, paráfrase pelo 
futuro sintético, como mostra (19b). 

(b) Função de Marcador Discursivo: função predominante em ocorrências em que V1 
aparece flexionado no Presente do Indicativo e em que há um funcionamento em bloco; 
a forma é de uma expressão cristalizada, conforme ilustra (20a). 

(20) Ir Presente Ind.  + Infinitivo  

(a) então esse CREme eu vô(u) te falá(r) pra você ele vai vamo(s) supor cê põe três litro de 
leite [AC-89; RP; L.105] 

(b) * então esse CREme falarei pra você ele vai suporemos cê põe três litro de leite                 

Em (20a), as duas construções destacadas funcionam como marcadores 
discursivos, sinalizando estratégias do falante durante a interação verbal na organização 
do seu discurso. Não é possível paráfrase pelo futuro sintético, conforme se verifica em 
(20b), já que o uso dessa forma daria à sentença um valor semântico diferente do 
pretendido pelo falante ao utilizar a forma analítica. 

À guisa de conclusão 
Amparados em estudos anteriores (BYBEE, 1985) sobre a ordem de ocorrência 

de morfemas verbais flexionais e consequente gramaticalização das categorias verbais 
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flexionais, buscamos comprovar a possibilidade de a gramaticalização de ir+infinitivo 
ocorrer em um processo maior de gramaticalização das categorias verbais. 

Bybee (1985) apresenta, por meio de estudo interlinguístico, o comportamento 
das categorias flexionais valência, voz, aspecto, tempo, modo e concordância; analisa a 
frequência de ocorrência dessas categorias nas línguas do mundo, sua ordem de 
ocorrência com relação ao radical, e o efeito morfo-fonêmico que elas exercem sobre 
ele. Dentre as categorias abordadas pela autora, focamo-nos apenas nas de aspecto, 
tempo e modo (TAM), intrinsecamente relacionadas ao nosso fenômeno em estudo. 

Embora o trabalho de Bybee (1985) esteja direcionado aos morfemas flexionais, 
parece-nos viável aplicar seus postulados à análise de ir+infinitivo, uma vez que, nessa 
construção, V1 tem comportamento funcional muito semelhante ao dos morfemas 
flexionais; são eles os responsáveis por toda a marcação morfológica do grupo verbal.   

De acordo com a autora, a categoria verbal aspecto refere-se exclusivamente a 
uma ação ou estado descrito pelo verbo. Ele não afeta os participantes e nem se refere a 
eles. Por isso, aspecto é a categoria mais relevante para a significação encerrada pelo 
radical do verbo, pois está mais diretamente ligada ao seu sentido lexical. Por esta 
razão, podemos pensar que essa seria uma categoria menos gramaticalizada. Com 
relação à categoria Tempo, a autora apresenta ser este não tão relevante para o verbo, 
como aspecto o é. Por outro lado, é mais relevante do que categorias como modo e 
concordância.   

Já a categoria Modalidade, tem a proposição em seu escopo, não modifica 
apenas o verbo. Além disso, argumenta a autora, como ele expressa a atitude do falante, 
não tem uma relação direta com a situação descrita pelo verbo. Isso nos leva a pensar 
que modo/modalidade é menos relevante para o verbo do que o aspecto e o tempo o são 
e, por assim se manifestar, essa categoria é a mais gramaticalizada. 

 Com base nesse estudo de Bybee, é possível hipotetizarmos que a 
gramaticalização de ir+infinitivo ocorra dentro de um processo maior de 
gramaticalização das categorias verbais, conforme mostra o quadro abaixo.  

Quadro 02. Cline de gramaticalidade das funções de ir+infinitivo 

ASPECTO               TEMPO                  MODALIDADE 
 
 
 

        Iterativo      Perfectivo     Imperfectivo      Futuridade         Or. falante          Or. agente        Epistêmica    
 

[- gramaticalizada] ----------------------------------------------- [+gramaticalizada] 
 

Ao mesmo tempo em que confirmamos a relevância dos estudos tipológicos de 
Bybee, relativamente às categorias do complexo TAM, pudemos propor uma trajetória 
de gramaticalização para as construções de ir+infinitivo do PB. Fica, entretanto, por 
confirmar se, de fato, essa ordem universal de gramaticalização proposta no quadro 
acima se instancia diacronicamente e se ela se conforma também aos diferentes graus de 
gramaticalidade de cada type de ir+infinitivo, verificável por meio da aplicação de 
critérios de auxiliaridade (LOBATO, 1975; LONGO, 1990; HEINE, 1993; LONGO; 
CAMPOS, 2002), temas que pretendemos desenvolver em trabalho futuro.   
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Abstract: The goal of this paper is a qualitative analysis of hypercorrection and duplication in 
the use of pronouns in Popular Portuguese spoken in the city of São Paulo. The data under 
study, collected by the Popular Portuguese in São Paulo Project, consist of 72 interviews. 
The theoretic and methodological tools are those from Labovian Variationist Sociolinguistics, 
Functional Linguistics, and Cognitive Linguistics. We propose two explicative hypotheses 
according to the two kinds of construction analyzed: the hypercorrection that occurs in the use 
of reflexive pronouns would be a sign of linguistic change, showing that speakers can no 
longer distinguish between the contexts that demand or not the use of this pronominal form. 
The instances of pronouns’ duplication in object position would be governed by discursive 
motives, as a strategy to mark the Focus.     

Keywords: hypercorrection; duplication; pronominal forms; Popular Brazilian Portuguese; 
Functional Linguistics 

Resumo: Este trabalho objetiva uma análise qualitativa de instâncias de hipercorreção e de 
duplicação no uso de pronomes no português popular. O corpus utilizado é parte do Projeto 
Português Popular em São Paulo e se constitui de 72 inquéritos. Os pressupostos teórico-
metodológicos são fornecidos pela Sociolinguística Variacionista Laboviana, pela Linguística 
Funcional e pela Linguística Cognitiva. Levantamos duas hipóteses explicativas, conforme os 
dois tipos de construção analisados: a hipercorreção que ocorre no uso dos pronomes 
reflexivos seria um indício de mudança linguística, mostrando que os falantes já não são 
capazes de distinguir os contextos que requerem ou não o uso dessa forma pronominal. Os 
casos de duplicação do objeto estariam sendo governados por razões discursivas, constituindo 
uma estratégia para marcar o Foco. 

Palavras-chave: hipercorreção; duplicação; formas pronominais; português popular; 
Linguística Funcional 

1. Introdução 
Este trabalho objetiva uma análise qualitativa de instâncias de hipercorreção e de 

duplicação no uso de pronomes no português popular.  

O corpus utilizado é parte do Projeto Português Popular em São Paulo e se 
constitui de 72 inquéritos de informantes adultos de ambos os sexos, analfabetos ou de 
baixa escolaridade (até 4ª série primária), paulistanos e migrantes do interior de São 
Paulo e de outros estados brasileiros, moradores de favelas da capital paulista. Tais 
entrevistas foram gravadas entre os anos de 1986-1987 e entre 1997-2001. 

Os pressupostos teórico-metodológicos são fornecidos pela Sociolinguística 
Variacionista Laboviana (LABOV, 1991, 1994, 2001), pela Linguística Funcional 
(HALLIDAY, 1994) e pela Linguística Cognitiva (TALMY, 2003a, b). 

Em estudo anterior (PEREIRA, 2007), ocupei-me da análise da variação no uso 
de formas pronominais reflexivas no português popular de São Paulo. Neste estudo, 
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descrevo e analiso ocorrências que foram descartadas naquele trabalho, quais sejam: 
casos de hipercorreção no emprego dos pronomes reflexivos e casos de duplicação 
pronominal em posições internas ao sintagma verbal. 

2. Análise dos dados 

2.1 Instâncias de hipercorreção 
Uma das definições que Labov (1991, p.126) apresenta para o termo 

“hipercorreção” é a seguinte: “aplicação irregular e equívoca de uma regra 
imperfeitamente aprendida”.16 A hipercorreção está ligada ao exagero e se caracteriza 
pela generalização de uma determinada forma para outras unidades linguísticas que não 
a requerem. Como exemplo, Labov cita a variação entre realização x não-realização de 
–s, morfema de 3ª pessoa do singular no Presente do Indicativo do inglês, a qual 
envolve casos de hipercorreção, já que o morfema é utilizado em outras pessoas (ex.: 
We works there) e em contextos não-finitos (ex.: He can gets hurt) (LABOV, 1991, p. 
221). 

Examinando as formas pronominais em posições internas ao sintagma verbal, no 
português popular de São Paulo, verificamos que a hipercorreção – conforme a 
definição acima – ocorre no uso dos pronomes reflexivos. 

As ocorrências analisadas mostram que o falante pode empregar formas 
pronominais reflexivas:  

 

(i) com verbos intransitivos que não se empregam reflexivamente;17 exemplos: 
(1) ficaria mais policiamento (...) não teria muitas coisa que se acontece hoje em dia certo? (I.d,p.7) 

(2) Não qué tê o interesso assim daquilo que é bom pra ele amanhã ou depoise se é uma pessoa 
 (aproveitoso) dá proveito pros otro né? Se é um bom produtor também dá produção. Se não tem 
 interesso (   ) o que que vai fazê né? Tem que se havê o interesse se não hai então (I.8,p.15) 

(3) Inf. É necessidade porque mas como é que nóis não conhece nóis foi criado não era quarqué
 gripinha nóis tava (no hospital) lá não. Gripinha um chazinho quarqué coisa (procurá). Eu vim 
 me adoecê mais aqui em São Paulo do que lá. Lá não tinha essas coisas né? Uma gripinha a toa 
 tomava um chá quarqué (I.h,p.18)  

(4) Aí os guarda falô assim né? “óia... eu vô levá a senhora pu pontu-socorru” né? aí eu já tava né? 
 eu já tava... mais tranquila... aí passô né? qui eu tava venu a minina... a minha netinha né? aí 
 choranu nu meu colu assim... i si tremenu né? aí eu falei assim né? “óia eu não vô não” (I.
 K’,p.34) 

(5) Eu já, por exemplo, eu posso falá a história que eu vi e assisti missão de Frei Damião, como 
 você até esses dias viu./Doc.Ah./Inf.Antes dele falecê, você viu ele pra na televisão, todo mundo, 
 ele ficô muito conhecido. Eu vi. Eu cansei de  assisti missão dele, que a gente se acordava é de 
 madrugada é, por exemplo, às quatro e meia da manhã pra assisti a missa, que chama missão, lá. 
 Então vai muita gente./Doc.Por que missão?/Inf. Porque é chama missa de missão, então vai 
 todo o mundo. Você acorda quatro hora da manhã pra í (I.H’,p.19)  

(6) Doc. Qual o, qual o seu maior sofrimento, que você lembra? Assim o maior assim, que vocè 
 quisé contar / Inf. O maior?/Doc. É o maior/ Inf. Ah! Quando eu perdi a minha virgindade, foi a 
 coisa mais triste da minha vida/ Voluntária 1. marcou né?/ Inf. Marcou. Nossa Senhora! Ele 
 também aqui, Nossa Deus me livre, quando eu me engravidei dele, nossa! (I.9’,p.32) 

                                                 
16 “An irregular misapplication of an imperfectly learned rule” (LABOV, 1991, p. 126). 
17 Esta análise se baseia na nossa própria intuição de falante da língua portuguesa e em Borba (1991). 
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(7) que nem essa semana memo, tá pensanu a minha filhinha morreu e foi enterrada aqui e eu disse 
 “quero í lá, antes de, de tirá os ossinho né? pra mandá u, u resto mortais pra Bahia” e mãe tava 
 dizendo né? “num quero que deixa os osso de minha netinha lá” e eu disse “mas mãe, mãe eu... 
 por que não deixá ela lá mesmo ela no túmulo lá do... do primo?” ela “é meu filho qué dizê que 
 vocêis nasceu, se criou aqui e vai se terminá em São Paulo, e eu nunca que vou lá pra visitá 
 vocêis” (I.8’,p.24) 

(ii) com verbos transitivos que não se empregam reflexivamente; exemplos: 
(8) Nesse dia fui chegá treis hora da madrugada em casa porque topei (  ) ainda com treis malandro. 
 Treis malandro me levaru pro cantão, que nem um aquele cantão que tem aí na des/ quando eu 
 passo ali pra chegá lá no asfalto / Doc. Sei / Inf. Que tem uns tijó/ que era bloco que fazia / Doc. 
 ahn ahn / Inf. E eu sei que me escapei de todos três. (I.9,p.11)  

(9) Inf. Se eu num chegá na mesa aí, a turma num cumeça a escola (...) a turma enche eu “Ei, seu 
 Zé”, também enquanto eu num chego eles/ eles tudo né? que eu sô o mais véio né? (...)/ Doc.3 
 num tem idade pra aprendê/ Inf. num tem, e eu até, até apareceu quando... vai... eu... eu era ( ) 
 até que (dizem que vai pro caminho da escola né?) sabe, cum gente... veia tudo, que eu (vai) que 
 eu aqui, e a turma fala que tão dando muito mais ( ). Tamo se aprendendo muito né? agora eu, 
 inclusive eles, saiu de féria e me deixô trinta/ trinta folha pra mim podê preenchê. Já preenchi 
 tudo, só falta três ((risos))   (I.Y’,p.130) 

(iii) com verbos que podem ser utilizados em construções reflexivas, mas que naquele 
uso específico não se constroem reflexivamente; exemplos:  
 (10) Eu acho que o Bem Estar pra eles e como eu que sô a mãe né? eu me sinto que lá é bom né? não 
 tenho nada que reclamá (I.b,p.4)  

(11) então hoje você tem dinhero pra comê, amanhã você, qué dizê, hoje você tem dinhero pra 
 almoçá, amanhã você tem pra jantá. Você não se dispõe de um dinhero pra fazê, pra pagá, pra 
 tirá uma xerox de rg, fazê um atestado de antecedente, fazê um xerox de otros documentos. 
 (I.I’,p.43) 

(12) a gente quando vai vê/ tem que tratá todo mundo bem, graças a Deus, num tem leitura mas... mas 
 sabê tratá.../ Doc.1 tem que sabê ( )/ Inf. E eu me trato com todo mundo. Ó, eu vô pro centro da 
 cidade, é advogado, é juiz, cunverso cum todo mundo. (I.Y’,p.111) 

(13) Lá eu fiquei seis meis. A senhora acredita que ele não foi home de falá assim “eu vô mandá pelo 
 meno uma carta mandando dizê quanto é de dinherinho que eu vô mandá pra ela passá lá. Como
 é que ela tá se passando como é que não tá ou então eu vô lá vê ela”.   (I.p,p.5)  

(14) pra sobrá a pessoa precisa juntá , pra num vim pro seu serviço, precisa a pessoa tê uma reserva, 
 num dá, nunca dá, pode ganhá o que fô, num dá pra nada, porque a carestia é, tudo é comprado, 
 lá no norte não, a gente tem até ganso, cria um gado, uma ovelha, uma galinha, um porco (  ) 
 como eu tenho profissão de rodá de carro carregá passageiro, mudança e tudo mais as coisas lá 
 sempre ( ) eu sei que é mais fácil, Eliana ela num acostumô aqui num pense em voltar-se, aí vem 
 esses problema né? que nem, eu quero í e ela não qué, fica nesse...   (I.8’,p.25) 

(iv) em contextos não-reflexivos (com dois referentes distintos, na posição de sujeito e 
objeto); exemplos:  
(15) E aí na Teresinha era um tipo assim que a gente convivia com muita gente assim de baxo nível, 
 não é que a gente qué qué se se rebaxá os otro mas a gente é é do nível baxo mas a gente a 
 veze não tem um tipo de mentalidade como os otros né? (I.i,p.53) 

(16) O pessoal diz que o mundo vai se acabá em dois mil né? Mais existe a história, o mundo não se 
 acaba, se acaba é o povo, a senhora viu a nave dos Estados Unido? Aqueles astronauta que foi a 
 primera foi a segunda, na tercera eles sabia com toda sabedoria morreu, acabô. Aqueles já não 
 conta nada né? Aquele o mundo se acabô com ele. (I.0,p.14) 

(17) Doc. Legal, legal. E cêis procu/ vão tão planejando até colocá refletor naquela naquela quadra lá, 
 pelo que eu vi, ou não, Fernando?/Inf. Bom, pelo o que a gente tá planejando, é, ninguém 
 se sabe nada nosso futuro, de nossa energia tamém é bem poca, verba é mínima, por isso a gente 
 tenta angariá um pouquinho de um lado, um poquinho de outro, tal, pra fazê isso. (I.I’,p.39) 
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(18) Doc- E o pai largou, né?/Inf- Era apusentadu, ricibia duas pensão, e tem o siguinte: ele, num 
 ajudava nada, num dava nada pa minha mãe…/Doc- Mas ele batia?/ Inf- Ele mutchio mi bateu, 
 mi batia bastanti. Eu levei, eu levei muita cipoada de doiabera, de araçá, que o sangue voava. 
 Intão… eu me revoltei, minha mãe tamém si revoltô, e a gente se larguemo dele, separemo…
 Ele fazia issu pur causa di uma mulhé qui ele tinha, então a gente se revoltô (I.G’,p.25)  

(v) em contextos de indeterminação com preenchimento do sujeito; exemplos: 
 (19)  “então tu tu qué testemunha eu vô atrais da minha madrinha agora” Ele falô assim “não precisa 
 você tava trais de macho mesmo”. Daí eu falei assim “você não se fala isso nego você não se 
 fala isso porque eu não tô eu não tô indo nesses assunto não” (I.p,p.14)  

(20) Tem lugá que a turma roba/ nunca robarum nada dessas casa aqui. e eu falo que... / Doc.3
 respeitam né?/inf. e eu falo porque eu moro aqui eu sei. Nunca. Tem uma casa aqui, tem duas 
 casa aqui, fechada com a mercadoria toda dentro, já há três ano. Ninguém nunca mexeu. E eles 
 vem só cada quinze vinte dias eles vêm. Mora no sítio, vem aí. Ninguém mexe nem moleque 
 nem nada. E ( ) pa mim pode deixá né? éh, é dum dia po outro/ Doc.2 já.../ Inf. a turma já se 
 limpa as casa (I.Y’,p.120) 

Os exemplos acima mostram que o falante do português popular pode utilizar o 
pronome reflexivo18 em uma ampla variedade de contextos que não o requerem. 

Os grupos (i) e (ii) acima abrangem verbos que não se empregam 
reflexivamente. O grupo (i) contém verbos monovalenciais. Note-se que a maioria deles 
normalmente não tem contraparte transitiva (acontecer, haver, adoecer, tremer). Se a 
noção de reflexivo prototípico pressupõe que exatamente o que faríamos a outrem 
fazemos a nós mesmos (TALMY, 2003b),19 servindo o pronome para assinalar que os 
papéis de Iniciador e entidade afetada recaem sobre o mesmo referente (CAMACHO, 
2003), qual seria a motivação desses usos, junto a verbos de um único participante?  

O grupo (ii) contém predicados transitivos, mas que não se usam na forma 
pronominal. Tanto o verbo de ação escapar quanto o verbo de processo aprender são 
intrinsecamente monadários (TALMY, 2003a), i.e., indicam uma ação ou processo que 
necessariamente envolvem um único participante [+animado] sobre o qual a ação ou o 
processo recaem. Referimo-nos ao fato de estes verbos não poderem ser empregados 
como verbos de ação-processo (*eu escapei ele; *eu aprendi ele), a não ser com o uso 
de um causativo como fazer (eu fiz ele aprender, eu fiz ele escapar). O uso do pronome 
reflexivo aqui, portanto, não teria razão de ser, já que o verbo incorpora um sentido 
reflexivo.    

Os exemplos enumerados em (iii) englobam verbos que podem ser usados 
reflexivamente em outros contextos semânticos e/ou sintáticos. Observe-se que, se 
compararmos os usos reflexivo e não-reflexivo desses verbos, encontramos diferenças 
semânticas relevantes. Este é o caso de: dispor-se a algo (verbo de ação com sujeito 
Agente) x dispor de algo [‘ter’] (verbo de estado com sujeito Inativo); tratar-se [‘sofrer 
tratamento com um médico’] (verbo de processo com sujeito Paciente) x tratar [‘manter 
relações’] (verbo de ação com sujeito Agente); passar-se [‘transcorrer’] (verbo de 
processo com sujeito Paciente) x passar [‘sentir-se’] (verbo de processo com sujeito 
Experimentador). No caso de voltar, em que se mantém o papel semântico de Agente, 
não importa se empregado na forma reflexiva ou não, há diferença no sentido do verbo: 
voltar [‘retornar’] para a Bahia x voltar-se [‘voltar o corpo’] para o lado. A única 

                                                 
18 Utilizamos aqui a denominação “pronome reflexivo” para uma ampla gama de contextos em que o 
pronome apresenta valores semânticos diversos: reflexivo, recíproco, passivo e indeterminado. 
19 Maurer (1951, p. 55) menciona que os gramáticos indianos usavam os seguintes termos para se referir à 
voz ativa e à reflexiva (ou média): respectivamente, “palavra para outrem”, “palavra para si mesmo”. 
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exceção é o verbo sentir, que indica sempre um processo com sujeito Experimentador, 
contendo um sentido geral de ‘experimentar sensação’, tanto em construções reflexivas 
como não reflexivas (BORBA, 1991).   

O grupo (iv) nos leva a questionar se os falantes realmente têm consciência da 
noção de reflexividade (cf. MACAMBIRA, 1982 apud COSTA, 1987),20 como uma 
ação/processo que recai sobre o próprio sujeito. 

O grupo (v) evidencia o uso concomitante de duas estratégias para expressar a 
noção de sujeito indeterminado. Vários estudos mostram que os falantes do Português 
do Brasil usam com pouca frequência o se indeterminador (DUARTE, 2002; DUARTE; 
LOPES, 2002; KATO; TARALLO, 1986; NUNES, 1991), e que essa construção tende 
a ser substituída por outras estratégias para veicular a noção de sujeito indeterminado, 
que não envolvem o uso de se, como o emprego de pronomes (eles, vocês, nós, a gente); 
e verbos na 3ª pessoa do singular, na 3ª pessoa do plural, ou na 1ª pessoa do plural, com 
casa vazia do sujeito (cf. ASSIS, 1988; DUARTE; LOPES, 2002; ILARI, FRANCHI; 
NEVES, 1996; KATO; TARALLO, 1986; MICHELETTI, 2000). A inserção de se 
juntamente com o preenchimento do sujeito indeterminado pode ser um reflexo dessa 
variação na expressão do valor de indeterminação.     

Todos os casos acima são tipicamente descritos como instâncias de 
hipercorreção (cf. RODRIGUES; PEREIRA, 2006; CAMACHO, 2003; NUNES, 1995).  

Labov (1991, 1994, 2001) relaciona a hipercorreção à percepção, por parte dos 
falantes, do valor social das variantes. Segundo o autor, a hipercorreção exerce um 
papel importante na mudança linguística, já que pode levar tanto à aquisição de formas 
de prestígio, quanto à eliminação de formas estigmatizadas por uma determinada 
comunidade. A existência de casos de hipercorreção é, portanto, tomada como um 
indício de que a variável é altamente saliente, isto é, de que ela se tornou objeto de 
atenção consciente por parte dos falantes.  

De fato, a hipercorreção envolve algum grau de consciência do valor social das 
variantes, principalmente do estigma que atinge as formas consideradas “incorretas” 
pelas gramáticas. Como nota Camacho (2003, p. 115), a hipercorreção “é um fenômeno 
sociolinguístico motivado por um sentimento de insegurança em relação às normas 
gramaticais da variedade padrão”. Contudo, embora o falante do português popular 
perceba que algumas das formas linguísticas que utiliza podem ser avaliadas 
negativamente, ele dificilmente sabe dizer quais são exatamente essas formas. 

Assim, ainda que não examinemos a questão da avaliação no presente estudo, 
parece-nos mais plausível a hipótese de que os falantes não percebem a variação entre 
realização x não-realização dos reflexivos. Um argumento a favor dessa hipótese é que 
essa variação atinge não somente o português popular (PEREIRA, 2007), mas também a 
fala culta e a escrita (cf. CAMACHO, 2003; NUNES, 1995).  

Conjeturamos que a hipercorreção talvez possa ocorrer de forma inconsciente21 e 
que ela constituiria um indício de mudança linguística, mostrando que os falantes já não 
são capazes de distinguir os contextos que requerem ou não o uso do pronome reflexivo.  

                                                 
20 Macambira, José R. (1982). A estrutura morfossintática do português. São Paulo, Pioneira.  
Macambira (1982 apud COSTA, 1987, p. 18) observa que os falantes têm consciência da reflexividade, já 
que só generalizam o se em contextos reflexivos, e nunca naqueles que não envolvem correferência (ex.: 
Eu se admiro por Eu te admiro). 
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Isso acontece não só com os usuários da língua, mas também com nós, 
linguistas, sendo por vezes difícil identificar as construções em que há “inserção” ou, ao 
contrário, “apagamento” do pronome. D’Albuquerque (1984) fala da dificuldade que 
teve em diferenciar os verbos essencialmente pronominais dos acidentalmente 
pronominais, uma vez que ela própria apresenta variação em sua fala. 

Em nossa análise, constatamos que a hipercorreção nem sempre é facilmente 
detectada, já que o próprio analista pode ficar em dúvida se um determinado verbo se 
constrói na forma reflexiva ou não. Por esse motivo, tivemos que adotar um critério: 
seguimos as indicações de Borba (1991). Isso nos levou a considerar as ocorrências a 
seguir como hipercorreção, embora dicionários como Ferreira (1986) mencionem que 
verbos como sossegar e topar podem ser empregados na forma pronominal ou não. Para 
Borba (1991), sossegar e topar não são verbos pronominais; já desfazer não é 
pronominal com o sentido de ‘caçoar, humilhar’; apenas com o sentido de ‘livrar-se’, ou 
‘desmanchar-se’. 
(21) todo mundo tava dentro se assossegava (I.t,p.6)  

(22) quando eu cheguei aqui me topei com um vigarista (I.5,p.12)  

(23) “cê tá dando sentando o pau em mim né? sentando o pau em mim se desfazendo de mim”
 (I.p,p.6)   

2.2 Instâncias de duplicação 
Estudos sobre o uso de formas pronominais no Português do Brasil (PB) 

(NUNES, 1993; CORRÊA, 1991) descrevem instâncias de duplicação do objeto, com o 
uso de dois pronomes átonos, como hipercorreção. Corrêa (1991, p. 49) cita o exemplo 
“...para o identificá-lo”, classificando-o como um “uso incorreto”.   

No corpus sob análise, verificamos a existência de ocorrências de duplicação 
pronominal em posições internas ao sintagma verbal.  

Entre as construções reflexivas, são poucos os casos em que se pode dizer 
seguramente que houve duplicação sintática do pronome. Entre estes, estão estruturas 
com o uso de dois pronomes colocados proclítica e encliticamente, como em (24-25), e 
dois pronomes antepostos ao verbo e separados por um advérbio, como em (26).22  

(24) Doc. a senhora me parece um pouco triste dona Tereza/ Inf. não depois que doeci eu sou assim 
 memo/ Doc. é?/Inf. é... a minha doença até que me to/ até que eu me sinto me realimada assim... 
 mais depois que eu doeci eu fiquei memo u’a pessoa aMAR:::ga  (I.2’,p.36)   

(25) Inf. Então é ( ) negóço assim a vida da gente / Doc. é verdade... ouvindo essa história o que você 
 tem a dizer? ((dirigindo-se ao outro informante))/ Inf.2 ( )/ Inf. a vida é boa ( ) precisa sabê levar 
 a vida é boa... purque mi sintu orgulhosa ( ) ói eu fiquei sozinha a pão e água pagando aluguel 
 meu filho mais novo tinha um anu e mei eu não tinha estudu... ergui a cabeça pra cima...ergui a 
 cabeça pra cima falei eu ano vô deixá mi levá ... pisei firmi eu sô igual a uma vela vai apagando 
 e depois... acende mais eu nunca mi deixei mi levá sempre eu tô aí firme bataiano (I.0’.p.12)  

                                                                                                                                               
21 Usando o termo “hypercorrection from below”, Labov (1991, p. 178) admite que também pode haver 
hipercorreção antes mesmo que as variantes se tornem objeto de atenção consciente por parte dos 
falantes.  
22 Note-se que esta ocorrência é ambígua, já que o primeiro se pode ter valor condicional.  No caso da 
interpretação reflexiva, este exemplo contraria a hipótese de que o pronome se constitui um clítico a 
caminho de se tornar um afixo verbal (OLIVEIRA, 2006). 
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(26) Que nem inclusive essa vizinha minha memo que tava com eles foi agora. Ela só tinha uma uma 
 nenezinha que ia fazê um ano. Ela foi quando esses dia ela mandô carta pro marido diz que a 
 menina tava ruim com bronquite que precisava tomá treis inalação por dia/ Doc. É na Bahia 
 lugar quente?/ Inf. É num lugar quente. Se não se deu. Quando se dá numa coisa não se dá na 
 otra (I.t,p.4)  

Nos demais casos de construções reflexivas, a duplicação ocorre 
procliticamente, podendo ser explicada pela repetição que está presente na língua falada 
espontânea, como ilustram os exemplos (27-29): 

(27) E eu tava desceno uma... a a av/ ala a avenida Rio Branco ali em Santo Amaro e veio um cara 
 quando eu vi o cara... olhandando na minha direção eu tive a impressão que ele ia me assaltá mas 
 foi dito e feito quando eu penso que não o cara me segurô pra pegá a minhas coisa e eu... pedi 
 prele me soltá treis vezes na terceira veiz eu saí puxei ele eu saí correno e gritando “pega ladrão” 
 e foi embora só quando eu cheguei em casa que eu vi que eu tava com o braço todo marcado 
 todo roxo... mas eu consegui escapá/ Doc. e ele não foi atrás de você?/ Inf. não porque eu corri 
 muito e me me misturei no meio das pessoas ( I.5’,p.11) 

(28) Doc. Então é boa a vida no Carombé seu Gilberto?/Inf.  Não não não não eu não sei se é porque 
 é porque a gente já tá com tempo já tá com muito tempo que tá aqui / Doc. ahn ahn / Inf. E já 
 passô por várias (feras) né? Tem que dizê várias (fera) assim / Doc. Tem problema? Tem 
 problema aqui?/ Inf. É sempre tem problema de veis em quando e bem verdade a senhora sabe 
 que a gente se se prende um poco se prende um poco mais é por querê vivê a a bem de todos 
 né? (I.7,p.7)        

(29) Doc. O senhor acha que tem codição de modificá?/ Inf. É, hai condições mais se hai interésse 
 né? então. Não hai coisa no mundos que não tendo interesse que possa valê. Não senhora. Se não 
 houvé interesse não adianta nada né? que a pessoa vê se se considera na sua formação na na sua 
 grande maior filosofia e ele então abusa daquilo então ele não é? (...) a senhora vê que é como eu 
 já disse a falta de respeito a falta de consideração tá causando consequência muito séria não é? 
 (I.8,p.13-14)  

Já em construções de reflexivo recíproco, a duplicação geralmente ocorre com o 
uso de pronome átono anteposto mais pronome tônico preposicionado posposto ao 
verbo; exemplos:  

(30) Doc. Escuta Neusa como é que é a vida aqui na favela? Eu vi que cê tem um mundo de amigas/ 
 Inf. Ah graças a Deus. Isso aqui (   )/ Doc. Todo mundo é amigo/ Inf. Tudo é amigo. Aqui nesse 
 pedaço aqui todo mundo não tem esse negócio de de mal querença não, todo mundo se dá um 
 com o otro, todo mundo quando um precisa de uma coisa o o otro serve aqui é muito bom. Eu
 graças a Deus moro aqui há sete ano não tenho o que dizê (   ) de vizinho nenhum  (I.3,p.3) 

(31) Doc. E como foi a sua infância assim com os seus irmãos?/Inf. Bom, foi normal. Foi só 
 momento feliz assim. Só que nóis sofremo, todos junto/ Doc. Mas vocês brincavam, como é que 
 é?/Inf. Nóis brincava, nóis brigava, mais nóis mais brigava do que brincava/ Doc. é?/Inf. acho 
 graça hoje/ Doc. que é coisa de irmão né?/ Inf. Mais também quando nóis brigava, nossa tia 
 colocava um de castigo com o outo. Aí, batia e dizia: “Agora se beija um com o outo”. Nóis 
 apanhava e depois se beijava. Saía beijano um no rosto do um. “Cê são irmão”. E falava assim 
 “São irmão!” (I.J’,p.64) 

(32) Doc. A senhora não teve oportunidade de ir pra escola?/Inf. não tivi... eu istudei um tempinhu... 
 aí a genti tinha qui ajudá meu pai na roça... precisô ajudá né? eu tinha muito irmão sabi? na 
 época... incrusivi também os irmão tudu tinha ... a genti tinha qui si ajudá né? i si ajudá uns aus 
 otu né? u que qui a genti ia fazê... eu perdi meu avô... depois qui a genti perdeu o avô né? ficô 
mais difícil (I.M’,p.72)   

Os exemplos (30-32) mostram que não são todos os casos de duplicação que 
podem ser descritos como hipercorreção. Estas ocorrências de duplicação de pronomes 
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reflexivos com valor de reciprocidade podem ser caracterizadas como expressões de 
reforço, e não tendem a ser vistas como um “erro” gramatical (CUNHA, 1975; LIMA, 
1992). Cunha (1975) nota que a expressão reforçativa serve, inclusive, para eliminar a 
ambiguidade entre o sentido reflexivo e o recíproco, como ocorre no exemplo (32) 
acima: “a genti tinha qui si ajudá [a si mesmos] né? i si ajudá uns aus otu né?”. 

Analisando as construções não-reflexivas (em que não há identidade referencial 
entre sujeito e objeto), observamos que a duplicação segue um padrão regular, 
ocorrendo: majoritariamente na 1ª pessoa, mas também na 2ª pessoa, com pronome 
átono proclítico mais pronome tônico preposicionado e posposto ao verbo; exemplos: 

 (33) depois... fui melhorandu pocu a pocu... qui eli dexô di mim... uma veiz:... voltô... depois... dexô 
mi dexô di mim umas quatru veiz depois voltô eu aceitei... quando foi na quinta veiz eu falei 
“faz favor... muié tem qui tê vergonha na cara” ((ri)) “di hoji im dianti... nada feitu... num vô 
querê homi só pa enchê casa di fiu... si nem casa eu tenhu” (...)(I.a,p.12) 

 (34) então... eu deitada/ eu sentada nu bancu cum a criança nus braçus... i durmimus e as os mininu 
tudu deitadinhu assim tudu durmindu tudu SUju sem tomá banho sem nada... meu pai quasi 
mortu di cansadu... (...) chega em belo horizonti a a polícia feminina... quiria pegá um pra ela 
otra quiria otru “ah mi dá mi dá pra mim seu afrânio essi essi mininu pra mim qui é lindo”... “ah 
não” meu pai “nu dô”... “mi dá a minininha” “não dô” né? aí veio a assistente social i dava leiti 
pra genti né? dava TANta coisa cumida né? (I.e, p.4)  

 (35) Inf. É bairro ( ) não se se você já ouviu falá. Aí depois eu conheci meu marido foi até num 
casamento e a gente começô a namorá depois resolve/ nos casamo. / Doc. Você casou cê tava 
trabalhando lá?/ Inf. Tava. Aí a gente/ Doc. E pra saí? A patroa não ficô chateada?  / Inf. Até até 
hoje ela às veze me escreve pra mim fala que é pra mim í lá que tá com saudade de mim 
 (I.y,p.27) 

(36) Doc. Por que que a senhora disse que não se acostuma em São Paulo? Por causa do clima?/Inf. 
É. eu não me dô aqui/ Doc ahn ahn/ Inf. O que me o que me acaba comigo aqui é o frio. Eu sô 
muito frienta minha fia, sô muito frienta (I.9,p.14) 

(37) o filho do velho veio me deu um murro assim ni mim . Loque ele me deu um murro em mim eu 
peguei ele pro pescoço (I.m,p.8)  

(38) É, eu (cheguei) em casa vem me chamá “Ô, seu Zé, vai me coloca um botijão de gás pra mim” 
(I.Y’, p.113) 

Ainda quanto à forma, notamos que o pronome tônico posposto ao verbo 
aparece não somente em caso oblíquo, mas também em caso reto; exemplos:  

(39) É o ladrão, levaru o pagamento levaru meus documento tudo registro da criançada tudo certidão 
de casamento levô tudo junto me deixô eu aí na rua aí sem nada (I.m, p. 3)  

(40) mas Deus mi guarDÔ... Deus tem me guardado eu até hoje né? (I.6,p.10) 

(41) Mandaru me chamá eu de novo (I. V’, p.18) 

Nas instâncias de 2ª pessoa, o pronome átono “te” tende a combinar-se com a 
forma pronominal você; exemplos: 

(42) aí nóis moramu em governadô... bastanti tempu... i surgiu qui... a... aí desdi a serraria lá na 
fazenda essi meu irmão qui mora aqui i a otra minha irmã qui tá com a mamãe foi morá cumigu 
us dois né? ela era bem piquena i eli já um rapaizinho um pocu menus qui eli né? eli já tinha uns 
quatorzi anu também... aí elis foi morá cumigu... depois u... u... u  rapaiz da fazenda dispensô u 
jessi né? i quiria qui eli ficassi na... na fazenda... aí u jessi falô pra eli assim “ah não já qui você... 
qui eu num vô ficá você tamém num vai ficá... você é di menor... i tá na minha responsabilidadi i 
eu num vô ti deixá você aí i í pra governadô... você tem qui í comigo aonde eu fô você vai”... aí 
foi eli i a minha irmã mais nova a caçula... pra governadô i eli entrô na oficina mecânica i 
cumeçô a trabalhá né? u meu irmão i eli cumeçô a trabalhá di entrega né? (I.i,p.52) 
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(43) Aí eu falei “que é que ocêis vão me ensiná?”. Ele falô “primero nós vão te ensiná ocê a fazê 
 conta” (I.m,p.13) 

(44) E ele fala assim “E ( ) ó, qualqué coisa pode dá um toque pra mim. Ninguém vai te mexê com 
você não (I.X’,p.199) 

Quanto à função sintática, predominam os casos de argumento exigido pelo 
verbo, mas há também alguns casos de complemento oblíquo.  

Moraes de Castilho (2005, p. 27) constata que essa duplicação, ou 
redobramento, já estava presente na língua desde o português medieval (exs.: 
chagarom-no a el de muitas chagas; o seu filho Joane de que me a mim alguuas vezes 
fallarom), abrangendo não somente pronomes, mas outros constituintes sintáticos, tais 
como advérbios e quantificadores. Como nota a autora, as gramáticas tradicionais 
portuguesas, bem como as românicas em geral, se restringem à menção de 
redobramento com o uso de um pronome átono mais um pronome tônico 
preposicionado, descrevendo-os como casos de pleonasmo e explicando-os em termos 
de ênfase (conferir também: CUNHA, 1975; LIMA, 1992).  Já o redobramento com a 
utilização de dois pronomes átonos tende a ser visto como um “vício de linguagem” 
(MORAES DE CASTILHO, 2005). Considera-se igualmente uma “incorreção” o uso 
do pronome objeto no caso reto, como nos exemplos (39-41) (cf. CUNHA, 1975).  

Deixando de lado a avaliação social negativa ou não dessas construções, essas 
ocorrências levantam a seguinte questão: se é o objeto nulo o uso preferencial no PB (cf. 
CYRINO, 1993; DUARTE, 1986; NUNES, 1993; ROBERTS, 1993; TARALLO, 
1993), por que duplicar o objeto?  

Partindo de uma visão funcionalista da língua, segundo a qual há uma relação 
natural, não-arbitrária, entre Semântica e Discurso, por um lado, e Gramática, pelo 
outro, hipotetizamos que os casos de duplicação do objeto teriam motivações 
discursivas – dentre outras –, constituindo uma estratégia para salientar o Foco. 

Segundo Halliday (1994), a função discursiva de Foco pode recair em qualquer 
elemento da oração (pé, palavra ou sílaba). O Foco constitui o elemento mais 
importante do ponto de vista informacional, sendo marcado por proeminência tônica.  

Grande parte das ocorrências de duplicação mencionadas aqui envolve um 
pronome tônico. Em alguns desses casos, o referente do pronome constitui informação 
nova – isto é, a sua omissão prejudicaria a informação. Assim, o falante não somente o 
realiza, como ainda o duplica, utilizando a forma átona mais a tônica. Esse é o caso das 
ocorrências (30), (32), (36), (39) e (42), cujas versões sem o pronome são reproduzidas 
a seguir, para que se verifique o comprometimento da informação. 

(30a) Doc. Escuta Neusa como é que é a vida aqui na favela? Eu vi que cê tem um mundo de amigas/ 
 Inf. Ah graças a Deus. Isso aqui (   )/ Doc. Todo mundo é amigo/ Inf. Tudo é amigo. Aqui nesse 
 pedaço aqui todo mundo não tem esse negócio de de mal querença não, todo mundo dá Ø, todo
 mundo quando um precisa de uma coisa o o otro serve aqui é muito bom. Eu graças a Deus 
 moro aqui há sete ano não tenho o que dizê (   ) de vizinho nenhum  (I.3,p.3) 

(32a) Doc. A senhora não teve oportunidade de ir pra escola?/Inf. não tivi... eu istudei um tempinhu... 
 aí a genti tinha qui ajudá meu pai na roça... precisô ajudá né? eu tinha muito irmão sabi? na 
 época... incrusivi também os irmão tudu tinha ... a genti tinha qui si ajudá né? i ajudá Ø né? u 
que qui a genti ia fazê... eu perdi meu avô... depois qui a genti perdeu o avô né? ficô mais difícil 
(I.M’,p.72)   
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(36a) Doc. Por que que a senhora disse que não se acostuma em São Paulo? Por causa do clima?/Inf. 
É. eu não me dô aqui/ Doc ahn ahn/ Inf. O que Ø o que acaba Ø  aqui é o frio. Eu sô muito 
frienta minha fia, sô muito frienta (I.9,p.14) 

(39a) É o ladrão, levaru o pagamento levaru meus documento tudo registro da criançada tudo certidão
 de casamento levô tudo junto deixô Ø aí na rua aí sem nada (I.m,p.3)  

(42a) aí nóis moramu em governadô... bastanti tempu... i surgiu qui... a... aí desdi a serraria lá na 
fazenda essi meu irmão qui mora aqui i a otra minha irmã qui tá com a mamãe foi morá cumigu 
us dois né? ela era bem piquena i eli já um rapaizinho um pocu menus qui eli né? eli já tinha uns 
quatorzi anu também... aí elis foi morá cumigu... depois u... u... u  rapaiz da fazenda dispensô u 
jessi né? i quiria qui eli ficassi na... na fazenda... aí u jessi falô pra eli assim “ah não já qui você... 
qui eu num vô ficá você tamém num vai ficá... você é di menor... i tá na minha responsabilidadi i 
eu num vô deixá Ø aí i í pra governadô... você tem qui í comigo aonde eu fô você vai”... aí foi eli 
i a minha irmã mais nova a caçula... pra governadô i eli entrô na oficina mecânica i cumeçô a 
trabalhá né? u meu irmão i eli cumeçô a trabalhá di entrega né? (I.i,p.52) 

Nas instâncias em que o referente do pronome constitui informação dada (nas 
quais a omissão deste não acarretaria comprometimento), por seu turno, a duplicação 
com o uso da forma tônica parece indicar que o falante escolhe apresentar aquela 
informação como Nova, importante, ainda que tenha sido mencionada anteriormente. 
Isso acontece nos exemplos (31), (33), (34), (35), (38), (40), (41), (43) e (44), 
reproduzidos a seguir. 

(31) Doc. E como foi a sua infância assim com os seus irmãos?/Inf. Bom, foi normal. Foi só 
 momento feliz assim. Só que nóis sofremo, todos junto/ Doc. Mas vocês brincavam, como é que 
 é?/Inf. Nóis brincava, nóis brigava, mais nóis mais brigava do que brincava/ Doc. é?/Inf. acho 
 graça hoje/ Doc. que é coisa de irmão né?/ Inf. Mais também quando nóis brigava, nossa tia 
 colocava um de castigo com o outo. Aí, batia e dizia: “Agora se beija um com o outo”. Nóis 
 apanhava e depois se beijava. Saía beijano um no rosto do um. “Cê são irmão”. E falava assim 
 “São irmão!” (I.J’,p.64) 

(33) depois... fui melhorandu pocu a pocu... qui eli dexô di mim... uma veiz:... voltô... depois... dexô 
 mi dexô di mim umas quatru veiz depois voltô eu aceitei... quando foi na quinta veiz eu falei 
 “faz favor... muié tem qui tê vergonha na cara” ((ri)) “di hoji im dianti... nada feitu... num vô 
 querê homi só pa enchê casa di fiu... si nem casa eu tenhu” (...)(I.a,p.12) 

(34) então... eu deitada/ eu sentada nu bancu cum a criança nus braçus... i durmimus e as os mininu 
tudu deitadinhu assim tudu durmindu tudu SUju sem tomá banho sem nada... meu pai quasi 
mortu di cansadu... (...) chega em belo horizonti a a polícia feminina... quiria pegá um pra ela 
otra quiria otru “ah mi dá mi dá pra mim seu afrânio essi essi mininu pra mim qui é lindo”... “ah 
não” meu pai “nu dô”... “mi dá a minininha” “não dô” né? aí veio a assistente social i dava leiti 
pra genti né? dava TANta coisa cumida né? (I.e, p.4)  

(35) Inf. É bairro ( ) não se se você já ouviu falá. Aí depois eu conheci meu marido foi até num 
casamento e a gente começô a namorá depois resolve/ nos casamo. / Doc. Você casou cê tava 
trabalhando lá?/ Inf. Tava. Aí a gente/ Doc. E pra saí? A patroa não ficô chateada?  / Inf. Até até 
hoje ela às veze me escreve pra mim fala que é pra mim í lá que tá com saudade de mim 
 (I.y,p.27) 

(38) É, eu (cheguei) em casa vem me chamá “Ô, seu Zé, vai me coloca um botijão de gás pra mim” 
(I.Y’, p.113) 

(40) mas Deus mi guarDÔ... Deus tem me guardado eu até hoje né? (I.6,p.10) 

(41) Mandaru me chamá eu de novo (I. V, p,18) 

(43) Aí eu falei “que é que ocêis vão me ensiná?”. Ele falô “primero nós vão te ensiná ocê a fazê 
 conta” (I.m,p.13) 

(44) E ele fala assim “E ( ) ó, qualqué coisa pode dá um toque pra mim. Ninguém vai te mexê com 
você não (I.X’,p.199) 



69 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 59-72, mai.-ago. 2010 

Em alguns desses exemplos, parece haver a intenção de ressaltar o argumento 
afetado pela ação, que pode ser um Beneficiário, como em (34) e (43), ou um Paciente 
como em (37) a seguir. Note-se que, na primeira instância deste exemplo, o falante 
introduz a informação nova e, na segunda, repete essa informação usando novamente o 
pronome tônico preposicionado, como se quisesse ressaltar essa informação conhecida, 
apresentando-a como relevante.  

(37) o filho do velho veio me deu um murro assim ni mim . Loque ele me deu um murro em mim eu 
 peguei ele pro pescoço (I.m,p.8)  

Halliday nota que o Novo pode ser algo que não foi mencionado, mas pode ser 
também algo inesperado ou importante, previamente mencionado ou não. Uma forma de 
“novidade” é a ênfase assinalada pela entonação e/ou pela estrutura, como nos seguintes 
exemplos citados pelo autor, em que os pronomes pessoais teoricamente Dados são 
apresentados como Novos: You can go if you like, I’m not going; It’s you who were to 
blame (HALLIDAY, 1994, p. 298,301).  

Como destaca Halliday (1994), a estrutura informacional depende de como o 
falante decide apresentar a cena. Ele pode colocar algo que considera importante como 
Foco, ainda que constitua informação já mencionada, conhecida pelo interlocutor. 
Talmy (2003a) propõe o conceito de windowing of attention (‘janela de atenção’) para 
explicar como os falantes, através das formas linguísticas, podem dirigir maior atenção, 
ou, ao contrário, ignorar certas partes da cena de referência. Essas observações reforçam 
nossa hipótese de que, nos exemplos citados, o pronome tônico é assinalado como parte 
do Foco (cf. GROPPI, 2004). 

3. Considerações finais 
Neste trabalho, analisamos casos de hipercorreção no emprego dos pronomes 

reflexivos e de duplicação pronominal em posições internas ao sintagma verbal.  

As ocorrências de duplicação encontradas no corpus do português popular em 
São Paulo levantam a seguinte indagação: se é o objeto nulo o uso preferencial no PB 
(cf. CYRINO, 1993; DUARTE, 1986; NUNES, 1993; ROBERTS, 1993; TARALLO, 
1993), por que duplicar o objeto?  

A mesma questão se aplica às instâncias de hipercorreção no uso dos pronomes 
reflexivos: se é a omissão que constitui o padrão no português popular (PEREIRA, 
2007), por que inserir os pronomes em contextos que não os requerem?  

Conjeturamos duas respostas diferentes, conforme os tipos de construção 
constatados: a hipercorreção no uso dos pronomes reflexivos pode ser um indício de 
mudança linguística, mostrando que os falantes já não são capazes de distinguir os 
contextos que requerem ou não o uso dessa forma pronominal. Os casos de duplicação 
do objeto, por outro lado, podem estar sendo governados por razões discursivas – dentre 
outras aqui não elaboradas –, constituindo uma estratégia para salientar o Foco. 
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Abstract: The aim of this paper is to analyze the multifunctional uses of assim (thus) under 
the perspectives of Grammaticalization theory (TRAUGOTT, 1982, 1999) and Functional 
Discourse Grammar (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008). The proposal is to show that the 
grammaticalization process of assim in spoken Portuguese of northwest of the State of São 
Paulo may be analyzed according to the levels and layers of FDG organization. 

Keywords: Grammaticalization; Functional Discourse Grammar; Item assim. 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar os usos multifuncionais de assim a partir do 
diálogo entre os postulados teóricos da Gramaticalização (TRAUGOTT, 1982, 1995) e da 
Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008). A proposta é mostrar 
que o processo de gramaticalização de assim no português falado do noroeste paulista 
(IBORUNA) pode ser analisado conforme os níveis e as camadas de organização da GDF. 

Palavras-chave: Gramaticalização; Gramática Discursivo-Funcional; Item assim. 

Palavras iniciais 
Nos últimos anos, alguns usos de assim já foram descritos por linguistas 

brasileiros, no entanto há ainda vários usos que não foram analisados, principalmente os 
que fazem referência à situação comunicativa do falante/ouvinte. Nesse contexto, 
estudos como os de Lopes-Damásio (2008)1 e Guerra (2007)2 sobre os marcadores 
discursivos na Língua Portuguesa são certamente os que apresentam uma análise mais 
atualizada e detalhada sobre o funcionamento de alguns itens linguísticos no Português, 
porém trabalhos dessa linhagem são muito poucos. Apesar dos problemas levantados 
por esses estudos e dos resultados positivos alcançados pelas autoras, muito ainda 
precisa ser feito com relação aos itens adverbiais no Português, incluindo o item assim, 
não somente no que diz respeito às funções textuais e discursivas que esses elementos 
linguísticos podem exercer, como também no que diz respeito ao percurso de 
Gramaticalização (GR, doravante) percorrido por esses itens no Português brasileiro. 

Baseando-nos, pois, em uma perspectiva funcionalista da linguagem, em 
especial nos postulados teóricos da Gramática Discursivo-Funcional (GDF, doravante) e 
da GR, o nosso objetivo é mostrar que o item linguístico assim pode ser perfeitamente 
analisado com relação aos níveis (Representacional e Interpessoal) e às camadas 
(semânticas e pragmáticas) de organização da GDF, no sentido de que a expansão 
funcional desse elemento nos níveis e nas camadas da GDF pode ser elencada como 
uma evidência linguística de que o item assim está se gramaticalizando na língua, 

                                                 
1 Em sua dissertação, Lopes-Damásio (2008) analisou as funções do marcador discursivo assim. 
2 O objetivo do trabalho de Guerra (2007) é buscar uma redefinição do conceito de marcador discursivo e, 
consequentemente, dos elementos linguísticos que podem integrar esse grupo de palavras.   
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assumindo diferentes funções textuais e discursivas ao longo do seu percurso de 
mudança linguística, em direção às dimensões textual e interacional da língua. 

Para tanto, o presente artigo encontra-se organizado em cinco partes. A seção 1 
traz uma apresentação da GDF. A seção 2 apresenta a descrição e a análise dos dados de 
assim no português falado do noroeste paulista. A seção 3 discute algumas questões 
teóricas em torno da GR e algumas generalizações sobre os usos de assim. Por fim, a 
última seção encerra-se com as considerações finais.   

A Gramática Discursivo-Funcional  
Para Hengeveld e Mackenzie (2008), a GDF apresenta os seguintes aspectos: (i) 

a GDF busca modelar a competência gramatical de usuários das línguas; (ii) GDF 
assume o ato discursivo, não a oração, como unidade básica de análise; (iii) a GDF 
interage sistematicamente com os componentes conceitual, contextual e de expressão, que 
antes não tinham sido contemplados na Gramática Funcional (GF) de  Dik (1989); (iv) a 
organização hierárquica da GDF é descendente, enquanto a da GF é ascendente. São as 
intenções do falante que motivam a produção linguística; e, por fim, (v) a GDF inclui as 
representações morfossintáticas e fonológicas como parte de sua estrutura subjacente. 

De acordo com Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 2), a GDF pode ser definida 
mais concisamente como uma teoria que procura entender como as unidades linguísticas 
são estruturadas em termos do mundo que elas descrevem e das funções comunicativas 
que elas expressam na língua. O discurso passa a ser na GDF o “suporte” das unidades 
linguísticas de níveis mais baixos. O que difere a GDF da GF é que a GDF inicia-se 
com a formulação da intenção do falante, finalizando com a realização da expressão 
linguística, ao passo que a GF inicia-se com a seleção de itens lexicais para, em seguida, 
expandir gradualmente a estrutura subjacente da oração para outras camadas. 

Uma outra diferença entre os dois modelos teóricos é que, na GDF, a pragmática 
governa a semântica, a pragmática e a semântica governam a morfossintaxe e, juntas, a 
pragmática, a semântica e morfossintaxe governam a fonologia. A relação em ‘cascata’ 
entre os níveis de análise da linguagem é certamente determinada pela organização top-
down (decrescente) da gramática (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 1-13). 

De acordo com Hengeveld e Mackenzie (2008), a GDF: 

 
assim como os modelos formalistas, busca descrever o conhecimento que está por trás 
do potencial de um usuário de se comunicar na sua língua de uma maneira altamente 
formalizada e explícita. O usuário de língua é visto como tendo conhecimento tanto das 
unidades (ex. lexemas, auxiliares, componentes sintáticos, fonemas) como do modo 
como essas unidades podem ser combinadas (em atos discursivos, proposições, 
orações e complexos fonológicos). […] Assim, GDF oferece não só um inventário de 
formas, como também busca explicitar como elas se combinam na interação verbal. (p. 
26-27, tradução nossa, grifo nosso).   

 
Essa mudança radical é, conforme Hengeveld (2004), motivada pelo postulado 

de que a “eficiência de um modelo de gramática é tanto maior quanto mais se aproximar 
do processamento cognitivo”.3 Isso porque, segundo os autores, estudos 

                                                 
3 Cf. original: “the model is assumed to be more effective, the more closely it resembles this language 
production process” (HENGEVELD, 2004b, p. 367). 
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psicolinguísticos demonstram claramente que a produção linguística é um processo 
descendente, que parte do componente cognitivo em direção ao componente de 
expressão. No entanto, é importante destacar que a GDF não constitui um modelo de 
produção linguística, mas sim uma teoria da gramática que tenta usar evidência 
psicolinguística – de processamento da língua – em sua arquitetura básica. 

Níveis de organização e representação da GDF 
Hengeveld e Mackenzie (2008) postulam uma gramática organizada em quatro 

níveis, assim como mostra a figura 1, em que cada nível é concebido como um módulo 
separado e internamente organizado em camadas. Outra diferença notável na GDF é o 
reconhecimento de um componente contextual e um componente cognitivo, que contêm 
elementos essenciais do contexto, considerados relevantes para os demais módulos da 
gramática. O componente gramatical (que engloba os quatro níveis de organização) é 
conectado ao componente conceitual, ao contextual e aos componentes de expressão. 

Na GDF, de acordo com Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 25), faz-se uma 
rígida separação entre dois tipos de operação: FORMULAÇÃO por um lado, e 
CODIFICAÇÃO por outro, uma vez que esse modelo busca desenvolver um arcabouço 
teórico que possibilite uma descrição sistemática de um maior número possível de 
línguas naturais (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008). O processo de formulação está 
relacionado à especificação das configurações pragmáticas e semânticas de uma língua, 
independentemente da expressão de tais configurações. Nesse sentido, o processo de 
codificação está preocupado com as formas morfossintáticas e fonológicas que essas 
configurações pragmáticas e semânticas podem acarretar numa língua.  

Para Hengeveld e Mackenzie (2008), a presença de referência anafórica dentro 
dos quatro níveis de organização é o que justifica a criação de um sistema modular: 

Quadro 1. Relação entre níveis de organização e operações da GDF 

Conceitos Níveis de organização da GDF Operações da GDF 

Pragmático 
Nível Interpessoal 
(I)    A: Saia daqui. 

 B: Não fale assim comigo. 

Semântico 
Nível Representacional 
(II)   A: Há muitos cachorros nas ruas. 
        B: Eu não notei isso. 

Formulação 

Morfologia 
Sintaxe 

Nível Morfossintático 
(III) A: Eu comi chuletas de cordeiro no almoço. 
       B: É assim que diz costelas de cordeiro em Espanhol?

Fonologia 
Nível Fonológico 
(IV)  A: Eu comi /tΣu>letasdekor>dero/ no almoço. 
         B: Isso não deveria ser ‘/tΣu>letasdeΤor>dero/’? 

Codificação 

Para Hengeveld e Mackenzie (2008), as operações de formulação atuam somente 
nos níveis pragmático e semântico, ao passo que as operações de codificação operam 
apenas nos níveis morfossintático e fonológico, como se vê no quadro 1. Em (Ib), o 
item anafórico assim se refere a uma estratégia comunicativa escolhida por (Ia), de base 
interpessoal. Em (IIb), o item anafórico isso se refere a uma situação do mundo externo, que 
é descrita em (IIa). Trata-se de uma unidade semântica (representacional). Já a referência 
anafórica em (IIIb) e (IVb) é diferente, pois é de natureza metalinguística (uma atividade 
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reflexiva sobre a linguagem). Em (IIIb), assim não se refere à entidade ‘chuletas de 
cordero’, mas ao sintagma em si. Em (IVb), isso aponta para uma unidade fonológica. 

Arquitetura geral da GDF 
A arquitetura geral da GDF pode ser representada da seguinte forma: 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 1. Plano geral da GDF (HENGEVELD; MACKENZIE,  2008) 
De acordo com Hengeveld e Mackenzie (2008), o componente conceitual da 

GDF não faz parte da gramática, mas é a força motriz que está por trás do componente 
gramatical. No atual modelo, a operação de formulação representa a conversão de uma 
representação conceitual4 pré-linguística em representações semânticas e pragmáticas 
linguisticamente relevantes, que são licenciadas pela gramática da língua em questão. 

O componente de expressão, a depender da modalidade escolhida pelo falante 
(fala ou escrita), pode gerar expressões ortográficas ou acústicas, via operação de 
articulação.5 Já o componente contextual contém, segundo Hengeveld e Mackenzie 

                                                 
4 Conforme Hengeveld (2004), o componente conceitual é responsável pelo desenvolvimento tanto de uma 
intenção comunicativa relevante para o evento de fala corrente, quanto pelas conceitualizações associadas em 
relação aos eventos relevantes no mundo real externo ou imaginário. 
5 As regras de expressão de Dik estão alojadas nas operações de formulação, codificação e articulação da GDF. 
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(2008), uma descrição do domínio do discurso tal como é construído durante o processo 
de interação. Ele não contém apenas uma descrição do conteúdo e da forma do discurso 
precedente, mas também do contexto real perceptível em que ocorre o evento de fala. É o 
componente contextual que motiva e permite analisar enunciados como: “Eu encontrei a 
Maria no shopping ontem. Ela estava muito bonita, mas nem olhou para mim”, ou “São 
Paulo, aí vamos nós”. Assim, com a inserção desse componente contextual à gramática 
da língua, a GDF é capaz de oferecer descrições mais sistematizadas de fenômenos 
como cadeias anafóricas, progressão textual, cadeias tópicas, etc.  

O Nível Interpessoal 
O nível interpessoal lida com todos os aspectos formais de uma unidade 

linguística que reflete seu papel na interação entre falante e ouvinte.6 De acordo com a 
arquitetura geral da GDF, as unidades discursivas relevantes nesse nível são 
hierarquicamente organizadas em camadas. Elas podem ser representadas como:  

Quadro 2. As camadas de organização do Nível Interpessoal 

 (M) Movimento (M) 
(A) Ato discursivo (A) 

(F) Ilocução (F) 
(P) Participantes (P) 

(C) Conteúdo comunicado (C) 
(R) Subato Referencial (R)/ (T) Subato Adscritivo (T) 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), o movimento (M),7 definido na GDF 
como a camada mais elevada da hierarquia, descreve o segmento inteiro de discurso que 
é considerado relevante no processo de interação. Um movimento, por sua vez, é 
constituído de um ou mais atos temporalmente ordenados que, juntos, formam o núcleo 
(simples ou complexo). Cada ato discursivo (A) se organiza com base em um esquema 
ilocucionário (ILL), que contém dois participantes (P), o Falante e o Ouvinte (S, A) e o 
conteúdo comunicado como seus argumentos. O conteúdo comunicado contém um 
número variável de subatos adscritivos (A) e referenciais (R), aos quais funções 
pragmáticas são atribuídas. Entre essas últimas unidades não há relação de hierarquia. 

Na GDF, o movimento8 é o veículo utilizado na expressão de intenções 
comunicativas do falante. Além dos casos de implicaturas (atos de fala indiretos), essas 
intenções podem ser: convite, informação, questionamento, ameaça, advertência, 
recomendação etc. Já a ilocução indica o propósito de nossos atos verbais e os 
participantes representam o falante e o ouvinte, enquanto o conteúdo comunicado contém a 
totalidade do que o Falante deseja evocar durante a interação. Os exemplos em (1) e (2) 
representam alguns tipos de movimento no Português brasileiro: 

 

                                                 
6 Na GDF, o sequenciamento de ações linguísticas presentes em todas as camadas da hierarquia reflete, 
por assim dizer, a ordem das atividades estratégicas colocadas em prática pelo falante. 
7 Em Português, o termo move, usado na GDF como movimento, lance ou jogada, é traduzido em 
Gasparini-Bastos (2004), Oliveira (2008) e Souza (2009) como movimento. 
8 Com a decisão de Hengeveld e Mackenzie (2008) de adotar o ato discursivo como unidade básica de 
análise, vários problemas instaurados na GF de Dik, como a divisão da sentença em constituintes 
oracionais e extra-oracionais, foram resolvidos. Os exemplos (a) e (b) constituem casos de movimento 
com dois atos discursivos, em que um é definido como subordinado (dependente) e o outro como nuclear: 
  a) A Maria, ela esteve aqui. (П M1: [(П A1: […] (A1))Orient (ПA2: [ … ] (A2))Nucl] (M1))Φ  
  b) Ela esteve aqui, a Maria. (П M1: [(П A1: […] (A1))Nucl (ПA2: [ … ] (A2))Corr] (M1))Φ 
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(1) A: Onde você trabalha?  (M1)Iniciação 
 B: Eu trabalho em São Paulo. (M2)Reação 

(2)  A: Qual é a capital do Brasil?   (M A1)Iniciação 
  B: Brasília. (M B1Reação) Por quê?   (M B2)Iniciação 
  A: Eu estou fazendo a minha lição de casa.      (M A2)Reação 

Em (1), temos uma estrutura interacional simples composta por dois 
movimentos, sendo um de iniciação (Onde você trabalha?) e outro de reação (Eu 
trabalho em São Paulo). Já em (2), temos uma estrutura interacional um pouco mais 
complexa, composta por quatro movimentos (dois de iniciação e dois de reação). Nesse 
caso, Hengeveld e Mackenzie (2008) mostram, por exemplo, que em (2) a 
correspondência entre movimento e turno não é tão precisa, assim como ocorre em (1), 
justamente pelo fato de o falante poder executar dois ou mais movimentos em um único 
turno, conforme se observa na fala de B “Brasília. Por quê?”. Os autores ressaltam ainda 
que um movimento pode ser composto por vários atos discursivos, como se verifica em 
(3): 

(3) A: O que você vai comprar hoje?  (M1)Iniciação 
 B: Eu vou querer dois quilos de carne.  
      Vou querer um quilo de costela de vaca. 
      E também um quilo e meio de toucinho.       (M2)Reação 

O que se observa em (3) é que o movimento de reação de B, que atua como resposta 
a uma pergunta de A “O que você vai comprar hoje?”, é composto por três atos discursivos. 

A camada do conteúdo comunicado pode conter um ou mais subatos, que são 
hierarquicamente subordinados a atos discursivos.9 Trata-se de uma categoria pragmática 
que se diferencia do conteúdo proposicional, que é uma categoria semântica do nível 
representacional e tem como escopo os episódios e os eventos. Diferentemente do 
conteúdo proposicional, o conteúdo comunicado10 possui seus próprios operadores (П) e 
modificadores (Σ) do nível interpessoal e está sempre relacionado ao falante. 

Já os subatos contidos em um conteúdo comunicado podem ser de dois tipos: 
adscritivo e referencial. O subato adscritivo (ПT1) representa a tentativa do falante de 
evocar uma propriedade. Ao proferir, por exemplo, “Está chovendo”, o falante está 
evocando somente uma propriedade meteorológica sem evocar nenhum tipo de 
referente; chover não está sendo atribuído a algo, mas simplesmente ‘descrito’. O 
subato referencial (ПR1), por outro lado, ocorre quando o falante tenta evocar um 
referente, proferindo coisas do tipo: homem, casa, gato, árvore, entre outras. 

O Nível Representacional 
 O nível representacional da GDF lida com os aspectos formais de uma unidade 

linguística que reflete seu papel no estabelecimento de uma relação com o mundo real ou 
imaginário que ela descreve. Por essa razão, as categorias representacionais referem-se à 
designação e não à evocação (que ocorre no nível interpessoal, resultado da relação entre 

                                                 
9 Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), os atos discursivos podem ser:  
(ПA1: [(ПF1: ♦ (F1)) (P1)S] (A1)) = Atos expressivos 
(ПA1: [(ПF1: ♦ (F1)) (P1)S (P2)A] (A1)) = Atos comunicativos interativos 
(ПA1: [(ПF1: ILL/♦ (F1)) (P1)S (P2)A (C1)÷] (A1)) = Atos comunicativos Performativos e Abstratos 

10 Hengeveld e Mackenzie (2008) usam o termo ‘speaker-bound’ para se referir ao Conteúdo comunicado 
e o termo ‘not speaker-bound’ para se referir ao conteúdo proposicional, isso porque este último pode ser 
atribuído a uma terceira pessoa (ex.: Maria disse que João acha que vai morrer). 
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falante e ouvinte). O nível representacional ou semântico cuida apenas da semântica de 
uma unidade linguística. As unidades semânticas mediante as quais o nível 
representacional opera são hierarquicamente organizadas, como se vê a seguir: 

Quadro 3.  As camadas de organização do Nível Representacional 

(p) Conteúdo proposicional (p) 
(ep) Episódio (ep) 

(e) Estado-de-coisas (e) 
(f) Propriedade configuracional (f)  

(f) Propriedade lexical (f) 
(x) Indivíduo (x) 
(l) Locação (l) 
(t) Tempo (t) 

(m) Modo (m) 
(q) Qualidade (q) 

(r) Razão (r) 
 

No nível representacional, as unidades linguísticas são descritas em termos da 
categoria semântica (tipo de entidade) que elas designam. Como se vê no quadro 3, na 
GDF, o conteúdo proposicional (constructo mental, crença, desejo) é a camada mais alta 
do nível representacional. Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), os conteúdos 
proposicionais podem ser factuais, quando são pedaços de conhecimento ou uma crença 
acerca do mundo real, ou não-factuais, quando são desejos ou expectativas com relação 
a um mundo imaginário. Além disso, para os autores, os conteúdos proposicionais são 
caracterizados pelo fato de serem qualificados em termos de suas atitudes 
proposicionais (certeza, dúvida, descrença) ou em termos de sua fonte ou origem do 
conhecimento (conhecimento comum partilhado, evidência sensorial, inferência). 

Organizados, assim, de forma hierárquica, os conteúdos proposicionais contêm 
episódios (ep), que podem ser constituídos por um ou mais eventos (estado-de-coisas) 
dispostos numa sequência tematicamente coerente, apresentando, sempre, uma unidade 
temporal (t), locativa (l) e uma consequente manutenção dos indivíduos (x) envolvidos. 

Na GDF, os eventos (ou estado-de-coisas) são caracterizados por uma ou mais 
propriedades (f1), que, por sua vez, podem conter descrições de indivíduos (x) e outras 
propriedades (f2). Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), o que permite distinguir 
episódios e eventos é o fato de a categoria episódio admitir modificadores de tempo 
absoluto (como ontem, hoje, amanhã, etc), e a categoria evento admitir modificadores 
de tempo relativo (como depois do almoço, em duas horas, etc.), como em:  

(4) Ontem o Pedro saiu depois de jantar com sua mãe. 

O modificador de tempo absoluto ontem situa temporalmente tanto o evento 
Pedro saiu quanto o evento jantar com sua mãe, formando juntos um único episódio. 
Nesse contexto, em (4), o modificador ontem toma como escopo o modificador de 
tempo relativo representado pela aposição depois, que é característico de eventos.  

Assim, para a GDF, as entidades que integram as categorias semânticas são de 
diferentes ordens: entidades de terceira ordem (conteúdos proposicionais); entidades de 
segunda ordem (estados-de-coisas); entidades de primeira ordem (indivíduos); e 
entidades de ordem zero (propriedades). Hengeveld e Mackenzie assinalam que as 
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entidades de primeira (indivíduo) e de zero ordem (propriedade) pertencem à mesma 
camada, isto é, não há nenhum tipo de relação hierárquica entre elas. 

É importante lembrar, assim como fazem os autores da GDF, que a natureza 
semântica de um tipo de entidade não indica o modo como se usa a unidade linguística 
dentro de um ato discursivo, por exemplo. Tipos de entidades são categorias, não 
funções. A análise funcional é realizada no nível pragmático. Assim, uma mesma 
propriedade (f) pode ser atribuída a uma entidade (T) ou referida a uma entidade (R): 

(5) a. Maria é alta. (Atribuição de uma entidade de zero ordem:T/f) 
 b. A altura impressiona João. (Referência a uma entidade de zero ordem: R/f) 

A representação semântica de (5a,b) é dada em (6a,b) abaixo: 

(6)  a.  (CI:             [TI                  RI                   ]                  (CI)) 
  (pi: (ei: (fi : [(fj: alta (fi)) (xi: Maria (xi))U] (fi)) (ei)) (pi)) 
  
 b.  (CI:           [TI                           RI                       RI                ]          (CI)) 
  (pi: (ei: (fi: [(fj: impressiona (fj)) (fk: altura (fk))A (xi: JoãoN (xi))U] (fi)) (ei)) (pi)) 

Similarmente, uma entidade de primeira ordem pode ser atribuída ou referida: 

(7) a. Maria é minha melhor amiga. (Atribuição de uma entidade de primeira ordem: T/x) 
 b. Minha melhor amiga foi embora. (Referência a uma entidade de primeira ordem: R/x) 

Embora, nos exemplos acima, exista uma correspondência entre os níveis 
interpessoal e representacional, Hengeveld e Mackenzie (2008) assinalam que ambos os 
níveis são independentes um do outro, podendo existir vários tipos de interação entre eles. 

Os Níveis Morfossintático e Fonológico 
De acordo com Hengeveld e Mackenzie (2008), quanto mais se adentrar, em 

direção top-down aos demais níveis do modelo (a saber: níveis morfossintático e 
fonológico), mais (trans)linguisticamente específicos os níveis se tornam, uma vez que é 
no nível morfossintático que as representações interpessoais e representacionais são 
codificadas morfossintaticamente. Nesse nível de análise, por exemplo, sintagmas 
adposicionais serão relevantes somente para algumas línguas, mas não para outras; 
algumas línguas são do tipo morfológico isolante, e outras, do tipo aglutinante. No nível 
morfossintático, a unidade linguística é analisada em termos de sua composição 
sintática (ou seja, de seus constituintes sintáticos), começando da camada mais alta para 
a mais baixa: expressões linguísticas (Le), orações (Cl), sintagmas de vários tipos (Xp), 
e palavras de vários tipos (Xw). Ainda, conforme Hengeveld e Mackenzie (2008), é 
possível distinguir, dentro de cada palavra, morfemas de vários tipos (Xs) e afixos 
(Aff). 

O modo como as categorias verbais são ordenadas em relação à raiz do verbo 
ilustra, por exemplo, como as hierarquias implicativas – muito utilizadas em estudos de 
caráter tipológico – podem explicar a ordenação de informações linguísticas como 
aspecto, modalidade, tempo, modo, negação, pessoa, evidencialidade e ilocução nas 
línguas, em especial para mostrar como essas mesmas categorias podem ser expressas 
entre línguas que possuem estruturas sintáticas e morfológicas distintas. 

O nível fonológico, por sua vez, contém tanto a representação segmental quanto a 
representação supra-segmental de um enunciado. Consoante Hengeveld e Mackenzie 
(2008), nesse nível de organização da GDF, a expressão linguística é analisada em 
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termos de suas unidades fonológicas, tais como o enunciado (U), que é a camada mais 
alta do nível fonológico, a frase intonacional (IP), a frase fonológica (PP) e a palavra 
fonológica (PW), além das camadas denominadas pé (F) e sílaba (S). Apesar de 
reconhecerem a importância dessas duas últimas camadas para várias línguas, os autores 
destacam que a GDF está mais preocupada com a influência da prosódia nas expressões 
linguísticas, que é lugar onde se situa (se visualiza) boa parte dos fenômenos funcionais 
que são relevantes para o modelo, e, consequentemente, são codificados na língua. 

Assim como no nível morfossintático, novamente, não há nenhuma projeção 
biunívoca entre unidades pragmáticas, semânticas e morfossintáticas por um lado, e 
unidades fonológicas por outro. Em algumas línguas, por exemplo, as orações 
subordinadas são separadas da oração principal por meio de uma pausa intonacional, já 
em outras línguas elas formam uma única unidade intonacional com a oração principal.  

Os usos de assim nos níveis e nas camadas da GDF 
Nesta seção, apresentamos a análise qualitativa dos usos de assim no Português 

falado do noroeste paulista. O corpus de análise do trabalho é composto por 38 
inquéritos do tipo Amostra Censo, provenientes do Banco de dados IBORUNA, que, por 
sua vez, é resultado do projeto de pesquisa intitulado “O português falado na região de 
São José do Rio Preto: constituição de um banco de dados anotado para seu estudo” 
(Proc. FAPESP nº 03/080058-6). O projeto é coordenado por  Gonçalves (2006)  e pelo 
Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional (GPGF, com sede no CNPq),  da UNESP 
de S. J. do Rio Preto-SP. 

O IBORUNA é o primeiro banco de dados constituído por amostras de fala do 
interior paulista e envolve as cidades de Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, 
Mirassol, Onda Verde e S. J. do Rio Preto. Os informantes foram selecionados mediante 
as variáveis: sexo/gênero, faixa etária, grau de escolaridade e renda familiar. 

Usos de assim no Nível Representacional  
Levando-se em consideração as categorias semânticas da GDF, os usos de assim 

podem ser sistematizados da seguinte forma, começando pelos usos mais concretos: 

Usos dêiticos 
(8) coloca ele [o pau do carrinho de rolimã] assim (AC-007; RP: L. 90) Advérbio de modo 

 NR: (ei: (fi: [(fj: colocar (fj): (fk: assim (fk)) (xi))] (fi)) (ei))  
 = (mi: (fi: assimAdvmodo (fi)) (mi))  

 

Em (8),  assim funciona como modificador do verbo colocar, especificando o 
modo como o pedaço de pau deve ser utilizado. É um uso que atua na predicação central.  

Usos anafóricos 
(9) contava às vezes conta das ex namora::da (que ele tinha) 

namora::do... até uma vez ele falou que a única pessoa que ele 
quis ter alguma coisa séria foi comi::go né? essas coisas assim 
ele sempre conta (AC-064; NR: L. 49-52) 

Advérbio anafórico 

 NR: (pi: (fi: [(fj: contar (fj) (xi) (pj: (fk: assim (fk))] (pj)) (pi))  

Em  (9), o item assim faz remissão anafórica a proposições explicitadas 
anteriormente no texto. Nesse caso, o item assim opera na camada da proposição.  
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Usos catafóricos 
 (10) Doc.: 8[é?]... como que cê faz pá lavar assim o tapete? 

Inf.: o taPE::te? eu estendo ele no chão jogo sabão em pó... 
esfrego bem enxáguo ele numa aguinha de Confort... enxáguo... de 
novo e ponho no varal... (AC-032; RP: L. 174) 

Advérbio 
catafórico 

 NR: (ei: lavar (xi: assim) (xj) (ei))  

No exemplo (10), o item  assim atua como advérbio catafórico, referindo-se à 
categoria indivíduo (x) o tapete. Nessa ocorrência, o item assim faz referência a um 
constituinte linguístico que atua como argumento do verbo lavar. Trata-se de um uso 
que opera na camada da predicação, situada no nível representacional. 

A ocorrência (11) representa um caso de assim como introdutor de episódios: 

Usos como introdutor de episódios 
(11) [uhum]8 tá uma comida que eu sei fazer bem é é arroz 

temperado... então eu faço assim... é:: compro os legumes na feira 
né? arro/é:: batati::nhá ceno::ura va::gem a ceboli::nhá... o fra::ngo 
e costumo fazer tudo em panela separada...cozinho batata 
separa::da o mi::lho tudo separadinho depois que o coz/já faço o 
arroz arroz branco... com sal alho... normal...depois eu frito o 
frango faço frango frito:: né? aí depois é você né? [...] põe o 
tempero (AC-064; RP: L. 147-153) 

Introdutor de 
episódios 

 NR: assim (epi), (epj), (epl), (epm)...(epn+1)   

Como se observa, em (11), o item assim é usado para introduzir vários episódios 
dispostos em uma sequência coerente e organizada. Esses episódios inseridos por assim, 
em construções do tipo “eu faço assim”, “o negócio é assim”, “a receita é assim”, “você 
pode fazer assim” formam um evento discursivo maior ou o que Hengeveld e 
Mackenzie (2008) chamam de cadeia narrativa. É importante destacar que um episódio 
pode ser constituído por vários eventos, como em (epi: [(ei) (ej) (ek)] (epi)). 

 
Usos como advérbio relacional 

(12) é uma cidade calma [casa da avó] num tem briga num tem aquelas 
coisa que a gente tá acostumado aquele movimento sabe e assim eu 
acho impressionante porque sempre que eu vou prá cidade da minha 
avó tem velório sabe (inint.) [...] porque o velório fica no fundo da 
casa da minha vó (AC-048; DE: L. 236-265) 

Advérbio 
relacional 

 NR: (p1) (fi: (fi: e_assimAdvRelacional (fi)) (fi)) (p2)  
 

Os advérbios relacionais são elementos que ‘acumulam’ as funções anafórica e 
relacional (conjunção), pois são elementos que, ao mesmo tempo em que fazem 
referência anafórica, estabelecem algum tipo de relação semântica entre as unidades a 
que estão associados. Em (12), por exemplo, o item assim, em combinação (ou não) 
com a conjunção coordenativa e, atua como advérbio relacional, estabelecendo a relação 
semântica de conclusão/explicação entre dois conteúdos proposicionais (p). Essa leitura 
é reforçada pela proximidade com a conjunção “e” e pelas informações contextuais. 
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Usos conjuncionais: conjunções coordenativas  
(13) a família da menina é muito rica né?... muito rica mesmo muito 

poderosa que acho que se descobrisse quem era com certeza ele 
estaria elimiNA::do né?...porque eu acho que:: tem tio juiz::... acho 
que/...tios delega::do…promoTOres ... são família da ALta sociedade 
daqui de São José do Rio Preto né?... e::... assim eu dei um::/ foi até 
um alívio assim que num ficaram saben(d)o né? porque com certeza 
ele estaria morto... e eu ficaria triste (AC-069; NR: L.111) 

Conjunção 
coordenativa 

 NR: (p1) (fi: (fi: assimConjCoordenativa
 
(fi)) (fi)) (p2)   

 
Usos conjuncionais: conjunções subordinativas 

(14) com fogo baixo...aí mexe até cansar... assim que desgrudar da 
panela eu coloco numa outra vasilha (AC-018; RP: L. 104) 

Conjunção 
subordinativa 

 NR: (e1) (fi: (fi: assim_queConjSubordinativa
 
(fi)) (fi)) (e2)  

Em (13), o item assim exerce o papel de conjunção coordenativa conclusiva 
entre dois conteúdos proposicionais. Nesse caso, observamos que assim está alocado em 
fronteiras limítrofes da oração (posição inicial), já desvinculado de outros elementos 
conectivos (como a conjunção e). Em (14), a perífrase conjuncional assim que 
(LONGHIN, 2003), da qual o item assim é parte integrante, é uma conjunção 
subordinativa, que estabelece uma relação temporal entre a oração principal e a oração 
adverbial. Essa leitura é, certamente, reforçada pela atuação e natureza semântica da 
integrante que (da perífrase). Os usos conjuncionais de assim, listados acima, operam nas 
camadas semânticas do nível representacional. 

Usos como introdutor de Conteúdo comunicado 
(15) Inf.: éh:: foi assim eu tava numa casa de uma colega MINHA… aí ela 

falou assim que tinha que apresentar uns menino (AC-078; NR: L. 89) 
Introd. Conteúdo 
comunicado 

 NR: (ei: (fi: [(fj: falar (fj)) (xi)Ф)Ф (Ci: (fl: que tinha que apresentar 
uns menino (fl)) (Ci)Ф)Ф] (fi)) (ei)Ф) 

 

 
Em  (15), assim é usado pelo falante para introduzir uma unidade interpessoal, o 

Conteúdo comunicado, como argumento do verbo falar. Trata-se de uma ocorrência, em 
que uma categoria pragmática passa a atuar na camada do evento. Em termos de GR, a 
ocorrência em (15) representa um dos primeiros contatos com o nível interpessoal. 

Usos de assim no Nível Interpessoal  
Além dos usos de assim nas camadas do Nível Representacional, esse elemento 

pode também atuar nas camadas do Nível Interpessoal, exercendo diferentes funções. 
 

Usos como operador aproximativo 
(16) Doc.: e o da sua mãe? 

Inf.: o da minha mãe::... eu num sei o nome daquela cor mas acho 
que é salmão ou algo [assim... é::] [Doc.: aham] é:: bonito chama... a 
parede mais escura acho/ É:: quase laranja assim SEMpre TEM as 
paredes mais CLAras e depois a esCUra (AC-010-DE; L. 217-221) 

Operador 
aproximativo de 
subato adscritivo 

 NI: (approxassim (TI: laranja (TI))  
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(17) aí a gente chamô(u) minha mãe pra me levá(r) [...] lá no Santa 
Helena num tinha ninguém pra me atendê(r) aí eu fui na 
Beneficência... aí lá me trataram bem:: perguntaram tu::do que tinha 
aconteci::do... e eu fui falan(d)o... aí colocaram um::...cervical alguma 
coisa assim sabe?... então aí eu fiquei... lá na:: me deram so::ro me 
deram um monte de coisa pra mim tomá(r)...(AC-009; NE: L. 38) 

Operador 
aproximativo de 
subato 
referencial 

 NI: (approxassim (RI: alguma coisa (RI))  

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), os subatos adscritivos (T) e 
referenciais (R) são categorias interpessoais que compõem o Conteúdo comunicado 
do Nível Interpessoal. Para a GDF, o esquema geral de organização dos subatos 
referenciais em relação à presença de modificadores é a seguinte: 

(18) (Π Ri: [(Ti) (Tj: [ ] (Tj): felizmente/infelizmente (Tj))] (Ri)) 

Já para os operadores de subatos adscritivos, o esquema é o que segue: 

(19) a.  (approx (T1)) 
  b.  (emph (T1)) 

Uma das contribuições deste trabalho, que é também discutida em Braga e Souza 
(2008), é a descoberta de um operador aproximativo para os subatos referenciais, até 
então proposto apenas para os subatos adscritivos. Os dados do Português atual atestam 
que o item assim pode atuar tanto como operador aproximativo de subato adscritivo, 
como em (16), quanto como operador aproximativo de subato referencial, em (17). Na 
ocorrência (16), assim funciona como operador aproximativo em um sintagma adjetival, 
isto é, um subato adscritivo. Nesse caso, assim atua como um operador de mitigação, 
especificando mais ou menos como é a cor das paredes do quarto da mãe [que é 
parecida com a cor laranja]. Já em (17), tem-se um caso de assim que opera como 
operador aproximativo de subato referencial, com função também mitigativa. Observe 
que, neste caso, assim toma como escopo o sintagma nominal alguma coisa, cujo 
objetivo do falante é informar que algo foi colocado em seu pescoço, ainda que não 
soubesse exatamente o que era [se era um cervical ou alguma coisa parecida com isso]. 
São usos que se aproximam da definição de “hedge(s)” de Lakoff (1973). Em seu 
estudo, o autor também lista alguns itens do Inglês com função mitigadora.  

Em razão dos resultados do presente estudo e da contribuição de Braga e Souza 
(2008) para o desenvolvimento de um aspecto teórico da GDF, a inserção de um 
operador aproximativo também para subatos referenciais foi recentemente acatada por 
Hengeveld e Keizer (2009) em um estudo sobre os operadores de subatos adscritivos e 
referenciais a partir de uma perspectiva funcional tipológica de análise.  

A nossa proposta de análise para subatos referenciais é a que segue em (20): 

(20) (Π R1: Núcleo (R1): modificador (R1)) 
 - proposta: (approx (R1)) 

A presença de assim  na camada do Conteúdo comunicado (subatos adscritivos e 
referenciais) é mais uma evidência de que esse elemento está se gramaticalizando e 
assumindo funções interpessoais (situadas no contexto do falante/ouvinte), fato que 
mais uma vez atesta a hipótese formulada nas seções iniciais deste estudo.  

Na ocorrência (21), assim introduz um Conteúdo comunicado: 
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Introdutor de Conteúdo Comunicado 
(21) meu filho costuma conversar com ela pelo:: pela internet na lan 

house [...] e:: e ele conversando com ela né e conversando com uma 
prima minha e:: de repente eles parou de conversar com a mi/ com 
minha irmã e começou falar com a minha prima e minha irmã brava 
com ele perguntando pra ele –“com quem você tá falando”– aí ele 
falou assim –“eu tô falando com a Tami::res” – aí falou assim –“ah! 
tá”—[...]  (AC-078; NR: L.100) 

Introdutor de 
Conteudo 
comunicado  

 NI: (M1: (AI: (FI: DECL (FI)) (PI)S (PJ)A (CI: [– eu tô falando com 
a Tamires –] (CI): Σ (CI))] (AI)) (M1)) 

 

Em (21), o item assim é usado como introdutor de Conteúdo comunicado, que, 
na construção acima, é estruturalmente expresso por meio de uma oração finita. Nessa 
ocorrência, o item assim introduz exatamente aquilo que foi comunicado por um 
terceiro (fonte da informação, isto é, a pessoa que falou alguma coisa).  

Usos como marcador de foco e introdutor de tópico 
(22) Doc.: e assim com relação aos filhos do senhor alguma situação... 

que eles já passaram que o senhor já tinha me dito que ia falar que co/ 
eles e eles contaram pro senhor e o senhor num esqueceu assim o 
senhor pode tá falando (AC-101; NR: L. 79-81) 

Introdutor de 
tópico  

 NI: (C1: [(RI: filhos)Top (TJ: passaram)Ф (Tl: situação)Foc ] (C1))  

O caso de assim,  em (22),  atua na organização de cadeias tópicas, mais 
especificamente na introdução de elementos tópicos. Em (22), a documentadora utiliza o 
item assim como estratégia linguística para introduzir o tópico filhos [do informante] 
para, a partir daí, questionar o informante sobre possíveis acontecimentos relacionados 
aos filhos. Trata-se de um uso que opera na organização do discurso. 

Usos como marcador discursivo 
(23) F. cê já... VI::U assim particiPÔ::(U) de alguma BRIga alguma 

coisa...que  marCÔ(U)?...pode falá(r) pra gente? (AC-010-NE; L.46) 
Marcador 
discursivo  

 NI: (M1: [(A1) assimMarcadorMetadiscursivo (A2)Ф] (M1))Ф   

Como se  verifica, em (23), assim exerce o papel de marcador metadiscursivo, 
cuja função é corrigir ou reformular aquilo que foi dito anteriormente pelo falante. É um 
uso que evidencia o processamento cognitivo do falante no momento da interação, uma 
vez que as correções, reformulações e mudanças ocorrem durante a comunicação.  

Por fim, o uso que ilustro a seguir é um caso de introdutor de movimento:  

Usos como introdutor de movimento 
(24) Doc.: sabe o que eu queria que cê me contasse também se puDESSE 

...como você conheceu seu… 2[atual] namorado… 
Inf.: 2[namorado?] ahn… éh:: foi assim eu tava numa casa de uma 
colega MINHA… aí ela falou assim que tinha que apresentar uns 
menino queria apresentar uns menino aí no meu dos menino tava 
ELE aí foi assim amor à primeira vista… [Doc.: hum] aí:: ele 
pegou e pe/pe/ perguntou se eu queria ficar com ele eu falei que 
eu queri::a a gente começou ficar naquele dia aí passaram uns dois 
meses a gente num se viu mais… [Doc.: hum] aí do nada eu 
encontrei ele assim aí a gente começou ficar de novo ele pediu eu 
em namo::ro e a gente tá até ho::jê (AC-034; NE: L. 15-24) 

Introdutor de 
movimento  

 NI: assim (M1: [aí(A1)...aí (A2) ...aí (A3)...aí (A4+n)Φ] (M1))Φ  
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Em (24), assim opera na introdução de movimento. Em outras palavras, em (24), 
o item assim atua na camada do movimento, que é a camada mais gramatical, abstrata e 
expressiva do nível pragmático. Nessa ocorrência, assim introduz um movimento de 
reação (ao comando do documentador), que, por sua vez, é constituído por vários atos 
discursivos, que são inseridos por meio de outros usos de aí no Português falado. 

Generalizações sincrônicas: o percurso de mudança de assim 
Relacionando as ocorrências de assim às diferentes categorias semânticas e 

pragmáticas dos níveis Representacional e Interpessoal, temos o seguinte: 

Quadro 4. Correlação entre o item assim e os níveis da GDF 

Categorias da GDF 
Nível Representacional Nível Interpessoal 

IT
EM

 

f x e ep p C A M 
Assim  - - + + + + + (+) 

Em termos de GR,11 a análise dos dados mostra que o item linguístico assim 
encontra-se em um estágio bastante avançado de GR, por conta de sua extensão funcional 
em relação às camadas dos níveis  representacional (e, ep, p) e  interpessoal (C, A, M) da 
GDF (SOUZA, 2009). Esse aspecto é confirmado também pelos parâmetros de GR de 
Lehmann (1995), que sugerem uma relativa perda de autonomia sintático-semântica de 
assim nos dados analisados do Português falado (cf. SOUZA, 2009). 

O percurso de GR de assim corrobora as ideias de Traugott (1982, 1995) não apenas 
no que tange ao papel do contexto no surgimento de novos usos na língua, como também no 
que tange ao caráter unidirecional da mudança [proposicional > textual > expressivo], que 
parte quase sempre do componente proposicional rumo ao componente expressivo da língua. 
Vejamos o percurso de GR de assim na GDF: 

Quadro 5. O percurso de GR de assim na GDF 

Categorias representacionais 
evento >  episódio  >  proposição  

Categorias interpessoais 
 > conteúdo comunicado >  ato discursivo  > (movimento) 

Considerações finais 
Com base nas categorias semânticas (propriedade, indivíduo, evento, episódio, 

conteúdo proposicional) e pragmáticas (conteúdo comunicado, ato discursivo e 
movimento) propostas pela GDF, mostramos neste estudo que o uso mais concreto de 
assim, o de advérbio de modo, está situado na camada do evento (mais especificamente 
na predicação), do Nível Representacional, e, à medida que esse item vai assumindo 
outras funções na língua, tais como funções textuais (advérbio anafórico, advérbio 
catafórico, introdutor de episódios, advérbio relacional e conjunção coordenativa e 
subordinativa) e funções discursivas (introdutor de Conteúdo comunicado, operador 
aproximativo de subatos referencial e adscritivo, marcador discursivo, organizador de 
tópico e introdutor de movimento), esse elemento passa também a operar em outras 
camadas dos níveis representacional e interpessoal, percorrendo uma trajetória 
unidirecional de mudança, que vai do Representacional para o Nível Interpessoal: 
                                                 
11 A GR é entendida aqui como um processo de mudança linguística que leva um item lexical a assumir 
funções mais gramaticais, ou um item já gramatical a assumir funções ainda mais gramaticais, em direção 
ao componente pragmático da língua (TRAUGOTT, 1982, 1995). 
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Quadro 6. Trajetória de GR de assim no Português falado do noroeste paulista 
Deit. > fórico > introd. epis. > adv. rel. >  conj. coord.  >  oper. sub. ads. > intr. cont. com. > org. top. > marc.disc. 
                                                                        conj. subord.     oper. sub. ref. 

 
Pelo quadro 6, observamos que, além de operar no nível semântico, assim opera 

também na camada mais elevada do nível interpessoal (o movimento), que é definida 
por Souza (2009) como a camada mais gramatical/interacional e alvo de assim. 
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O estatuto lexical das preposições sob e sobre  

(The lexical status of the prepositions sob and sobre) 
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Abstract: This paper describes the prepositions sob and sobre in the Functional Discourse 
Grammar framework (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008) aiming at checking their lexical 
or grammatical status on the basis of classification criteria postulated by Keizer (2007). The 
following aspects point to their lexical status : (i) they consist of an Ascription Subact; (ii) 
they contain a specific content on the vertical axis signaling inferiority and superiority position 
in relation to a limit; (iii) they are not required by any predicate, but they are predicates by 
themselves, which require complementation by an argument playing Reference semantic 
function; (iv) they may be combined with de, em, para and por; which are genuine 
grammatical prepositions; and, finally, (v) they are not subjected to any phonological process 
of reduction and fusion.  

Keywords: functionalism; preposition; grammatical category; lexical category. 

Resumo: Este trabalho pretende descrever as preposições sob e sobre dentro do arcabouço da 
Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD;MACKENZIE 2008), com o objetivo de 
verificar seu estatuto lexical ou gramatical no português, com base em critérios de 
classificação postulados por Keizer (2007). Os seguintes aspectos apontam para o estatuto 
lexical delas: (i) constituem um Subato de Atribuição; (ii) apresentam sentido específico, 
indicando, no eixo vertical, posição de inferioridade e superioridade em relação a um limite; 
(iii) não são exigidas por nenhum predicado, mas elas próprias exigem complementação, 
tendo seu argumento a função semântica Referência; (iv) podem combinar-se com de, em, 
para e por, que são verdadeiras preposições gramaticais; e (v) não se submetem a processos 
fonológicos de redução ou fusão. 

Palavras-chave: funcionalismo; preposição; categoria lexical; categoria gramatical. 

Introdução 

Este trabalho traz os resultados parciais do Projeto de Pesquisa denominado As 
Preposições no Português do Brasil, do Ponto de Vista da Gramática Discursivo-
Funcional, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional (GPGF) da 
UNESP/São José do Rio Preto, coordenado por Erotilde Goreti Pezatti. O objetivo 
primeiro é fazer uma descrição semântico-cognitiva o mais exaustiva possível das 
chamadas preposições simples do português, tendo como objetivo secundário contribuir 
para a discussão das fronteiras entre o léxico e a gramática, e assim fornecer subsídios 
relevantes para o tratamento das classes de palavra na Gramática Discursivo-Funcional.  

Uma questão que tem sido muito debatida recentemente no arcabouço da Gramática 
Discursivo-Funcional (doravante GDF) é o estatuto gramatical ou lexical das categorias 
linguísticas. A pertinência desse tratamento avulta em importância se considerarmos que, na 
tradição linguística, as categorias são tratadas como unidades discretas, em oposição ao 
tratamento dado pela teoria de protótipos (cf. ROSCH, 1973; TAYLOR, 1989), que as 
considera elementos contínuos, situados numa escala com os membros mais prototípicos 
nos extremos.  

Embora na própria GDF se mantenha a natureza discreta da distinção lexical-
gramatical, estão surgindo novas propostas sobre o estatuto de categorias linguísticas, 
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principalmente as que são tradicionalmente consideradas gramaticais, como as preposições 
e as conjunções. Keizer (2007) postula que a maioria dos predicados verbal, nominal e 
adjetival, bem como alguns grupos menores, como advérbios não-derivados, são exemplos 
claros de elementos lexicais; uma base sintática para essa classificação é o fato de esses 
elementos funcionarem como restritores ou modificadores. Alguns itens, como as 
preposições, no entanto, são mais difíceis de categorizar, por falta de critérios definitivos de 
classificação, uma vez que não está claro se todos os membros da classe são lexicais ou 
gramaticais, ou, ainda, se um e o mesmo elemento pode ser usado lexical ou 
gramaticalmente.  

Mackenzie (1992) distingue um pequeno conjunto de preposições — at, from, via, 
to, towards —, que, por representarem, respectivamente, realizações das funções semânticas 
Locação, Origem, Percurso, Alativo e Direção, devem ser tratadas como itens gramaticais; 
todas as outras, segundo ele, que constituem preposições lexicais, devem ser consideradas 
predicados de um lugar e, como tal, estocados no léxico. Mackenzie (1992) introduz uma 
nova classe de predicados lexicais às quatro classes tradicionalmente estabelecidas (nome, 
verbo, adjetivo e advérbio), que, por uma razão de adequação tipológica, ele denomina 
adposições elementos que se colocam em posição pré-nominal (preposição) e em posição 
pós-nominal (posposição). 

Bakker e Siewierska (2002) defendem a posição de que a distinção entre 
elementos lexicais e gramaticais (de qualquer tipo) é gradual e não discreta. Essa 
posição implica que todas as preposições, se predicados ou elementos gramaticais, terão 
uma entrada no léxico que incluirá ou uma definição de significado (no caso de 
preposições lexicais) ou um predicado abstrato (no caso de preposições gramaticais).  

Pérez Quintero (2004) defende uma posição diferente: essa autora alega que 
todas as preposições são itens lexicais, que devem ser representados como predicados 
de um lugar. Preposições têm valor atributivo no sentido de que designam uma relação 
entre duas entidades e, dado que a disponibilidade para o subato de atribuição é a 
propriedade definidora de um predicado, as preposições se qualificam para o estatuto de 
predicado. Pérez Quintero (2004) não vê nenhuma razão para distinguir um conjunto de 
preposições gramaticais, como faz Mackenzie (1992), embora admita o uso gramatical 
de certas preposições.  

Alinhando-se a Pérez Quintero (2004), Keizer (2004) postula também que todas as 
preposições do inglês são elementos lexicais e, como tais, devem ser representadas no 
léxico com uma definição de significado. Essa alegação se apoia no princípio de que a 
maioria das preposições envolve algum grau de conteúdo semântico e compartilha diversas 
propriedades sintáticas e morfológicas com nomes, verbos e adjetivos. Admite, no entanto, 
que algumas preposições do inglês como of e by podem ter um uso gramatical, quando 
introduzem termos com função semântica, atribuída ao primeiro e ao segundo argumento de 
predicados deverbais e deadjetivais.  

Segundo Keizer (2004), precisamos de um sistema flexível, que nos permita usar 
um e o mesmo predicado (preposicional ou nominal) com e sem complemento. A GDF 
parece dar conta desse grau de flexibilidade: diferente da GF, em que predicados são 
estocados no léxico juntamente com um esquema de predicado, no novo modelo 
predicados e esquemas são estocados separadamente. Ao permitir que predicados 
combinem com mais de um esquema, o sistema se torna tanto mais flexível quanto mais 
eficiente. 

Nosso objetivo aqui é examinar a adequação dessas propostas alternativas à 
descrição das preposições sob e sobre, com o fim específico de resolver a questão da 
categorialidade dessas palavras no português e, ao mesmo tempo, contribuir para o 
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debate sobre o estatuto lexical/gramatical no arcabouço da GDF. A hipótese que 
defendemos tem a ver com uma visão funcional-cognitiva das categorias, vistas mais 
como um continuum do que como entidades discretas (TAYLOR, 1989).  

Endossamos a proposta de Mackenzie (1992) de que construções preposicionais 
devem ser analisadas como unidades que denotam locação ou tempo, simbolizadas pelas 
variáveis ‘l’ e ‘t’.1 O que ainda precisa ser estabelecido, contudo, é se devemos analisar 
preposições (todas ou algumas) como predicados ou como elementos gramaticais, 
introduzidos no Nível Morfossintático para sinalizar funções semânticas atribuídas a um 
termo nucleado por um predicado nominal.  

Nossa hipótese é a de que, em português, algumas preposições constituem 
predicados monovalentes, enquanto outras funcionam como marcadores de funções 
semânticas. Aquelas constituem itens lexicais e estas, itens gramaticais, que marcam, no 
Nível Morfossintático, as funções semânticas argumentais e não-argumentais do Nível 
Representacional. Uma hipótese derivada é a de que sob e sobre pertencem ao primeiro 
grupo, isto é, constituem preposições lexicais. 

O tratamento aqui se restringirá às preposições simples, descartadas, por ora, um 
grande número de preposições complexas em português, como em cima de e embaixo de, 
que não serão consideradas neste momento, mas poderão servir para ilustração nos casos 
em que seu uso se mostre relevante para a definição do estatuto lexical ou gramatical das 
preposições simples. A amostra usada é constituída por ocorrências reais extraídas de um 
córpus escrito (cf. NEVES, 2000), completado eventualmente por ocorrências da internete. 

Para análise foram utilizados alguns critérios, conforme propostos por Keizer 
(2007), na classificação de unidades linguísticas em lexicais ou gramaticais. No Nível 
Interpessoal, que trata dos aspectos formais da unidade linguística que reflete seu papel na 
interação entre falante e ouvinte, foi considerada a possibilidade de a categoria constituir 
um subato atributivo, isto é, uma forma de ação comunicativa, correspondente à evocação 
de uma propriedade/relação no Nível Representacional (HENGEVELD; MACKENZIE, 
2008). No Nível Representacional, que trata dos aspectos semânticos das unidades 
linguísticas, consideram-se dois critérios interligados: especificidade, ou seja, ter ou não um 
conteúdo semântico específico, e dependência contextual, isto é, ser ou não exigido por um 
predicado (nominal, verbal ou adjetival); já, no Nível Morfossintático, que dá conta de 
todas as propriedades lineares da unidade linguística, tanto com respeito à estrutura de 
sentenças, orações e sintagmas quanto com respeito à estrutura interna de palavras 
complexas, os critérios aplicados são co-ocorrência com membros da mesma classe geral, e 
obrigatoriedade, ou seja, possibilidade de ser ou não excluída sem afetar a gramaticalidade 
da oração; e, finalmente, com relação ao Nível Fonológico, foi considerada a possibilidade 
de fusão com outros constituintes, como por exemplo em + o = no, e de redução fonética, ou 
seja, eliminação de segmentos fonológicos, como por exemplo para > pra. 

Neste estudo traremos primeiramente os resultados da análise das preposições sob e 
sobre e, a seguir, algumas considerações gerais. 

Preposições sob e sobre 
O Nível Interpessoal relaciona-se com funções discursivas ou pragmáticas, o 

que, em termos de GDF representa ter função atributiva ou referencial. Um subato 

                                                 
1 Inicialmente a GF reconhecia a existência de categorias semânticas que denotam indivíduos ou objetos 
concretos, representadas por x; sua nova versão, a GDF, passou a reconhecer outros tipos de categorias 
semânticas, como l (Locação), t (Tempo), m (Modo), r (Razão) e q (Qualidade) (cf. HENGEVELD; 
MACKENZIE, 2008). 
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atributivo diz respeito à possibilidade de se evocar uma propriedade, o que é possível 
apenas com elementos lexicais. Em (01), a preposição sob constitui uma forma de ação 
comunicativa, sem a qual não se predica sobre pórtico, como demonstra (01)a. 

(01) Depois ponham essa escada lá em baixo, sob o pórtico. (ACM) (NEVES, 2000, p. 710) 

(01)a  *Depois ponham essa escada lá em baixo, o pórtico.  

Como se vê, essa preposição, mais do que evocar um referente, evoca uma 
propriedade, o que lhe dá o estatuto de subato atributivo, e a coloca no paradigma de 
elemento lexical. 

Semanticamente, portanto no Nível Representacional, tanto sob quanto sobre 
apresentam sentido específico, indicando, no eixo vertical, posição de inferioridade e 
superioridade respectivamente, em relação a um limite, com contato, aproximação, ou 
alguma distância (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 563), como se pode observar em (02) e 
(03). Esse sentido prevalece mesmo quando a noção concreta não mais existe, como em 
(04).  

(02)  Sob a roseira de rosas carnudas e amarelas, encontrei Maria Irmã. (AS) NEVES, 2000, p. 711) 

(03)  Retira primeiro o cavalete, que está sobre o tabuleiro. (PP) (NEVES, 2000, p. 714) 

(04)  O papel da inteligência é, sob esse aspecto, passivo. (SI-O) NEVES, 2000, p. 711). 

Há que se observar, no entanto, que a noção concreta de espaço ocorre quando a 
preposição antecede entidades de primeira ordem, conforme se observa em (05) e (06), 
respectivamente tecido e Nestor; já, com entidades de segunda e terceira ordens, a 
noção é abstrata, conforme comando em (07), e dúvida e crença em (08) e (09) 
respectivamente. 

(05)  Talvez a cor da pele sob o tecido, contanto que não fosse branco, ainda mais ressalta a alvura 
(AV) (NEVES, 2000, p. 713) 

(06) O Profeta larga Pedro e se atira sobre Nestor (PED) (NEVES, 2000, p. 715) 

(07) À vista de soldados sob seu comando e de dezenas de moradores do bairro da Casa Forte, palco 
da cena, Vilokq foi à forra. (VEJ) (NEVES, 2000, p. 713) 

(08) Sob dúvida, o juiz inocentou o réu. 

(09) Sobre a crença na bondade humana, tenho pouco a dizer. 

A preposição sobre, como observado por Ilari e Castilho et al. (2008), pode 
introduzir um assunto ou tópico, conforme exemplifica (09). No entanto, discordamos 
dos autores ao afirmarem que “as ideias de assunto e tópico não são claramente derivadas da 
noção de espaço (em cima/acima), portanto podemos dizer que estamos diante de uma 
preposição que não admite apenas um sentido (...) ” (ILARI; CASTILHO et al., 2008, p 
765). 

Em nossa opinião, mesmo quando introduz tópico ou assunto, a preposição 
sobre preserva a noção de posição superior, na medida em que tratar de um assunto 
significa assumir uma posição superior ao que é tratado, que permite ver o “assunto” de 
cima para baixo, cf. (10). 
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(10) Sobre o zagueiro revelou ser um atleta de muita experiência para um jogo dessa importância 
(JC) (NEVES, 2000, p. 718) 

É necessário observar, no entanto, que, em português, tanto sob quanto sobre 
estão se especializando para indicar Domínio2 (assunto, circunscrição), como se verifica 
em (08) e (10) acima. A noção de posição concreta inferior/superior no eixo vertical é 
mais comumente, não exclusivamente, indicada por preposições complexas, como em 
cima de para sobre e debaixo de para sob, conforme exemplificam (11) e (12) 
respectivamente. 

(11) Talvez a cor da pele debaixo do tecido, contanto que não fosse branco, ainda mais ressalta a 
alvura. 

(12) Veio a criada e pôs quatro taças em cima da mesa.  

Devido à sua especificidade, tanto sob quanto sobre independem do contexto, ou 
seja, não são exigidas por nenhum predicado, como se pode observar em (13), (14) e 
(15), em que nem pele, nem comando, nem crônica constituem predicados transitivos.  

(13) Talvez a cor da pele sob o tecido, contanto que não fosse branco, ainda mais ressalta a alvura 
(AV) (NEVES, 2000, p. 713) 

(14) O capitão impôs seu comando sobre os soldados. 

(15) Se eu já lera sua trigésima crônica sobre o final da novela. (NEVES, 2000, p.718) 

Isso significa que tais preposições não introduzem argumentos, muito pelo 
contrário, elas é que exigem complementação. Dessa forma, constituem predicados 
monovalentes, cujo argumento tem a função semântica Referência, como se verifica em 
(16), que, no Nível Representacional, pode ser formalizado como em (17).  

(16) Olhou as moscas sobre a roseira. (M) (NEVES, 2000: 718) 

(17) NR: (li: [(fi:[(fi: sobreAdp (fj)) (1xi: [(fk: roseiraN (fk)) (xi)ø])Ref)](fi))(li)ø]) 

Segundo Bybee et al. (1994 apud KEIZER, 2007), restrições de coocorrência 
implicam que operadores não podem coocorrer com membros da mesma classe. Sendo 
assim, não é possível combinar-se em e para, por exemplo, pois são elementos da 
mesma categoria. Morfossintaticamente, no entanto, sob e sobre podem se combinar 
com de, em, para e por, como exemplificam (18) e (19), retiradas da internete. 

(18) Batizado provisoriamente de Oscar, em homenagem ao secretário de Saúde do município, Oscar 
Berro, o menino pesa 2,22 kg e mede 46 cm. Ele está em sob responsabilidade do Conselho 
Tutelar de Caxias. Quando tiver alta, será encaminhado para o abrigo "Jesus é Amor", no parque 
Iatatia. (http://www.overbo.com.br/modules/news/article.php?storyid=832)  

(18)a Ele está em responsabilidade do Conselho Tutelar de Caxias. 

(19) Recomeçada a marcha de integrantes do MST rumo a São Gabriel, ainda em Santa Maria, por 
sobre a BR 392, é justamente anteposta à simbólica demarcação de fronteiras entre os 
municípios gaúchos de São Sepé e Santa Maria, [...]. 
(http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/258951.shtml) 

                                                 
2 Cf. Ramat e Ricca (1998). 
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(19)a Recomeçada a marcha de integrantes do MST rumo a São Gabriel, ainda em Santa Maria, pela 
BR 392, é justamente anteposta à simbólica demarcação de fronteiras entre os municípios 
gaúchos de São Sepé e Santa Maria, [...]. 

Como se pode observar, em todos esses casos as preposições sob e sobre 
denotam posição, inferior e superior respectivamente, enquanto em e por representam 
funções semânticas de Essivo e Perlativo, respectivamente. Vejam que, se eliminarmos 
sob e sobre, desaparece a diferença entre os pares (18-18a) e (19-19a). Isso reforça a 
análise de que essas preposições constituem subatos atributivos e veiculam um sentido 
específico, o que aponta para a interpretação de que são itens lexicais. Em (19), por 
exemplo, a função semântica de modificador é expressa pelo perlativo por, e a noção de 
posição superior pelo predicado sobre, sendo, então representado como em (20).  

(20) NI:   T                  R 

NR:  (f2: sobreAdp [1x2: BR 392N)Ref)L]  

Algo semelhante pode ser observado em (21), em que a função semântica 
argumental é expressa pelo ablativo de, e a posição inferior por sob. 

(21) Impressionado e triste com aquela cena ele se inclinou para ver melhor a pequena ave, e, com 
uma varinha, cuidadosamente, tocou nela. Nisso três filhotes, assustados, saíram de sob as asas 
da mãe morta. (http://www.sermao.com.br/sermao.asp?id=274) 

No entanto, casos como (22) mostram que a expressão da função semântica nem 
sempre ocorre no Nível Morfossintático. Em (22) o predicado de dois lugares ficar, 
além do Undergoer (um macropapel que inclui todos os tipos de pacientes), exige um 
Locativo, geralmente marcado no Nível Morfossintático pelo Essivo em, como atesta 
(22)a. O esquema abstrato de um predicado como ficar é representado em (23): 

(22)  Ele também passou a ficar sob a mira do partido. (OLG) (NEVES, 2000, p. 713) 

(22)a  Ele também passou a ficar na mira do partido. 

(23) T                           R          R 

[(f1: ficar (f1))    (x1)U    (x2)L ] 

Quando, no entanto, o Locativo constitui um outro subato de atribuição no Nível 
Interpessoal, ele deixa de ser expresso pelo essivo em, no Nível Morfossintático. Isso se 
explica, porque o SP sob a mira do partido constitui semanticamente uma Locação. 
Considerando que o semântico determina o sintático, seria redundante marcar a mesma 
função com dois operadores. Assim, pelo princípio de economia, o português não 
codifica no Nível Morfossintático o operador gramatical, permitindo assim expressões 
como (22) e afins, que podem ser representadas como em (24). 

(24) NI: (M1: [(A1: [(F1: ILL (F1)) (P1)S (P2)A (C1: [(T1: passou a ficar) (T2: sob) (R1: mira) (R2: 
partido)] (C1)) (A1))] (M1)) 

NR: [(f1: ficar (f1))    (x1)U    (x2)L ] (d1li: fi: sobAdp [d1xi: miraN)Ref]) 

Outra propriedade dessas duas preposições é que, fonologicamente, NÃO se 
submetem à redução ou fusão. 



 

95 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 89-97, mai.-ago. 2010 

Considerações finais 
O Quadro 1 resume os resultados da aplicação dos critérios às preposições sob e 

sobre.  

Quadro 1: Aplicação dos fatores às preposições lexicais sob e sobre 3 

Nível  NI NR NM NF 

Fatores Atrib Especif Dep. Cont Co-ocor. Obrigat. Redução Fusão 

Sob + + - + - - - 

Sobre + + - + - - - 

Como Keizer (2004) aponta, a Gramática Funcional (DIK, 1997) distingue 
elementos lexicais e gramaticais na estrutura das expressões linguísticas. Elementos lexicais 
constituem predicados básicos listados no léxico, e elementos gramaticais constituem 
operadores e funções que podem ser aplicados a construções subjacentes nos diferentes 
níveis. Keizer (2004, 2007) considera que todas as preposições são elementos lexicais, já 
que, na maioria de seus usos, têm algum grau de conteúdo semântico, bem como 
compartilham um grande número de propriedades sintáticas e morfológicas com nomes, 
verbos e adjetivos.  

Não há dúvida de que essas considerações cabem com perfeição para as 
preposições sob e sobre. A escolha de qualquer uma delas depende do objetivo que o 
falante tem em mente, da estratégia adotada por ele para obter o seu propósito 
comunicativo na interação. Isso se dá no Nível Interpessoal, por isso constituem subatos 
de atribuição, ou mais especificamente, preposições lexicais.  

Justamente por apresentarem conteúdo semântico, podem ser parafraseadas por 
preposições complexas, constituídas por um núcleo nominal ou adverbial. Assim sob 
equivale a abaixo de/debaixo de/embaixo de, e sobre, a acima de/em cima de. 

Considerando que as estruturas linguísticas disponíveis em uma dada língua 
resultam da expressão de representações construídas em diferentes níveis cognitivos, as 
representações relevantes para a compreensão das preposições derivam de uma experiência 
do espaço, num percurso unidirecional nos seguintes moldes: dimensão espacial > dimensão 
temporal > dimensão nocional. A percepção de determinadas relações espaciais fornece o 
sentido original da maioria das preposições, mais concreto, e é o ponto de partida para o 
desenvolvimento de sentidos novos, espaciais ou não, mais abstratos. No caso do português 
é possível observar uma especialização no uso de preposições simples e complexas: a 
dimensão espacial/temporal concreta é geralmente expressa por meio de preposições 
complexas, ficando a dimensão nocional/abstrata a cargo de preposição simples. É isso que 
distingue o uso de sobre, em (25), que se está especializando para indicar Domínio, de em 
cima de, em (26), comumente usado para espaços físicos.  

(25) Sobre o zagueiro revelou ser um atleta de muita experiência para um jogo dessa importância 
(JC: NEVES, 2000: 718) 

(26) Sozinho, retiro-as (as jóias) do seu esconderijo e, quando a insônia me ataca brinco com elas em 
cima da cama. 

                                                 
3 Abreviaturas: NI: nível interpessoal; NR: nível representacional; NM: nível morfossitático; NF: nível 
fonológico; Atrib.: subato atributivo; Especif.: especificidade; Dep. Cont.: dependência contextual; Co-
ocor.: co-ocorrência; Obrigat.: obrigatoriedade. 
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Nesse sentido, podemos traçar uma escala que vai do [+concreto], especificando 
espaço físico, ao [-concreto], especificando domínio. 

[+conc]        [-conc] 

--------------------------------------------------------------------------------  

Espaço   Tempo     Domínio 
1ª ordem        ø    1ª/2ª/3ª/4ª ordem 

Esse conjunto de propriedades definidoras do estatuto lexical de sob e sobre 
estabelece claramente uma distinção entre essas duas preposições e as preposições a, 
para, de, em e por, analisadas como segue.4 

 
Quadro 2: Aplicação dos fatores às preposições gramaticais 

Nível  NI NR NM NF 

Fatores Atrib Especif Dep. Cont Co-ocor. Obrigat. Redução Fusão 

A  - - +/- - + - + 

Para - - +/- + + + + 

De - - +/- + + - + 

Em - - +/- + + - + 

Por - - +/- + + - + 

Essas preposições são ora fortemente previsíveis, já que são requeridas pelo item 
lexical que as rege (quando introduzem termos com função semântica atribuída ao 
primeiro ou ao segundo argumento de predicados verbais, nominais e adjetivais); ora 
não previsíveis, mas obrigatórias (quando introdutoras de modificadores) e sua escolha 
é ditada pela natureza do modificador que se quer construir. Em outras palavras, esse 
subconjunto, que torna visíveis no Nível Morfossintático as funções semânticas 
Ablativo, Perlativo, Alativo, Essivo e Direção do Nível Representacional, constituem 
preposições gramaticais. 

Lembrando que, por razões tipológicas, a GDF chama preposições e posposições 
de adposições, diríamos, então, que há em português adposições lexicais e gramaticais. 
As lexicais, em que se incluem sob e sobre, constituem um Subato Atributivo no Nível 
Interpessoal e verdadeiros predicados no Nível Representacional, cuja codificação, no 
Nível Morfossintático, é a posição que ocupam de encabeçar o sintagma. Esses traços 
em comum indicam um estatuto bem definido na gramática para esse subconjunto, que 
deve ser mais adequadamente denominado preposições, termo que coincide com a 
terminologia tradicional.  

As gramaticais, por seu turno, servem para expressar as funções semânticas 
argumentais e não-argumentais do Nível Representacional e, como não constituem 
predicados listados no léxico, é apenas no Nível Morfossintático que sua expressão é 
devidamente codificada. 

 

                                                 
4 Aqui estamos utilizando resultados obtidos pelos outros grupos integrantes do GPGF. 
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Abstract: In this paper, we have identified the occurrences of Elaboration that take place with 
NPs, and searched to determine if there is a narrow correlation between the type of 
morphological structure of the Nominal Phrase and its informational role in written speech 
(CHAFE, 1976; PRINCE, 1981), establishing correlations among the informational status of 
the NP in question, the syntactic function of the elaborated NP and the type of determiner that 
is part of the NP. The analysis shows that the semantic characteristics of the NP stem 
determine the process of Elaboration used, and that thus, we cannot affirm that there is a strict 
correlation between the considered morpho-syntactic properties and the informational status of 
the first NP of the Elaboration. 

Keywords: Informational status; Nominal phrase; written speech.   

Resumo: Neste artigo focalizamos as ocorrências de Elaboração que incidem sobre um SN e 
buscamos identificar se há uma correlação estreita entre o tipo de estruturação morfológica do 
sintagma nominal e o seu papel informacional no discurso escrito (CHAFE, 1976; PRINCE, 
1981), estabelecendo correlações entre o estatuto informacional do SN em questão, a função 
sintática do SN elaborado e o tipo de determinante que é parte deste SN.  A análise revela que 
o processo de Elaboração se impõe pelas características semânticas do nome núcleo do SN e 
que, assim, não podemos afirmar que haja correlação estrita entre as propriedades 
morfossintáticas consideradas e o estatuto informacional do SN matriz da Elaboração. 

Palavras-chave: Estatuto informacional; Sintagma nominal; Elaboração. 

Introdução 
As relações retóricas têm um papel fundamental na organização do discurso, 

visto que é através delas que o falante/escritor organiza de forma coerente ideias 
relativas às circunstâncias de tempo, condição, lugar, modo e outras. Dentre essas 
relações, a Elaboração ocupa um lugar central. Essa relação constitui o objeto de estudo 
deste artigo, que analisa o estatuto informacional do SN sobre o qual a Elaboração 
incide.   

Tomamos como base a proposta de Halliday (1994), para quem as orações 
complexas devem ser analisadas segundo dois sistemas: o sistema semântico e o sistema 
de interdependência. No que diz respeito ao sistema de relações semânticas, o autor 
postula que as relações entre os termos e orações são agrupadas em dois tipos 
fundamentais: a Projeção e a Expansão. A Projeção ocorre quando uma oração se 
projeta por meio de outra que a apresenta como uma ideia ou um fato. A Expansão se 
realiza através de uma Extensão, um Realce ou uma Elaboração.  

Segundo o autor, a Elaboração consiste na relação que se realiza nos contextos 
em que uma parte do texto elabora ou especifica o conceito expresso pela outra parte, 
como ilustra o seguinte exemplo:  
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(1)  O brasileiro recebe hoje uma das piores televisões do mundo no que diz respeito à qualidade. 
Existe a crença generalizada de que na televisão maciça, genérica, é assim mesmo que deve ser: 
quanto pior, melhor, para atingir o maior número de espectadores, afinados pelo mínimo 
denominador comum.1 (JB 03-06-03)  

Do ponto de vista sintático, a Elaboração pode ser realizada através de parataxe, 
hipotaxe ou encaixamento. Do ponto de vista semântico, Mann e Thompson (1986), 
propõem cinco subtipos para essa relação, são eles: Grupo-membro; Abstração-
exemplo; Todo-parte; Processo-etapa; Objeto-atributo; Geral-específico. Consideramos 
ainda a possibilidades de relação na forma de Enumeração.  

Neste artigo, focalizamos as ocorrências de Elaboração que incidem sobre um 
SN e buscamos identificar a possível correlação entre o tipo de estruturação morfológica 
do sintagma nominal e o seu papel informacional no discurso escrito (CHAFE, 1976; 
PRINCE, 1981).  

Para a consecução desse objetivo, utilizamos uma amostra de textos escritos, que 
compõem o acervo do grupo PEUL, extraídos do Jornal do Brasil, d’O Globo, do Extra 
e d’O Povo. Analisamos textos de diferentes gêneros, especialmente Crônica, Opinião, 
Reportagem e Editorial. Com o objetivo de verificar a distribuição dos dados, 
utilizamos o programa computacional Gold Varb2001. 

O texto compõe-se de quatro partes: na primeira, discutimos as propriedades 
relativas ao SN núcleo da relação semântica de Elaboração; na segunda, estabelecemos 
correlações entre o estatuto informacional do SN em questão, a função sintática do SN 
elaborado e o tipo de determinante que constitui esse SN; na terceira, apresentamos as 
considerações finais e na quarta, as referências bibliográficas. 

Propriedades do SN matriz 
Uma das propriedades dos SN´s sobre os quais incide a elaboração se refere à 

forma como eles realizam o mecanismo de referenciação. A noção de referenciação é 
entendida, neste artigo, como uma estratégia de discursivização do mundo pela 
linguagem através de uma (re)construção do real e não somente como um processo de  
construção de informação como podemos observar, por exemplo, em Mondada e 
Dubois (1995) e em Koch (2002). 

Para proceder à análise da referenciação do SN, buscamos embasamento teórico 
nos trabalhos de Halliday e Hasan (1976), Halliday (1994), Francis (1994) e Koch 
(1984, 1989, 2000, 2002).  

Dentre as estratégias de coesão analisadas por Halliday e Hasan (1976) está o 
uso dos nomes genéricos que nos interessa para esta investigação.  Segundo os autores, 
esses nomes são “membros superordenados de um grupo lexical maior e seu uso 
coesivo é uma instância de um princípio geral segundo o qual um item superordenado 
opera anaforicamente como um tipo de sinônimo” (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 
275). Do ponto de vista gramatical, a unidade é formada, geralmente, por um artigo 
definido e um nome genérico e está situada na fronteira entre a gramática e o léxico. 

Os nomes genéricos podem ser classificados, de acordo com os autores, em: 
humano — pessoa, homem, mulher, criança, garoto, garota; não humano —  criatura;  
inanimado concreto — coisa, objeto; inanimado concreto conjunto — coisas; 

                                                 
1 Os grifos  nos exemplos que constam neste artigo são nossos. 
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inanimado abstrato — negócio, assunto, matéria; ação — movimento; lugar — 
localização; fato – questão, ideia. Esses nomes são analisados por Halliday e Hasan a 
partir de suas funções anafóricas. Entretanto, como mostraremos neste estudo, esses 
termos podem ser utilizados igualmente em função catafórica. 

Francis (1994) apresenta um conceito linguístico similar ao dos nomes genéricos 
apresentado por Halliday e Hasan (1976), o dos rótulos. Seus significados, assim como 
o das palavras genéricas, dependem de outros elementos do contexto. Além disso, as 
distinções podem depender do foco da relação de coesão, anafórica ou catafórica e da 
interpretação funcional da ocorrência dos nomes, por exemplo, eles podem ter uma 
função de sinalizadores textuais, indicando unidades de informação, podem rotular e 
avaliar porções discursivas, podem ser nomes metalinguísticos.  

Os rótulos são classificados por Francis em: ilocucionários, tais como 
“alegação”, “resposta”, “apelo”; referentes a atividades de linguagem, como 
“comparação”, “ambiguidade”, “descrição”; relativos a processos mentais, como por 
exemplo “análise”, “atitude”, “crença”; concernentes ao texto, como “frase”, “questão”, 
“sentença”; e avaliativos, como “tolice”. A autora cita também nomes que entram em 
uma categoria mais geral, tais como “abordagem”, “área”, “aspecto”. 

Consoante a autora, os rótulos têm significado interpessoal e podem adicionar 
uma informação nova ao argumento do falante/escritor, além disso, desempenham a 
função de organizar o discurso.  

Suas funções organizadora e preditiva podem ser vistas, conforme postula 
Francis (1994), em termos das metafunções de Halliday (1994), Ideacional, 
Interpessoal e Textual, como podemos observar em (2): 

(2)  Lula começa bem, criando praticamente um ministério para combate à fome. Chega de 
aumentar “a grita dos descontentes”!. Chega de cantar os “famélicos da terra”. O dinheiro que 
se dá aqui e ali (nunca faço conta com motorista de táxi, nunca dou menos de dez a taxista, nem 
menos de cinco reais a guardador de carro, nunca cobro o adiantamento ocasional às auxiliares 
– antigas empregadas-domésticas) pode atrasar a revolução, mas ajuda o cara na hora. Não tem 
que ficar esperando pacientemente as grandes soluções socialistas. Betinho fez bom e conhecido 
slogan: “Quem tem fome tem pressa”. (JB 31-10-02) 

Nesse exemplo, “bom e conhecido slogan” apresenta um significado ideacional 
como um participante do processo mental do verbo “fazer”; um significado interpessoal 
no que diz respeito à avaliação que faz “bom e conhecido” e um significado textual, 
localiza-se no Rema  e é a parte do foco de informação nova.  
Segundo Koch (1984, 1989, 2000, 2002), a coesão referencial ocorre quando um 

elemento faz remissão a outro elemento do texto ou é inferível a partir dele. As 
formas remissivas podem ser de ordem lexical ou gramatical e podem 
desempenhar função de sinalização textual e de (re)ativação de referentes. 

O processamento textual opera numa oscilação em movimentos retrospectivos e 
projetivos, através da anáfora e catáfora, respectivamente, e em movimentos abruptos, 
através de fusões, alusões, etc.  

As formas remissivas são abordadas pela autora, principalmente, sob seu ponto 
de vista anafórico, entretanto, podem também funcionar como catafóricas. Quando 
catafóricas, de acordo com Koch (2002), geralmente, são vagas, inespecíficas, tais como 
a deste exemplo extraído do Jornal O Globo: 
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(3)  Num tempo em que os laterais eram meros marcadores e rebatedores de bola com chutões para a 
frente, Nílton Santos já avançava, já apoiava o ataque, já armava o jogo como os bons laterais viriam 
a fazer depois —  só que com uma diferença: foi melhor do que todos os outros que se seguiram aqui 
no Brasil e em todos os cantos do planeta. (O GLOBO 06-03-04)  

Neste estudo, os SN’s que são elaborados foram classificados em dois grupos, o 
dos SN’s essencialmente fóricos e o dos não fóricos. O primeiro grupo é composto por 
pronomes demonstrativos e pelo sintagma nominal o seguinte e o segundo por nomes 
que não são investidos de função fórica, mas que acabam se comportando como 
elementos de referenciação catafórica por serem inespecíficos e envolverem fatores 
como o contexto em que estão inseridos, conforme ressaltamos em Alencar (2006, p.  
97), o tempo verbal futuro e a presença do sinal de pontuação dois pontos, são eles: (a) 
nomes de caráter metalinguístico ou metadiscursivo (resposta, apelo); (b) nomes 
relativos a atividades de uso da linguagem ou resultantes (explicação, descrição); (c) 
nomes relativos a estados e processos cognitivos ou deles resultantes (atitude, 
convicção); (d) nomes de caráter metalinguístico propriamente dito (pergunta, frase); (e) 
nomes avaliativos (óbvio) e nomes genéricos (problema). 

Nos dados analisados, houve ocorrências de SN dos tipos ilustrados a seguir: 

Nome genérico: 

(4) Quer queiram ou não os estudiosos e partícipes dos fatos que envolvem o golpe de 1964, não se 
pode negar uma realidade aprofundada em teses e livros ao longo dessas quatro décadas: o Ipês - 
sim, com acento - foi preponderante no desfecho que mudou o rumo da história recente do país. 
(JB 04-03-04)  

Nome de caráter metalinguístico: 

(5) Ricardo quer ver - ou diz que quer - um time molhando a camisa ao longo dos noventa e tantos 
minutos, marcando com afinco e correndo a mil por hora. E aqui eu transcrevo a frase do Diogo: 
“Para colocar a sua teoria em prática, a primeira medida do treinador foi deixar Romário no 
Rio”. (EXTRA 17-03-04) 

Nomes ou pronomes com função catafórica:  

(6)  Agora é preciso que se diga o seguinte: as escolas de samba são realmente forças populares dessa 
cidade que faz Carnaval um autêntico sarcedócio. Quando o povo consegue ir à rua para sambar é 
sinal de que o carnaval de rua, mesmo moribundo, ainda não morreu de todo. Os ensaios técnicos na 
Sapucaí mostram que o Carnaval é mesmo coisa séria na cidade. E quem sabe, se no futuro, a 
passarela da Marquês de Sapucaí, graças as escolas de samba, não seja transformada em uma nova 
Avenida Rio Branco, trazendo de volta aquele carnaval que muitos de nós já brincamos um dia. (O 
POVO 22-01-04) 

(7) No episódio, o governo brasileiro tem apenas a obrigação óbvia de dizer o que pensa sem dizer 
tudo o que pensa - com o cuidado óbvio de falar por uma só voz, que é a do Itamaraty, não a do 
partido-além de fazer o que é dever de todas as chancelarias: ficar de olho. E, claro, preparar o 
plano B de Bush, não de bursite, que dói mais.  (O GLOBO 17-01-03) 

O tipo de SN mais frequente nas relações de Elaboração encontradas em nossos 
dados são os nomes genéricos, como podemos observar na tabela abaixo. 
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Tabela 1: Valores percentuais da distribuição do tipo de SN sobre o qual a Elaboração 
incide 

Tipo de SN elaborado % 
Nomes genéricos 75% 

Nomes com função dêitica inerente 17% 
Nomes metalinguísticos 8% 

O estatuto informacional do SN núcleo da elaboração  
Teoricamente, seria de se esperar que os SN’s elaborados apresentassem 

informação nova. Como veremos, no entanto, o estatuto informacional do segmento 
elaborado pode variar, envolvendo aspectos ligados à forma como se organiza o fluxo 
informacional.   

O Fluxo informacional diz respeito à forma como o falante/escritor “embala”, 
“empacota” a informação para apresentá-la ao ouvinte/leitor.  Essa organização tem 
recebido, entre outros nomes, os de “Dado/Novo” (CHAFE, 1976); 
“Ativado/Novo/Acessível” (CHAFE, 1987); “Dado/Novo” (HALLIDAY, 1967/, 1994)  
Evocado/Inferível/Novo” (PRINCE, 1981). 

Segundo Halliday (1967/, 1994), as informações dadas e novas se organizam 
dentro do Sistema Tema-Rema, responsável pelo fluxo da informação. O tema é o ponto 
de partida para a mensagem e o Rema é o desenvolvimento do Tema. Embora 
aparentemente possa haver uma certa correspondência entre Tema-Rema e Dado-Novo, 
Halliday distingue Tema-Rema como orientações utilizadas pelo falante, enquanto 
informação Dada/Nova, orientações do falante para o ouvinte. 

O falante estrutura a fala, segundo Halliday, em “Unidades Informacionais”, 
cuja extensão é determinada por ele. Cada unidade de informação apresenta um 
elemento “dado”, acompanhado de um elemento “novo”.  Frequentemente, a 
informação “dada” precede a “nova” (posição não-marcada), entretanto, é possível que 
haja inversão nessa ordem em razão de objetivos retóricos.  

Informação dada é apresentada pelo falante ao ouvinte como recuperável. Ela é 
recuperável por estar presente no contexto verbal ou não-verbal ou pelo fato de o 
locutor desejar apresentá-la como dada por razões retóricas. Tipicamente, os elementos 
anafóricos e os elementos dêiticos constituem informação “dada”, desde que não 
contenham a informação focal.2  

Informação nova diz respeito à maneira como o falante apresenta a informação 
ao ouvinte como não recuperável no contexto verbal ou não-verbal.  

De uma perspectiva cognitiva, Chafe (1976,) discute a questão do estatuto 
informacional dos referentes, em termos de consciência do falante/escritor e propõe um 
continuum para dar conta de situações intermediárias entre informação dada e 
informação nova. 

Segundo o autor (1976), a linguagem falada se segmenta em uma série de pausas 
denominadas por ele de pausa inicial (“initial pause”) que são seguidas por períodos de 
vocalização chamados de unidades entonacionais (“intonation units”), que 
correspondem à expressão de um único foco de consciência que contém o que Chafe 

                                                 
2 Quando os elementos anafóricos e dêiticos não contêm a informação focal são considerados 
contrastivos. 
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(1976) denomina de conceito (“concept”), ideias relativas a objetos, eventos e 
propriedades presentes na mente do interlocutor. Esses “conceitos” podem se apresentar 
em três estados que, por sua vez, correspondem a três níveis de informação definidas 
pelo autor, são eles: Conceitos ativados (“Active Concepts”) – informação dada; 
Conceitos semi-ativados (“Semi-active Concepts”) – informação acessível e Conceitos 
Inativados (“Inactive Concepts”) – informação nova. 

Informação Dada é aquela que o falante supõe estar no foco de consciência do 
ouvinte/leitor, Informação Acessível, na sua consciência periférica e Informação Nova, 
na sua memória de longo termo.  

O critério utilizado para definir o status informacional leva em conta o estado de 
ativação do conceito na mente do ouvinte/leitor, que pode ser de ativação, quando uma 
expressão linguística até então não mencionada permanece focalizada na memória de 
curto termo; por reativação, quando um referente textual já mencionado é novamente 
ativado na memória de curto termo, permanecendo como foco; por desativação, quando 
há um deslocamento de atenção para um novo foco. 

Chafe afirma que o foco de consciência não pode conter mais de um conceito 
inativado, semelhante ao que cita Givon (1975), para quem cada proposição apresenta 
apenas uma unidade “nova”.  

Informação dada é caracterizada por ser pronunciada com um tom mais baixo e 
com um acento atenuado, por permitir pronominalização ou por poder ser omitida. Essa 
caracterização tem sido bastante discutida, como por exemplo por Braga e Silva (1984). 
Segundo as autoras, na contraposição com informação nova, a distinção do acento não é 
relevante, porque nem sempre ela é pronunciada com tom alto e acento forte. Além 
disso, o falante poderá não utilizar pronominalização de uma informação dada para 
evitar ambiguidade, o que não invalida, no entanto, o fato de que informação dada pode 
ser prominalizada.  

De um ponto de vista mais textual, Prince (1981) focaliza o estatuto 
informacional dos referentes em termos da organização textual. Segundo ela, um 
modelo de discurso contém entidades, atributos e laços entre as entidades. A autora cita 
Webber (1978 apud PRINCE, 1981, p. 235), para quem entidades são como ganchos 
onde se penduram os atributos. Ela estabelece três categorias de organização da 
informação: Novo, Evocado e Inferível. Entidade Nova (“new”) é aquela que o falante 
introduz pela primeira vez no discurso; pode ser completamente-nova (“brand new”), 
quando o falante entende que não há familiariadade por parte do ouvinte e precisa 
explicitá-la completamente; ou não-usadas (“unused”), quando o falante supõe que seja 
conhecida pelo ouvinte. As entidades completamente-novas subdividem-se em 
ancoradas, quando o SN faz referência a outra entidade já mencionada no texto 
precedente e não-ancoradas, quando não ocorre esta referência; Entidade Evocada 
(“evoked”) é aquela que já foi citada anteriormente no texto e pode se dividir em 
entidades textualmente evocadas (“ textually evoked”)  e situacionalmente evocadas 
(“situationally evoked”). Entidade Inferível (“inferrable”) ocorre em SN’s cujo referente 
o falante pressupõe que o ouvinte possa identificar. Pode ser inferível não-incluidora 
(“non-containing inferrable”), que podem ser deduzidas do texto a partir de outras 
entidades evocadas ou inferíveis; ou inferível incluidora (“containing inferrable”), que é 
representada por um SN contido dentro do SN que representa a entidade classificada 
como inferível incluidora.  

Neste estudo, damos preferência à classificação de Prince (1981) por 
entendermos que é mais eficiente, já que o status informacional do referente é 
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depreendido do texto, e não de uma avaliação sobre o estado de consciência dos 
interlocutores. Assim, o SN desenvolvido pela Elaboração pode apresentar-se como 
informação nova (9), evocada (10) ou inferível (11), como nos exemplos abaixo: 

(9) Rafaela, Gizele, Deucilene, Jéssica, Aliane e outras 25 meninas possuem quatro coisas em 
comum: fizeram 15 anos no mês de setembro de 2003; não tiveram festa por questões 
financeiras; moram em bairros humildes da Baixada Fluminense e vão realizar seu sonho de ter 
um baile de debutantes dia 19 de dezembro, às 21:00 horas, na Quadra Social da Escola de Sam-
ba Acadêmicos do Grande Rio, na Rua Almirante Barroso n° 05, Centro, Duque de Caxias. (O 
POVO 18-12-03) 

(10) Sempre que os governos proíbem o jogo, perdem receita tributária e estimulam o crime 
organizado, que passa a controlar a atividade lançada na clandestinidade. No Brasil, se o jogo de 
bicho fosse permitido, os bicheiros não ficariam com a totalidade dos recursos obtidos na 
operação irregular, eis que seriam obrigados a pagar tributos. A verdade é que o jogo - vício que 
condeno, pois desestrutura pessoas e famílias -  é uma realidade e deve ser enfrentado e 
desestimulado de forma eficaz e objetiva, parecendo-me preferível o controle rigoroso - e com 
tributação elevada - a deixá-lo na clandestinidade. (JB 04-03-04) 

(11)  Poderia acrescentar às frases do Eliakim uma que li nos jornais e que me apresso em transcrever: 
"apertem os cintos, vamos decolar" Bebeto de Freitas). E aos que pensam em ironizar o 
otimismo do presidente do Botafogo, cuidado! Bebeto (foto) tem pedigree é sobrinho do 
Saldanha. E, além da valentia, é homem sério. Nem cara de cartola ele tem. (EXTRA 02-01-04) 

Neste artigo, não estamos dividindo as subcategorias de informação nova, de 
informação evocada e de informação inferível.  

A distribuição dos dados de acordo com o estatuto informacional do SN 
desenvolvido pela Elaboração está representada no gráfico abaixo. 

Tabela 2: Valores percentuais da distribuição do fluxo informacional dos SN’s 
elaborados 

Estatuto informacional do SN 
elaborado 

% 

Informação nova 90% 
Informação inferível 7% 
Informação evocada 3% 

90% dos SN’s seguidos por um segmento de elaboração apresentam informação 
nova, 3%, informação evocada e 7%, inferível. A maior ocorrência de informação nova 
era prevista, dado o fato de os SN’s desenvolvidos serem inespecíficos e de o locutor 
utilizar a relação de Elaboração para desenvolvê-los em maiores detalhes. 

Correlações entre o tipo de determinante presente no SN elaborado e seu estatuto 
informacional 

O núcleo do SN sobre o qual a Elaboração incide pode vir antecedido por um 
determinante definido – artigo definido, pronome demonstrativo ou numeral como 
mostramos no exemplo (12), por um determinante indefinido – artigo indefinido ou 
pronome indefinido, exemplo (13), ou  pode apresentar-se  sem determinante, como  no 
exemplo (14): 

(12) Existe a crença generalizada de que na televisão maciça, genérica, é assim mesmo que deve ser: 
quanto pior, melhor, para atingir o maior número de espectadores, afinados pelo mínimo 
denominador comum. (JB  03-06-03) 
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(13) Assim como a rotina do transporte clandestino e barulhento se espalha por vários bairros nas 
madrugadas do Rio, as filas nos postos da Receita e do INSS também começam a se formar cedo 
– e isso há décadas – apesar das reiteradas promessas garantindo o fim do suplício. Nos rostos 
cansados e resignados de quem é obrigado a ir para a fila, uma certeza parece transparecer o 
tempo todo: não adianta reclamar de quem faz barulho de madrugada, e muito menos das 
repartições federais incapazes de prestar um atendimento decente. Simplesmente porque esses 
segurados ou contribuintes jamais conheceram uma situação diferente. (JB 01-05-05) 

(14) Sinal dos tempos: a passagem de Deus por ali não desperta nem de longe o alvoroço causado 
pela visita de Lula. (O GLOBO 18-01-03)  

Não estamos considerando aqui os casos em que a Elaboração incide sobre 
pronome demonstrativo ou os casos do SN o seguinte. O primeiro por não vir 
antecedido por determinante e o segundo por se tratar de uma expressão cristalizada. 

Como se pode observar na tabela abaixo, a Elaboração incide de forma 
preponderante sobre SN’s constituídos com um determinante definido. 

Tabela 3: Valores percentuais da distribuição do tipo determinante 

Tipo de determinante % 
determinante definido 52% 
determinate indefinido 32% 

sem determinante 16% 

Esses resultados confirmam a proposição de Halliday e Hasan (1976), segundo a 
qual os nomes genéricos viriam, preferencialmente, antecedidos por determinante 
definido, já que, como vimos na seção anterior, em 75% dos casos o SN elaborado 
corresponde a um nome genérico. 

Levando em consideração que vários autores, como por exemplo Chafe (1976) e 
Prince (1981), mostram que há uma tendência de informação nova correlacionar-se com  
determinante indefinido e informação dada com determinante definido, decidimos 
verificar a  correlação entre essas duas propriedades, como mostra o quadro abaixo: 

Tabela 4: Correlação entre o tipo de determinante e estatuto informacional do SN elaborado 

Os resultados apresentados na tabela acima mostram que, no que se refere aos 
SN’s sobre os quais a Elaboração incide, não podemos identificar uma correlação nítida 
entre determinante definido e informação evocada ou entre determinante indefinido e 
informação nova, conforme esperávamos. Tanto a informação nova, 50%, quanto a 
informação evocada, 75%, relacionam-se prioritariamente com determinante definido.  

Correlações entre a função sintática do SN elaborado e seu estatuto informacional 
A função sintática mais frequentemente instanciada pelos SN’s sobre os quais 

incide a Elaboração é a de complemento verbal. Além desta, destaca-se a posição de 
sujeito, como podemos observar na tabela abaixo: 

Estatuto 
informacional do 
SN elaborado 

Determinante 
definido 

Determinante 
indefinido 

Sem 
determinante 

TOTAL 

 N % N % N % N % 
Novo 49 50 34 35 14 14 97 89 
Evocado  3 75 1 25 0 0 4  4 
Inferível 4 57 1 14 2 28 7 7 
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Tabela 5: Valores percentuais da distribuição da posição sintática ocupada pelo SN 

Função sintática % 
sujeito 27% 
objeto direto 49% 
Objeto indireto 7% 
Complemento nominal 4% 
Predicativo 5% 
Sem função sintática 8% 

Dada a própria correlação entre função sintática e estatuto informacional, a 
função mais frequentemente desempenhada pelo SN sobre o qual incide a elaboração é 
a de complemento verbal. Encontramos, porém  uma grande frequência de SN’s novos 
ocupando a posição de sujeito: 27%. Essa recorrência pode ser uma indicação de que o 
processo de elaboração se impõe pelas características semânticas do nome núcleo do 
SN. 

Considerações finais 

Ao longo deste artigo, destacamos as correlações entre determinadas 
propriedades morfossintáticas e o estatuto informacional do SN matriz da relação de 
Elaboração. Observamos que, embora o estatuto informacional desses SN’s seja mais 
frequentemente de informação nova, encontramos também casos em que eles 
correspondem à informação inferível e até mesmo à infomação evocada. 

Verificamos que as correlações estabelecidas entre o tipo de determinante  
mostraram que informação nova não corresponde prioritariamente à presença de um 
determinante indefinido como postulam, por exemplo, Chafe (1976) e Prince (1981), 
mas sim que o SN matriz da Elaboração prepoderantemente se relaciona com um 
determinante defindo, confirmando a proposição de Halliday e Hasan (1976), segundo a 
qual os nomes genéricos vêm frequentemente antecedidos por um determinante 
definido, já que em 75% dos casos o SN elaborado corresponde a um nome genérico. 

Constatamos que a função sintática mais frequentemente exercida pelo SN 
matriz da Elaboração é a de complemento verbal, corroborando a proposição de 
estudiosos como Chafe (1976) e Prince (1981), segundo a qual haveria uma correlação 
entre função sintática e estatuto infomacional e que informação nova desempenharia 
mais frequentemente a função sintática de complemento verbal. Entretanto, observamos 
também uma recorrência da função sintática de sujeito.  

Esses resultados indicam que o processo de Elaboração se impõe pelas 
características semânticas do nome núcleo do SN e que, assim, não podemos afirmar 
que haja correlação estrita entre as propriedades morfossintáticas consideradas e o 
estatuto informacional do SN matriz da Elaboração.  
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Abstract: This paper aims at describing the relativization strategies in Amazonian native 
languages, more specifically those devices which are subjacent to the relationship between 
morphosyntactic structures used to codify the relative construction and the conceptual 
situations they express. The analysis proposed here is aligned to such typological studies on 
particular aspects of subordination as those proposed by Keenan and Comrie (1977), Givón 
(1979, 1990) and Hengeveld (2004). 

Keywords: tipology; subordination; relative clause; Amazonian native languages. 

Resumo: Este trabalho trata das estratégias de relativização nas línguas nativas da Amazônia, 
mais especificamente dos mecanismos subjacentes à relação entre as estruturas 
morfossintáticas usadas para codificar a estrutura relativa e as situações conceituais que elas 
expressam. A análise proposta segue a linha dos estudos tipológicos sobre aspectos 
particulares da subordinação, como o de Keenan e Comrie (1977), Givón (1979, 1990) e 
Hengeveld (2004).  

Palavras-chave: tipologia; subordinação; oração relativa; línguas indígenas. 

0. Palavras iniciais 
O objetivo deste artigo é dar um panorama descritivo geral das estratégias de 

relativização usadas para codificar a situação conceitual típica de um modificador numa 
amostra significativa de línguas nativas da Amazônia brasileira. Como se trata de um 
trabalho de orientação tipológica, o resultado final a que pretendemos chegar é fornecer um 
quadro geral das línguas estudadas mediante aplicação da Hierarquia de Acessibilidade de 
Keenan e Comrie (1977), assim como mostrar que predominam nas línguas da amostra 
estratégias alternativas de relativização como a nominalização. 

Este artigo trata, inicialmente, na seção 1, do suporte teórico mediante o qual os 
dados foram investigados, ou seja, o que se entende por tipologia, subordinação e 
construção relativa a partir de uma perspectiva funcionalista. Na sequência, analisam-se, na 
seção 2, os resultados obtidos, buscando generalizações explanatórias de ordem tipológica 
no tocante aos aspectos da construção relativa nas línguas que compõem a amostra. Com 
base numa classificação etnológica, o número de línguas nativas da Amazônia é de 234. 
Desse número, 192 são de fato existentes e 42, extintas. Das línguas existentes, há 
gramáticas disponíveis para as línguas paumarí, warekéna, apalaí, hixkaryána, makuxí, 
waiwái, warí, karipúna-creole, boróro, canela-krahô, pirahã, nambikwára, mayorúna, 
tukáno, kanoê, kamayurá, urubú-kaapór e sanumá, que, portanto, constituem o corpus deste 
trabalho. 
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1. A linguística tipológica e o conceito funcional de subordinação 
O estudo tipológico é um ramo da Linguística que se volta para a pesquisa da 

variação translinguística. Nesse estudo, o conceito de universal linguístico é essencial.  Os 
universais linguísticos são definidos a partir das restrições que as línguas impõem ao formar 
certo tipo de estrutura e são percebidos a partir da comparação entre as diversas línguas do 
mundo. O principal instrumento do estudo tipológico são as hierarquias implicacionais,1 
que são responsáveis pela representação das restrições, revelando a aplicabilidade dos 
universais e, ao mesmo tempo, apontando os aspectos pelos quais uma dada língua se 
aproxima de outras e se afasta das demais. Além de impor restrições universais sobre a 
variabilidade potencial das línguas num determinado domínio, as hierarquias implicacionais 
permitem situá-las em grupos específicos, por meio do reconhecimento dessas restrições. É 
possível, então, atrelar o conceito de hierarquia implicacional aos de universais linguísticos, 
tipologia e comparação translinguística. 

As implicações obtidas por meio da hierarquia são sempre unilaterais. Hengeveld 
(2004) exemplifica essa propriedade das hierarquias a partir de um modelo abstrato: 

(01) A > B 

Esse modelo hierárquico permite concluir que a presença de uma propriedade B 
implica a presença da propriedade A; todavia, a presença de A não implica a de B e a 
ausência de B não implica a ausência de A. Para obter um quadro mais explícito dessa 
relação, observe em (02) que a última combinação entre as propriedades de A e de B não é 
possível, devido à unilateralidade da hierarquia. 

(02) A  B 

 +  + 

 +  - 

 -  - 

         * -  + 

No âmbito deste trabalho, o estudo tipológico está voltado para o campo da 
morfossintaxe, mais especificamente para as Orações Relativas (doravante OR), 
domínio em que desponta o trabalho pioneiro de Keenan e Comrie (1977). Esse estudo 
revela que o papel sintático do participante compartilhado pela oração principal e a OR 
permite diferenciar tipos de relações relativas. Com base numa amostra de 
aproximadamente 50 línguas, os autores descobrem que a variação obedece a padrões 
regulares de distribuição tipológica, o que os leva a propor a Hierarquia de 
Acessibilidade (doravante HA), que está contida em (03). 

(03)  Sujeito > Objeto Direto > Objeto Indireto > Oblíquo > Genitivo > Objeto de Comparação 

A leitura da hierarquia permite afirmar que a posição de Sujeito, que é a mais 
alta, é, por isso mesmo, a mais suscetível à relativização, enquanto a posição de Objeto 
de Comparação, situada no extremo inferior, é a menos acessível. A relativização da 

                                                 
1 Normalmente são distinguidos dois tipos de hierarquias implicacionais: as absolutas e as estatísticas. As 
hierarquias absolutas são válidas para todas as línguas de que se tem conhecimento, enquanto as 
estatísticas são válidas para uma alta porcentagem dessas línguas. 



 

110 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 108-118,  mai.-ago. 2010 

função de Sujeito é considerada, portanto, a posição primária, pois todas as línguas que 
dispõem de uma construção relativa necessariamente relativizam o Sintagma Nominal 
(doravante SN) que exerce essa função. Se uma língua é capaz de relativizar o último 
grau da HA – Objeto de Comparação – ela é capaz de relativizar, também, todos os 
anteriores, uma vez que, sob condições normais, não é possível transpor nenhum grau 
da HA.  

Numa pesquisa tipologicamente orientada como esta, deve-se buscar um 
conceito de subordinação que seja metodologicamente consistente com a natureza do 
objeto de estudo, que é a distribuição das estratégias de relativização nas línguas nativas 
da Amazônia. O enfoque que se assume aqui requer que a noção de subordinação deva 
ser definida com base em sua aplicabilidade universal. O principal postulado subjacente 
a essa abordagem é o de que a variação estrutural apresentada pelas línguas do mundo é 
sistematicamente ordenada e pode ser descrita em termos de um conjunto de condições 
ou princípios restritivos com validade universal. Essa possibilidade de pronto repele a 
imposição de algum critério puramente formal de subordinação, como defende 
Cristofaro (2003). Para essa autora, o conceito de subordinação difere do tratamento 
morfossintático tradicional, que pode ser descrito em termos de encaixamento de 
orações ou o uso de formas verbais não-finitas ou finitas. Em trabalhos de cunho 
tipológico como o presente, a subordinação está relacionada ao modo como os estados 
de coisas expressos por orações conectadas são percebidos e conceitualizados e ao 
estatuto que têm no contexto discursivo.  

Cristofaro (2003), baseando-se em Langaker (1991), parte do pressuposto de 
assimetria para definir subordinação. Para construir um enunciado que contenha dois 
estados de coisas relacionados, o falante tem duas escolhas: ou os dois estados de coisas 
estarão construídos simetricamente a partir de um ponto de vista cognitivo, ou seja, 
ambos estados de coisas terão um perfil autônomo (no caso de uma coordenação), ou os 
dois estados de coisas são construídos assimetricamente, ou seja, um prescinde de um 
perfil autônomo e é construído com base no outro (no caso da subordinação).  

A distinção pragmática entre asserção e não-asserção é paralela à de 
subordinação e não-subordinação. A pragmática reconhece essa distinção sob o ponto 
de vista do falante, ou seja, sob o ponto de vista que ele assume em relação ao que está 
sendo dito. Entende-se por subordinação, então, a definição funcional de uma situação a 
partir da qual se estabelece uma assimetria cognitiva entre dois estados de coisas 
interligados, em que o estado de coisas principal sobrepuja o estado de coisas 
dependente. Pode-se dizer, portanto, que o estado de coisas principal é pragmaticamente 
afirmado, enquanto o estado de coisas dependente é pragmaticamente não-afirmado. 
Esse fato existe em todas as línguas do mundo. 

A definição de OR está baseada na relação de subordinação. Para Cristofaro 
(2003), as ORs são aquelas que envolvem dois sintagmas, um dos quais (o dependente) 
fornece especificações para o outro (o principal). Há, para a autora, dois tipos de 
orações relativas: as restritivas e as não-restritivas. Mantendo o foco na noção de 
assimetria, alega a autora que as orações relativas restritivas identificam o sintagma 
nuclear a que se ligam dentro de uma gama de possibilidades, ou seja, restringe sua 
referência. As orações relativas não-restritivas, por outro lado, não especificam o SN 
nuclear, apenas fornecem informações adicionais sobre ele. Cristofaro (2003), portanto, 
não considera as ORs não-restritivas como um caso de subordinação, já que, levando 
em conta o critério de assertividade, ambos os estados de coisas envolvidos – o 
principal e o subordinado – são afirmados e podem conter, assim, sua própria ilocução, 
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constituindo, portanto, o que na Gramática Discursivo Funcional é identificado como 
Ato Discursivo (HENGEVELD, 2004). 

Outra questão relevante neste trabalho são as estratégias que cada língua utiliza 
para promover a relativização. Keenan e Comrie (1977) afirmam que as estratégias de 
formação de relativas são diferenciadas com base na posição do SN em relação à oração 
relativa e com base na presença ou ausência de um morfema que expresse a posição 
relativizada. De acordo com o primeiro parâmetro, as ORs se subdividem em pré-
nominal, pós-nominal e relativa interna. A presença ou a ausência de morfema, no 
segundo parâmetro, permite a recuperação de caso. Os autores consideram, ainda, que 
as línguas apresentam quatro tipos de estratégias de relativização: lacuna, retenção de 
pronome, pronome relativo e não-redução (KEENAN, 1985; COMRIE, 1989).  

Já Givón (1990), que se concentra na recuperabilidade de caso para definir as 
estratégias de relativização, alega que a maioria das línguas faz uso de uma mistura de 
estratégias, ao invés de uma única. Além disso, como uma língua pode empregar uma 
estratégia ambígua para a recuperação do caso, uma codificação morfossintática pode 
conter mais de um caso ao mesmo tempo. O autor também afirma que uma língua pode 
dispor de uma estratégia para recuperar um dado caso e de nenhuma para recuperar 
outros casos, cuja identificação necessita apoiar-se em redundâncias disponíveis em 
outros setores da gramática. Como estratégias, Givón (1990) propõe a não-redundância, 
lacuna, ordem de palavras, nominalização, pronome anafórico, pronome relativo, caso 
idêntico e codificação do verbo. 

2. Descrição tipológica das línguas 
O estudo descritivo realizado nas dezoito línguas do corpus aponta 

especialmente para dois resultados, um referente às estratégias de relativização e o 
outro, ao ponto de corte na hierarquia proposta por Keenan e Comrie (1977). O quadro 
1, na página seguinte, mostra esquematicamente as estratégias encontradas em cada 
língua. 

A análise desse quadro permite afirmar que mais da metade das línguas 
analisadas tem a nominalização como estratégia de relativização. Esse quadro 
quantitativo mostra que muitas línguas não dispõem de uma forma específica para 
codificar as ORs, mas de construções alternativas, como a nominalização, que cobre 
semanticamente esse domínio funcional, como em (04). Muitos linguistas nem mesmo 
consideram a nominalização uma estratégia relativa propriamente dita. Neste trabalho, 
porém, esse tipo de construção será considerado uma alternativa possível para a 
codificação do domínio funcional da modificação.  

(04) Urubú-kaapór (KAKUMASU, 1986, p. 375) 
 wasai kaitã we- rur me’ẽ ihẽ a- kamyryk 
 açai Caetano 3- bring Nomlzr I 1sg- knead 
 I kneaded the açaí fuit that Caetano brought. 
 Eu amassei o açaí que Caetano trouxe. 

Vale destacar que a estratégia da nominalização está presente em línguas da 
mesma família, generalização que só é válida, entretanto, para as famílias karíb e tupi-
guarani, as únicas representadas nesse corpus por mais de uma língua.  
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Com efeito, as línguas apalaí, hixkaryána, makuxí e waiwái, que pertencem à 
família karíb, dispõem de nominalização como estratégia principal. As duas primeiras 
têm a parataxe como estratégia secundária, já que, em decorrência da ausência de um 
tipo específico para as ORs, essas línguas recorrem a outras formas de expressão para 
cobrir esse domínio funcional codificado por elas.  

Quadro 1. Estratégias de relativização 

Estratégias de relativização 

Línguas 

N
om

in
al

iz
aç

ão
 

L
ac

un
a 

Pr
on

om
e 

re
la

tiv
o 

Pa
ra

ta
xe

 

N
ão

-r
ed

uç
ão

 

Paumarí  X    
Warekéna  X    
Apalaí X   X  
Hixkaryána X   X  
Makuxí X     
Waiwái X     
Warí   X   
Karipúna-Creole   X   
Boróro  X    
Canela-Krahô   X   
Pirahã  X   X 
Nambikwára X     
Mayorúna X     
Tukáno X     
Kanoê X   X  
Kamayurá X     
Urubú-Kaapór X   X  
Sanumá     X 

A outra família com mais de uma língua representada no corpus é a tupi-
guarani, formada pelas línguas kamayurá e urubú-kaapór. Assim como na karíb, a 
estratégia empregada pelas duas línguas é a nominalização, e o ururbú-kaapór dispõe 
também da estratégia paratática. Percebe-se, portanto, que essas línguas se comportam 
de maneira semelhante, o que confirma o pressuposto tipológico de que línguas com 
proximidade genética têm funcionamento similar. 

A estratégia de lacuna foi a segunda mais recorrente no corpus analisado, tendo 
ocorrido em quatro línguas da amostra. Essas línguas, no entanto, não apresentam 
nenhum parentesco entre si. É interessante observar que três das quatro línguas em que 
a lacuna aparece como estratégia, quais sejam, paumarí, warekéna e boróro, dispõem de 
um clítico que se liga a um termo da oração principal e, assim, formam a oração 
relativa. No caso do pirahã, não existe um clítico que marque a OR, mas um tipo de 
morfema complementizador que identifica a relação entre a oração matriz e a 
subordinada. Como exemplo, considere-se a língua boróro, em (05): 
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(05) Boróro (CROWELL, 1979, p. 109) 
 U- tu- re a- wai kae jawiji- wi aredi motu- re 
 3sg-go- neutral 2sg- house to yesterday- Rel woman pretty- neutral 
 The woman who went to your house yesterday is pretty. 

A mulher que foi a tua casa ontem é bonita. 

O terceiro maior número de ocorrência nas línguas nativas foi o uso da estratégia 
de pronome relativo. As línguas warí, karipúna-creole e canela-krahô são as que se 
valem dessa estratégia para construir ORs. Como o nome dessa estratégia indica, 
empregam-se pronomes “relativos”, que mantêm uma relação correferencial com o 
sintagma relativizado. Em nenhuma das gramáticas das línguas indígenas que 
empregam essa estratégia existe, de fato, a denominação pronome relativo, tal como se 
conhece na língua portuguesa: em warí, esses pronomes tomam a forma de morfemas; 
em karipúna-creole, de relatores; e, em canela-krahô, de pronomes demonstrativos, 
como se pode ver em (06): 
 
(06) Karipúna-creole (TOBLER, 1983, p. 77) 
 mo wé / sa Fam ki te Vini pase fét isi la 
 1sg see  that woman which- Rel Tp come pass holiday here  
 I saw that woman who had come to spend the holiday here. 
 Eu vi a mulher que veio passar o feriado aqui. 

Assim como em português, não existem, nessas línguas nativas, formas especiais 
para os pronomes relativos (que são formalmente relacionados aos pronomes 
interrogativos), o que não impede que essas línguas empreguem a estratégia do pronome 
relativo para formar ORs. No que diz respeito à posição desses pronomes nas línguas 
indígenas, é possível afirmar que, embora haja uma forte tendência, de acordo com 
Givón (1990), de esse pronome aparecer mais à esquerda da OR, caso das línguas warí e 
karipúna-creole, no canela-krahô, excepcionalmente, tais pronomes aparecem sempre na 
posição final. A exceção a essa generalização pode ser explicada pelo fato de os 
pronomes relativos em canela-krahô indicarem uma referência prévia no discurso e, 
também, constituírem formas que podem ser usadas independente ou adjetivamente. Em 
(07), exemplifica-se o fenômeno da língua canela-krahô. 

(07) Canela-krahô (POPJES; POPJES, 1986, p. 171) 
 i-te hũmre pê rop curan Ata pupun
 1-Past man Mal dog kill Dem- Rel See 
 I saw the man whose dog I killed. 
 Eu vi o homem cujo cachorro eu matei.  

Como já observado, a estratégia da parataxe, apesar de ocorrer em quatro línguas 
do corpus, aparece como estratégia secundária. Givón (1990) afirma que essa 
característica marginal da estratégia de parataxe é comum nas línguas do mundo.  

A estratégia da não-redução, que, vale lembrar, é a que expressa completamente 
o núcleo nominal na oração relativa, por fim, aparece em duas línguas: sanumá e pirahã, 
esta última contando também com a estratégia da lacuna. A estratégia da não-redução é 
restrita às orações relativas correlativas e de núcleo interno, o que pode explicar sua 
baixa ocorrência no corpus. Exemplifica-se, em (08), o fenômeno da não-redução na 
língua sanumá: 
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(08) Sanumá (BORGMAN, 1990, p. 133) 
 ipa ulu kökö lo-le Ĩ kökö hu Mai kite
 my son 3pl sit-Pres Rel 3pl go Neg Fut
 My sons who are sitting here will not go. 

Meus filhos que estão sentados aqui não irão. 

A análise das línguas permite, também, confirmar a validade da Hierarquia de 
Acessibilidade proposta por Keenan e Comrie (1977). Algumas observações devem ser 
feitas quanto à aplicação cabal dessa hierarquia, mas, em geral, as línguas se 
comportaram como previsto pelos autores, conforme mostra o quadro 2.  

 

                                         Quadro 2. Ponto de corte na HA 
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Nos extremos opostos da Hierarquia estão as línguas hixkaryána, que é a única 
que apresenta relativização apenas de Sujeito, e a kamayurá, que é a única que apresenta 
relativização para todos as funções sintáticas.  

A grande maioria das línguas, dez no total, tem no Objeto Direto seu ponto de 
corte na HA. Segundo Keenan e Comrie (1977), do ponto de vista cognitivo, as 
posições de Sujeito e de Objeto Direto são mais fáceis de serem recuperadas. Ao tratar 
da relativização, Givón (1990) afirma que, na maioria das línguas, as posições de 
Sujeito e de Objeto Direto são as não-marcadas, em termos de caso. É por isso que essas 
posições são mais facilmente recuperadas pelo usuário de um ponto de vista cognitivo. 
Isso explica o fato de que o Sujeito e o Objeto Direto são as posições mais acessíveis à 
relativização e, logo, é explicada a razão pela qual há um grande número de línguas que 
relativizam apenas essas duas posições. 

Algumas línguas apresentam como ponto de corte a posição de Oblíquo. No 
entanto, a análise específica dessas línguas levantou um problema quanto à posição de 
Objeto Indireto: em quase todas elas, salvo o boróro, não é possível relativizar o OI. 
Pode parecer uma falha na composição da HA, já que um dos pressupostos de uma 

 

Su
je

ito
 

O
bj

. D
ir

. 

O
bj

. I
nd

. 

O
bl

íq
uo

 

G
en

iti
vo

 

O
 C

om
p.

 

Kamayurá + + + + + + 
Canela-Krahô + + + + + - 
Urubú-Kaapór + + + + - - 
Paumarí + + + + - - 
Karipúna-Creole + + + + - - 
Boróro + + + + - - 
Sanumá + + + + - - 
Warekéna + + - - - - 
Warí + + - - - - 
Pirahã + + - - - - 
Nambikwára + + - - - - 
Mayorúna + + - - - - 
Tukáno + + - - - - 
Apalaí + + - - - - 
Makuxí + + - - - - 
Waiwái + + - - - - 
Kanoê + + - - - - 
Hixkaryána + - - - - - 
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hierarquia implicacional é o fato de que nenhum dos graus da mesma pode ser omitido. 
Esse aspecto, que parece comprometer a validade da HA, encontra respaldo no fato de 
que muitas línguas não dispõem de uma função sintática bem definida de OI. Keenan e 
Comrie (1977) fazem referência a esse aspecto quando afirmam que, em alguns casos, 
essa função se confunde com a de Oblíquo e, em outros, Objetos Indiretos não se 
diferenciam funcionalmente de Objetos Diretos. 

A leitura do quadro 2 também permite observar a questão da similaridade de 
comportamento entre as línguas da mesma família, em se tratando do ponto de corte na 
hierarquia. Essa similaridade pode ser melhor percebida nas línguas da família karíb. 
Das quatro línguas que compõem o corpus, três delas (apalaí, makuxí e waiwái) 
apresentam como ponto de corte a posição de Objeto Direto. A língua hixkaryána, 
pertencente à mesma família, relativiza apenas Sujeito. De qualquer modo, o 
comportamento das línguas é similar, se for levado em conta que essas posições são as 
mais fáceis de ser relativizadas. 

As línguas da família tupi-guarani, representadas na amostra deste trabalho pelas 
línguas urubú-kaapór e kamayurá, não se aproximam muito no tocante às posições 
relativizadas. O kamayurá relativiza todos os graus da HA, enquanto o urubú-kaapór 
começa pelos Oblíquos. No entanto, as duas línguas relativizam graus mais altos da 
hierarquia e o grau de proximidade tende a se ampliar, se for levado em consideração 
que a relativização de Objetos de Comparação em kamayurá só é codificada mediante o 
uso de relativas sem núcleo, uma espécie de estratégia marginal. Uma possível 
explicação para o fato de as línguas não apresentarem modos similares de 
comportamento é a distância geográfica entre elas. Enquanto o povo kamayurá habita a 
região do Estado do Mato Grosso, o povo urubu-kaapór vive no Estado do Maranhão. 
No entanto, é necessária uma pesquisa mais detalhada para a confirmação dessa relação, 
que é tratada aqui apenas como uma hipótese. 

Outro ponto relevante observado na análise dos dados diz respeito à relação 
entre a classe dos adjetivos e a estrutura formal para a construção das ORs nas línguas 
do corpus. O quadro 3 mostra a presença ou ausência dessa classe de palavra e também 
da construção de OR em cada língua indígena. 

A leitura do quadro permite afirmar que das dezoito línguas nativas (i) dez 
apresentam a estratégia da nominalização como estrutura formal de construção de OR; 
(ii) dessas dez, sete línguas não dispõem da classe adjetivo; (iii) três não apresentam a 
classe adjetivo, mas apresentam uma estrutura para a marcação de OR diferente da 
nominalização. Considerou-se, em princípio, que quando uma língua contivesse OR, ela 
também conteria a classe de palavra adjetivo, correspondente a essa construção 
sintática, e o inverso também seria verdadeiro. Por isso, o último dado da correlação 
feita, que diz respeito às línguas warí, pirahã e sanumá, foi o mais questionável, já que, 
no mínimo, é curioso o fato de essas línguas que prescindem de adjetivo como classe 
morfológica apresentem uma estrutura formal para as ORs que não seja a 
nominalização.  
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                 Quadro 3. Correlação entre OR e a classe de palavra adjetivo 

Classe de palavra adjetivo Estratégia de relativização Línguas Sim Não Outras estratégias Nominalização 
Paumarí X  X  
Warekéna X  X  
Apalaí  X  X 
Hixkaryána  X  X 
Makuxí  X  X 
Waiwái  X  X 
Warí  X X  
Karipúna-Creole X  X  
Boróro X  X  
Canela-Krahô X  X  
Pirahã  X X  
Nambikwára X   X 
Mayorúna X   X 
Tukáno  X  X 
Kanoê  X  X 
Kamayurá  X  X 
Urubú-Kaapór X   X 
Sanumá X  X  

3. Palavras finais: perspectivas de investigação futura 
As línguas que não apresentam bem definida a função sintática de Objeto 

Indireto indicam aparente falha na composição da Hierarquia de Acessibilidade 
proposta por Keenan e Comrie (1977). Embora se justifique a instabilidade dessa função 
sintática com base na semelhança semântica desta com as funções de Objeto Direto ou 
de Oblíquo — funções, respectivamente, mais alta e mais baixa em relação à de Objeto 
Indireto na hierarquia —, parece válido rever a constituição da HA para a relativização, 
talvez por meio da delimitação de critérios semânticos que possivelmente subjazem sua 
constituição. 

As línguas que não têm adjetivos e que não relativizam por meio da 
nominalização são as únicas representantes da família linguística a que pertencem. O 
warí emprega a estratégia do pronome relativo; o pirahã, as estratégias de lacuna e de 
não-redução; e o sanumá, a da não-redução. Essas informações não permitem ainda 
generalizações muito seguras e empiricamente justificáveis. Nesse caso, uma 
perspectiva relevante para a continuidade deste trabalho é a abordagem dos critérios 
morfológicos que codifiquem formalmente a OR; para isso, todavia, somente uma 
amostra muito mais abrangente do que esta será capaz de resolver as questões ainda 
abertas.  

APÊNDICE: ABREVIAÇÕES DAS GLOSAS 
 
3 – terceira pessoa 
Nomlz – nominalizador 
1sg – primeira pessoa do singular 
3pl – terceira pessoa do plural 
3sg – terceira pessoa do singular 
neutral – caso neutro 
2sg – segunda pessoa do singular 
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Rel – relativo 
Tp – tópico 
Past – passado 
Mal – malefactivo 
Dem – demonstrativo 
Pres – presente 
Fut – futuro 
Neg – Negação 
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Abstract: This paper shows a comparative study about stages of grammaticalization of have 
(ter), give (dar) and make (fazer) in verb + noun phrase constructions. Such structures are 
complex predicators and two kinds of them were analyzed: one formed by support verb (I 
startled [dei pulo] when I saw the bug.), which presents itself with some degree of semantic 
void, and another composed by a hybrid verb category called “predicator verb to support verb” 
(I have fears [tenho medo] of crowds), which shares some traces both of the predicator verb 
and of the support verb. The investigation was based on the theoretical framework of 
Functional Grammmar (DIK, 1997), on the parameters of grammaticalization (HEINE et al, 
1991; HOPPER, 1991) and on the notion of token frequency (BYBEE, 2003).  The texts 
(conversations and news) from which the data were collected belong to Brazilian Portuguese. 

Keywords: Functionalism; stages of grammaticalization; verbs have, give and make. 

Resumo: Este artigo demonstra um estudo comparativo sobre níveis de gramaticalização de 
ter, dar e fazer em construções do tipo verbo + sintagma nominal. Tais estruturas são 
predicadores complexos e dois tipos foram analisados: um formado por verbo-suporte (Eu dei 
um pulo quando vi um inseto), que apresenta alto grau de esvaziamento semântico, e outro 
composto por uma categoria verbal híbrida denominada “verbo predicador a verbo-suporte” 
(Tenho medo de multidão). A investigação ocorreu com base em orientações da Gramática 
Funcional (DIK, 1997), nos parâmetros de gramaticalização (HEINE et al, 1991; HOPPER, 
1991) e na noção de frequência de ocorrência (BYBEE, 2003). Os textos (conversas 
espontâneas e notícias) de onde os dados foram coletados pertencem ao Português Brasileiro. 

Palavras-chave: Funcionalismo, níveis de gramaticalização, verbos ter, dar e fazer. 

1. Introdução 
Tenciona-se, com esta pesquisa, investigar a ordem em que estão dispostos os 

verbos ter, dar e fazer em um continuum de gramaticalização que abarca a categoria 
híbrida de verbo predicador a verbo-suporte e a categoria de verbo-suporte. 
Desenvolveu-se, para tanto, a coleta de construções ter/dar/fazer + SN em uma amostra 
de dados escritos e orais do português brasileiro.  

O processo de gramaticalização de verbos, especialmente de ter, dar e fazer em 
estruturas verbo + SN, tem sido foco de muitos estudos (MACHADO VIEIRA, 2001; 
OLIVEIRA, 2003; ESTEVES, 2008).1 Essas pesquisas demonstram, com base em Dik 
(1997), que, ao sofrer esse processo, os verbos deixam de ser núcleo da predicação e 
tornam-se instrumentos morfossintáticos que possibilitam a atribuição de função 
predicante a um sintagma nominal (doravante SN), de natureza substantiva, formando, 
verbo + SN, um predicador complexo. Os falantes podem contar, portanto, com dois 
recursos para verbalizar nomes: (i) verbo-suporte (“operandum auxiliar de verbalização 

                                                 
1 Machado Vieira (2001) investigou o comportamento sintático-semântico de fazer, enquanto Oliveira 
(2003) e Esteves (2008) pesquisaram, respectivamente, a gramaticalização (de verbo predicador a verbo-
suporte) de ter e de dar. 
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de um elemento não verbal”, segundo MACHADO VIEIRA, 2001) e (ii) morfema 
formador de verbos (dar amor = amar; dar parabéns = parabenizar; fazer compras = 
comprar; fazer discriminação = discriminar, ter medo = temer, ter importância = 
importar). 

 Abaixo consta o esquema de predicação complexa desenvolvido com base em 
Dik (1997): 

 

[Verbo-suporte ter/dar/fazer [elemento não-verbal] ]Predicador Complexo (x1) ... (xn)    [n ≥ 0]2 

 

As autoras depreenderam, com base em Heine et al (1991), uma cadeia de 
gramaticalização de ter, dar e fazer que abarca as seguintes categorias:   

 

[+lexical]                                                                                                                             
[+gramatical] 

 

Verbo 

Predicador 

VPredicador 

Não Pleno 

VPredicador a Verbo-Suporte Verbo-
suporte

 
 

Os seguintes exemplos foram extraídos do corpus deste trabalho: 

(01) Num quer dá uma almofada pra mim não Gabriel? De presente? [BDI3, 
Alojamento masculino da UFRJ] (entrega) 

(02)  A compra diminuiu porque ninguém tem mais dinheiro. [BDI 11: Camelô do 
Posto 6] 

(03)  Nem fala. Fiz um docinho de coco e acertei. [BDI 5: Instituto Brasília]   

(04) A SMTU informou que o decreto-lei 2.1740 de julho de 2002 deu um prazo de 
um ano para que os motoristas (...) [O Povo, 07-01-04, Notícia] 

(05) Aí fico naquela acordo durmo acordo durmo até dar sete horas pra eu levantar. 
[BDI 2B: Alojamento Feminino [Quarto 206 A]]. (bater sete horas) 

(06) O representante legal do colégio não compareceu ao acordo e deu dor de cabeça 
para as mães [...] [O Povo, Notícia, 19-12-03] (causou dor de cabeça) 

(07) I1: Tem que ser caro assim mesmo. I2: Que baRAto! I1: Ele [o estojo de 
maquiagem] tem espelho aqui também. [BDI 2B: Alojamento Feminino [Quarto 
206 A]]. (contém espelho)  

                                                 
2 “X” é o número de argumentos que pode haver em um predicador complexo com ter/dar/fazer + SN: 
igual ou maior que zero.  
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(08) Se a criança tem sede, usa a canequinha que ela tem como símbolo. [BDI 6, 
Mestrado em Educação] (sente sede) 

(09) Eu saio de lá chego em casa faço o almoço quando eu vejo já tá na hora de eu ir 
trabalhar. [BDI 5: Instituto Brasília]     (preparo o almoço)                  

(10) Depois que casa fica doida pra descasar. Vou fazer vinte e três anos de casada 
no dia vinte e sete. [BDI 5: Instituto Brasília]   (completar vinte e três anos de 
casado) 

(11) Ramon dá sinais de que voltará ao Vasco. [O Povo, 29-12-03, Notícia, Ramon dá sinais de que 
voltará ao Vasco] (fornece sinais ou sinaliza) 

(12) I1: O Lula não vai sozinho I2: Olha eles não têm medo de Lula. [BDI 1, 
Burguesão do CT] (sente medo ou teme) 

(13) A criança começa com o desenho aos poucos ela começa é ir fazendo 
rabisco...que a gente achava que era rabisco né? [BD5, Mestrado em educação] 
(traçando/produzindo rabisco ou rabiscando) 

(14)  Rafael Alves Lira, 20 anos, confessou ontem que deu pedradas no idoso 
João Werneck Peixoto, 60, provocando a sua morte. [O Povo, 07-01-04, Notícia, 
Rapaz confessa que matou] (apedrejou) 

(15) O Getúlio Vargas, na Penha, recebeu quatro feridos, que já tiveram alta. [O 
Povo, Notícia, 07-01-04, Acidentes ferem 35] 

(16) (...) muitos cariocas desconhecem o que visitantes estrangeiros fazem questão de 
conferir, como é o caso da funcionária pública Laura Figueiredo, de 48 anos, que 
andou, ontem, pela primeira vez no bondinho do Pão de Açúcar. [O Povo, 
Notícia, 02-06-03, Bom, bonito e barato] 

 

A categoria de verbo predicador pleno é representada pelos exemplos (1), (2) e 
(3), em que ter, dar e fazer são os únicos núcleos sintático-semânticos da predicação. 
Ademais, esses verbos expressam, respectivamente, a noção de posse, transferência e 
construção/criação de algo concreto (um argumento meta – dá uma almofada, tem mais 
dinheiro, fiz um docinho).  Os exemplos de (4) a (9) também apresentam ter, dar e fazer 
na categoria de predicador – único responsável por projetar argumentos e conferir 
papéis temáticos a eles. No entanto, semanticamente, em (4), o tipo de transferência que 
dar expressa é a de algo abstrato (prazo), enquanto que, em (5) e em (6), o verbo não 
apresenta noção transferencial, mas de marcação de tempo (dar = bater/soar) e de 
causalidade (dar = causar). Em (7) e (8), ter não expressa posse, mas, respectivamente, 
conter (o estojo tem = contém espelho) e sentir (a criança tem = sente sede). Nos 
exemplos (9) e (10), analogamente, fazer apresenta, respectivamente, sentido de 
preparar (faço = preparo o almoço) e completar (fazer = completar vinte e três anos de 
casada). Em todos esses casos, devido à modificação do comportamento semântico em 
relação aos três primeiros exemplos, considera-se ter, dar e fazer como verbos 
predicadores não-plenos. 

Em (14), (15) e (16), os verbos destacados pertencem à categoria de verbo-
suporte, constituindo, com o SN, um predicador complexo. Algumas vezes, há, na 
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língua, um verbo com valor equivalente para o predicador complexo (dar amor = amar; 
fazer compras = comprar, ter necessidade = necessitar).  

Além dessas três categorias, muitas ocorrências permitem dupla interpretação. 
Segundo as autoras, ter, dar e fazer, nesses casos (cf. exemplos de 11 a 13), podem ser 
considerados itens lexicais (“verbos predicadores”) ou itens com comportamento 
gramatical (“verbos-suportes”). Esses dados constituem, portanto, um domínio 
intermediário entre “verbo predicador” e “verbo-suporte”, o que se comprova pela 
possibilidade de substituição do verbo por outro predicador simples (dá sinais = fornece 
sinais; tem medo = sente medo; faz rabisco = produz rabisco) e pela possibilidade de 
substituir toda a perífrase por um predicador simples (dá sinais = sinaliza; tem medo = 
teme; faz rabisco = rabisca). 

2. Problema e hipóteses 
Definir os aspectos que permitem investigar e comparar os níveis de 

gramaticalização entre ter, dar e fazer constituiu-se em um problema de investigação. 
Para enfrentá-lo, recorreu-se aos fatores já pesquisados por Machado Vieira (2001), 
Oliveira (2003) e Esteves (2008). De modo geral, os que mais se destacaram para a 
comparação do comportamento gramatical de ter, dar e fazer, tanto na categoria híbrida 
de verbo predicador a verbo-suporte quanto na categoria de verbo-suporte, são: (i) 
extensão semântica e/ou dessemantização do verbo; (ii) (im)possibilidade de 
anteposição do SN; (iii) (im)possibilidade de inserção de elementos; e (iv) 
(im)possibilidade de substituição do SN.  

O estudo baseia-se nas seguintes hipóteses: 

(i) acredita-se que ter apresenta comportamento menos gramatical do que fazer, 
que, por sua vez, demonstra menor nível de gramaticalização do que dar. Essa ordem, 
do item mais ou menos gramatical para o mais gramatical (ter – fazer – dar), 
provavelmente, será encontrada com base na análise de predicadores complexos cujos 
verbos pertencem tanto à categoria híbrida (verbo predicador a verbo-suporte) quanto à 
categoria prototípica (verbo-suporte).  

(ii) uma vez que se espera que o verbo dar tenha comportamento mais 
gramatical do que os demais, quanto aos aspectos investigados, provavelmente, os 
predicadores complexos com dar + SN apresentarão, com maior frequência em relação 
aos demais (com ter e fazer), as seguintes características: alto nível de dessemantização 
do verbo, impossibilidade de anteposição do SN, impossibilidade de inserção de 
elementos e impossibilidade de substituição do SN. Essa hipótese provém dos 
resultados das pesquisas (MACHADO VIEIRA, 2001; OLIVEIRA, 2003; ESTEVES, 
2008) que demonstram que o alto grau de esvaziamento semântico do verbo e de 
integração entre os componentes da perífrase colabora para que o verbo assuma, 
também em maior nível, um comportamento gramatical.  

3. Metodologia 

3.1 Procedimentos de análise 
Para investigar as hipóteses supracitadas, separaram-se ocorrências com 

ter/dar/fazer + SN em dois conjuntos: o primeiro com os verbos pertencentes à 
categoria prototípica de verbo-suporte e o segundo com verbos pertencentes à categoria 
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de verbo predicador a verbo-suporte. Dessa forma, os aspectos que interferem no nível 
de gramaticalização verbal foram investigados em função de cada categoria.   

3.2 Amostras submetidas à análise dos dados  
Os dados orais são provenientes do Banco de Dados Interacionais (BDI/PEUL), 

uma amostragem de situações de fala espontânea entre brasileiros adultos de diversos 
níveis de escolaridade. Os dados escritos provêm de notícias do Banco de Dados do 
Discurso Jornalístico/PEUL. A distribuição dos 362 dados encontra-se na tabela a 
seguir: 

Tabela 1: Distribuição das ocorrências coletadas 

verbo predicador a verbo-suporte verbo-suporte Categorias 

 

Textos 
TER + 

SN 
DAR + 
SN 

FAZER + 
SN 

TER + 
SN 

DAR + 
SN 

FAZER + 
SN 

NOTÍCIAS 28 26 40 14 25 27 

BDI 16 35 47 33 38 33 

TOTAL 192 170 

4. Fundamentação teórica 
O presente trabalho fundamenta-se na visão funcionalista (FURTADO DA 

CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003), segundo a qual a linguagem é um 
instrumento de comunicação social. Acredita-se que o objetivo principal da língua seja 
estabelecer relações comunicativas entre os usuários. Portanto, seu uso deve ser 
analisado em um contexto social, ou seja, no discurso. Dessa forma, levam-se em conta 
os participantes da situação comunicativa e suas intenções ao utilizarem as formas 
linguísticas, que também possuem regras pragmáticas, semânticas, morfológicas e 
fonológicas próprias.  

Considera-se, em geral, o fenômeno de gramaticalização (HEINE et al, 1991) 
como um processo de transferência de itens lexicais à categoria de elementos 
gramaticais ou como um fenômeno de mudança de itens mais ou menos gramaticais a 
itens mais gramaticais. As formas linguísticas passam por esse processo de acordo com 
as necessidades de uso da língua, por isso é possível vincular o estudo da 
gramaticalização à concepção funcionalista de linguagem.  

Heine et al (1991) desenvolveram um conjunto de parâmetros que servem como 
guia para o entendimento desse fenômeno. Para compreender a diferença do 
comportamento gramatical entre ter, dar e fazer, mais especificamente relacionado à 
semântica, recorreu-se aos seguintes aspectos: extensão, dessemantização e 
manipulação conceitual; fatores, na verdade, correlatos. O primeiro aplica-se quando o 
item expande suas acepções (passa de predicador a predicador não pleno) e se 
generaliza (torna-se verbo predicador a verbo-suporte e verbo-suporte), contribuindo 
para o processo de gramaticalização, pois é usado em novos contextos. Essa 
generalização ocorre devido à perda de conteúdo semântico (ou dessemantização) 
sofrida pelo verbo. Consequentemente, esse processo gera manipulação conceitual – a 
alteração do significado da forma fonte (verbo predicador). Deve-se levar em 
consideração que Hopper (1991) também estipulou alguns parâmetros e, com o de 
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persistência, é possível constatar que ter, dar e fazer, ao pertencerem à categoria 
intermediária (léxico-gramatical) de verbo predicador a verbo-suporte (cf. exemplos 
11, 12 e 13), mantêm características da sua forma fonte (verbo predicador) e de sua 
forma alvo (verbo-suporte), o que possibilita uma dupla interpretação, ora como 
predicadores simples, ora como componentes de predicadores complexos. 

A análise das construções também envolve aspectos sintáticos (possibilidade de 
anteposição do SN; possibilidade de inserção de elementos; possibilidade de 
substituição do SN) relacionados ao parâmetro perda de autonomia (HEINE et al, 
1991), segundo o qual as formas, no processo de gramaticalização, perdem sua 
autonomia morfossintática e passam a ficar dependentes de outras palavras vizinhas. 
Logo, quanto mais fixas as construções ter/ dar/ fazer + SN, maior possibilidade de 
esses verbos encontrarem-se em um estágio elevado de gramaticalização. 

Outro fator considerado na pesquisa é o papel da frequência. De acordo com 
Bybee (2003), a maior frequência de um item faz com que seu uso se torne automático 
na língua; ou seja, o número de contextos em que ocorre aumenta, fazendo com que sua 
força semântica seja reduzida e seu significado seja mais geral e abstrato, colaborando 
para o processo de gramaticalização. Relaciona-se essa hipótese com a investigação dos 
aspectos semânticos relacionados ao verbo, tais como dessemantização e extensão 
semântica.   

Esta pesquisa permitiu estabelecer o continuum de gramaticalização entre os 
verbos ter, dar e fazer. Isso ocorreu sem que se perdesse de vista uma noção de 
categorização segundo a qual a classificação de itens deve acontecer em função da 
observação do seu comportamento e dos aspectos que os aproximam ou os afastam dos 
extremos do continuum, ou seja, do comportamento prototípico de verbo predicador a 
verbo-suporte e de verbo-suporte. 

5. Análise dos dados 

a) Extensão semântica e dessemantização dos verbos 

Gráfico a.1) Valores presentes na categoria híbrida (verbo predicador a 
verbo-suporte) de ter, dar e fazer3 
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(17) (..) eu num tenho condição de pagar isso agora Fui roubado no talão do banco 
(...). [BDI8, Conversa na Caixa Econômica Federal] (possuo condição ou 
posso)] (valor pleno) 

                                                 
3 Retém valor pleno – total de dados: 121 (Ter:33; Dar:25; Fazer: 63);   Retém valores 
não plenos – total de dados: 71 (Ter:11; Dar: 36; Fazer: 24)   
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(18) Cê não preCIsa me pagar isso. precisa dar um conselho a ele pra ele num fazer 
mais isso. [BDI8, Conversa na Caixa Econômica Federal] (fornecer um conselho 
ou aconselhar) (valor pleno) 

(19) I1: Tenho que fazer uma mudança nesse I2: A gente PODE pensar até mas TEM 
que mudar esse vice.  [BDI, Alojamento Feminino da UFRJ]. (realizar uma 
mudança ou mudar) (valor pleno) 

(20) A feirinha (...) é uma dessas que você chega e não tem vontade de ir embora. [O 
Povo, 02-06-03, Notícia, O tempo voa e a feira de Ipanema continua boa] (sente 
vontade ou quer/deseja) (valor não pleno) 

(21) O coronel Osíris Silva não vamos mostrar só o balanço das empresas falidas 
administradores da Petrobrás. Isso é que me dá raiva. [BDI 9D] (causa raiva ou 
enraivece) (valor não pleno) 

(22) Nós vamos fazer um requerimento requerendo esse cheque. A gente vê a sua 
assinatura. [BDI8, Conversa na Caixa Econômica Federal] (preencher esse 
requerimento ou requerer) (valor não pleno) 

O gráfico (a.1) refere-se à produtividade das extensões semânticas (cf. parâmetro 
de extensão) de ter, dar e fazer como verbo predicador a verbo-suporte. Acredita-se, 
com base em Bybee (2003), que o fato de esses itens verbais serem polissêmicos 
colabora para que sejam usados em diversos contextos interacionais e, por conseguinte, 
sua frequência de ocorrência tende a aumentar, gerando maior esvaziamento semântico, 
o que contribui para que se desenvolva um comportamento gramatical, já que quanto 
maior o grau de esvaziamento, maior o nível de gramaticalização. Logo, como dar 
apresenta mais extensões de uso (50%) do que os demais itens (ter – 15% e fazer – 
35%), crê-se que tende a alcançar maior estágio de gramaticalização, em relação a ter e 
a fazer, ao apresentar comportamento mais gramatical de verbo-suporte. Uma outra 
possibilidade de interpretação dos dados ocorre se os valores forem analisados em cada 
verbo separadamente. Com base nas informações abaixo do gráfico, entre colchetes, 
nota-se que os verbos ter e fazer apresentam menor produtividade de valores não plenos 
(11 e 24 ocorrências, respectivamente) do que valores plenos (33 e 63, 
respectivamente). Diferentemente, confirmando os resultados do gráfico, o verbo 
predicador a verbo-suporte dar apresenta maior extensão semântica (mais valores não 
plenos – 36 ocorrências) do que valor pleno (25 ocorrências).  

O próximo gráfico demonstra a produtividade de perífrases com verbos-suporte 
ter/dar/fazer + SN em função das noções que os verbos expressam.  

 

 

Gráfico a.2) Valores presentes nos verbos-suporte ter, dar e fazer4 

                                                 
4 Noção “plena” –  total de dados: 73 (Ter (posse):32; Dar (transferência):27; Fazer (realização):14);   Noção genérica de atividade  
– total de dados: 97 (Ter:15; Dar:33; Fazer:49)    
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(23) I1: A bicicleta caiu de um lado e eu voei pro outro lado. I2: Cê teve muita sorte. 
Porque ah [BDI7: Mãe e filhos na praia vermelha] (ter muita sorte = noção de 
posse bastante abstrata) 

(24) No primeiro, o espanhol levou a melhor, fechando em 9/7. No segundo, Guga 
deu o troco: 7/3. [Extra, 13-01-04, Notícia] (deu o troco = revidou, noção 
transferencial bastante abstrata) 

(25) Ah eu fa/ não porque eu ia fazer pra fazer surpresa a mamãe ...que ela tinha 
saído né [BDI2B, Alojamento Feminino] (fazer surpresa = surpreender, ainda 
retém noção de elaborar/realizar) 

(26) Ela não é mediúnica. Só tem uma pinta. [BDI1, Alojamento masculino UFRJ]. 
(tem uma pinta = parece) (noção genérica) 

(27) (...) Se você pegou a sua (carteira) e já deu baixa lá você não pode pegar outra. 
[BDI 2B: Alojamento Feminino]. (dar baixa = não há como dissociar os dois 
elementos, o verbo expressa uma noção de atividade e a construção significa, 
neste contexto, encerrar)  (noção genérica) 

(28) Eles tudo fazendo pose pra tirar retrato. [BDI7, Mãe e filhos na Praia Vermelha] 
(fazendo pose = noção geral de atividade) (noção genérica) 

Pode-se afirmar que os resultados expressos pelo gráfico referem-se ao grau de 
dessemantização que os verbos das predicações complexas analisadas apresentam. Reter 
uma noção de posse (no caso de ter), de transferência (no caso de dar) e de realização 
(no caso de fazer) significa que esses verbos-suporte estão em um estágio de 
gramaticalização menor do que em determinadas estruturas nas quais apresentam 
esvaziamento semântico maior, devido ao fato de expressarem apenas uma noção geral 
de estado (no caso de ter) e atividade (no caso de dar e fazer). Segundo os resultados, 
há maior produtividade de predicações com dar+SN (64%), do que ter+SN e fazer+SN, 
em que o verbo se encontra com maior nível de dessemantização, o que favorece seu 
comportamento mais gramatical em relação aos demais (ter e fazer).  

 

b) Possibilidade de mobilidade do SN em relação ao verbo-suporte  
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Gráfico b.1) Possibilidade de mobilidade do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo-suporte)5 
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(29) Mas para dar continuidade ao processo de negociação que começou na 
segunda-feira (...) [O Globo, 04-03-04, Notícia] (para continuidade dar ao 
processo) (Posposto COM possibilidade de anteposição) 

(30) Mas Pelé fez questão de mostrar seu apoio à importância do futebol feminino. 
[JB, 23-10-02, Notícia] (Posposto SEM possibilidade de anteposição) 

O gráfico (b.1) revela que as construções com verbo-suporte dar apresentam SN 
mais fixo na perífrase (56%) se comparado aos SNs vinculados aos verbos fazer e ter 
(respectivamente, 30% e 14% de impossibilidade de anteposição do SN). Esse resultado 
confirma-se pelo baixo percentual de possibilidade de anteposição do SN de dar (20%) 
em relação a ter (40%) e fazer (40%). Trabalha-se com a perspectiva de que os verbos-
suporte que constituem predicadores complexos cujos componentes são mais integrados 
apresentam maiores níveis de gramaticalização (cf. parâmetro perda de autonomia). 
Dessa forma, a maior produtividade de SNs fixos vinculados a dar do que aos demais 
verbos investigados revela que, com base apenas nesse primeiro aspecto investigado, 
dar apresenta comportamento mais gramatical do que fazer e ter, respectivamente.  

Gráfico b.2) Possibilidade de mobilidade do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (verbo predicador a verbo-suporte)6 
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(31) I1: Mas eu eu já ouvi de vários petistas entendeu? I2: sabia disso... eles não têm 
muita seriedade para votar. [BDI1, Burguesão do CT] (muita seriedade não 
têm para votar) (Posposto COM possibilidade de anteposição) 

                                                 
5  Posposto com possibilidade de anteposição – total de dados: 90 (Ter:36; Dar:18; 
Fazer:36); Posposto sem possibilidade de anteposição – total de dados: 80 (Ter:11; 
Dar:45; Fazer:24) 
6 Posposto com possibilidade de anteposição – total de dados: 66 (Ter:32; Dar:16; Fazer:18); Posposto 
sem possibilidade de anteposição – total de dados: 126 (Ter:12; Dar:45; Fazer:69) 
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(32) I1:Em outubro a gente faz negócio... já tá dentro do mês. I2: Hum-hum. I3:Tá. 
I1:Aí eu já compro a passagem. [BDI10, Agência de turismo] (Posposto SEM 
possibilidade de anteposição) 

Quanto à possibilidade de anteposição do SN com o gráfico (b.2), constatam-se 
percentuais semelhantes entre construções com verbo predicador a verbo-suporte fazer 
e dar (27% e 24%, respectivamente); no entanto, ainda baixos em comparação com as 
perífrases com ter (49%). Essas apresentam menor índice de impossibilidade de 
anteposição (10%) do que, respectivamente, os SNs ligados a dar (36%) e a fazer (54%) 
e, por isso, constituem estruturas menos estáveis sintaticamente. Logo, a disposição, em 
um continuum de gramaticalização, dos itens verbais investigados pertencentes à 
categoria híbrida de verbo predicador a verbo-suporte ocorre da perspectiva do verbo 
que apresenta comportamento mais ou menos gramatical (ter) para os que demonstram 
comportamento mais gramatical (dar e fazer, respectivamente).  

c) Possibilidade de inserção de elementos na estrutura compósita  

Gráfico c.1) Possibilidade de inserção de elementos em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo-suporte)7 
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 (33) Copa do Mundo, a maior competição da Fifa e do futebol, parece ter tido pouco 
peso na escolha. [O Globo, 05-03-04, Notícia] (tido importante peso) (Inserção 
qualquer elemento) 

(34) Encontrei com ele depois... Aí ele pra mim Seu voto fez falta. [BDI4, Trailer do 
Alojamento] (fez muita falta) (Inserção de elemento [-determinante]) 

 (35) As empresas já tiraram todo o seu dinheiro há muito tempo.E os jornais estão 
dando conta disso. Companheiros! [BDI9D, Comício do SINDIPETRO/RJ] 
(Impossibilidade de inserção) 

Pelo gráfico (c.1), os predicadores complexos com verbos-suporte ter e fazer 
admitem a possibilidade de inserção de qualquer elemento (31% e 40%, 
respectivamente) ou de elementos menos determinantes (40% em ambos). 
Diferentemente, em perífrases com verbo-suporte dar, há menor possibilidade de 
inserção de qualquer elemento (29%) e de possibilidade de inserção de elemento [-
determinante] (20%) em relação às predicações constituídas pelos demais verbos. O 
maior grau de incorporação do SN ao verbo-suporte, ou seja, o maior grau de integração 
entre os componentes da perífrase propicia o esvaziamento semântico do verbo, 

                                                 
7 Possibilidade de inserção de qualquer elemento – total de dados: 105 (Ter:33; Dar:30; Fazer:42);  de 
inserção de elemento [-determinante] – total de dados: 27 (Ter:11; Dar:5; Fazer:11); e impossibilidade de 
inserção de qualquer elemento – total de dados: 38 (Ter:3; Dar:28; Fazer:7). 
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colaborando para que apresente um comportamento ainda mais gramatical. Logo, pode-
se afirmar, em função apenas desse aspecto sintático, que o verbo-suporte dar encontra-
se em um nível maior de gramaticalização (74% de impossibilidade de inserção de 
elementos) do que fazer e ter, respectivamente. 

Constataram-se, no corpus, apenas predicadores complexos com verbos na 
categoria de verbo predicador a verbo-suporte que permitem a possibilidade de 
inserção de qualquer elemento (tenho medo terrível, deram incrível demonstração de 
ousadia, tem que fazer uma bela reforma). Logo, não é possível comparar, de acordo 
com esse aspecto, os níveis de gramaticalização entre esses itens.  

d) Possibilidade de substituição do sintagma nominal  

Gráfico d.1) Possibilidade de substituição do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo-suporte)8 
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(36) Eu tenho certeza que a escrita está sim na leitura né? [BDI 6: Mestrado em 
Educação] (tenho convicção) (Possibilidade de substituição do SN) 

(37) A capa da edição de março tem uma foto do ex-lateral do Botafogo dando uma 
bicicleta num jogo da seleção brasileira. [JB, Notícia, Pelé se explica]. 
(Impossibilidade de substituição do SN) 

Em construções com verbos-suporte ter/fazer + SN, a possibilidade de 
substituição do elemento não verbal por outro de sentido (quase) idêntico mostrou-se 
semelhante (36% e 38%, respectivamente). As construções com verbo dar apresentaram 
produtividade reduzida em relação às demais (26%). Esses resultados permitem apenas 
aventar a possibilidade de haver mais predicadores complexos com dar que apresentam 
os componentes mais integrados, por apresentar menor índice de substituição do SN, do 
que aqueles formados por ter e fazer.  No que tange à impossibilidade de substituição 
do SN, as construções com verbo-suporte ter apresentam apenas 19%. A facilidade de 
substituição do SN é característica de argumentos objetos de verbos predicadores e, por 
isso, quando essa possibilidade ocorre com SNs vinculados a verbos-suporte significa 
que esses elementos não verbais apresentam baixo grau de fixação sintática, o que não 
favorece o comportamento gramatical do verbo (cf. parâmetro perda de autonomia). 
Logo, esse resultado indica que, de acordo com esse aspecto, o verbo-suporte ter 
apresenta um nível menor de gramaticalização do que o verbo-suporte fazer (31%) que, 
por sua vez, tem comportamento menos gramatical em relação a dar (50%).  

                                                 
8 Possibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total de dados: 91 (Ter:33; 
Dar:23; Fazer:35); Impossibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total 
de dados: 79 (Ter:14; Dar:40; Fazer:25) 
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Gráfico d.2) Possibilidade de substituição do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo predicador a verbo-suporte)9 
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(38) Um dos objetivos da diretoria é  (...) que a prefeitura volte a dar ajuda financeira 
ao clube. [O Globo, Notícia, 10-03-04] (dar apoio financeiro) (Possibilidade de 
substituição do SN) 

(39) Eu não tenho culpa se me dão essa lista aqui se os professores dão três páginas 
de prova. Eu não tenho culpa. [BDI 5:Instituto Brasília] (Impossibilidade de 
substituição do SN) 

O gráfico (d.2) demonstra que ter, dar e fazer, ao pertencerem à categoria 
híbrida de verbo predicador a verbo-suporte, apresentam índices semelhantes de 
produtividade quanto à possibilidade de substituição do SN (32%, 33%  e 35%, 
respectivamente). Quanto à impossibilidade de substituição do SN, as perífrases com o 
verbo predicador a verbo-suporte ter diferem-se no comportamento, visto que 
apresentam baixíssimo nível de produtividade (6%), o que pode indicar que o verbo ter, 
pertencente à categoria híbrida, apresenta comportamento menos gramatical do que dar 
e fazer. Os predicadores complexos constituídos por esses verbos demonstram, 
respectivamente, 29% e 65% de produtividade de perífrases cujos SNs não podem ser 
comutados por outros. Essa diferença aponta para a possibilidade de verbo predicador a 
verbo-suporte fazer desempenhar comportamento mais gramatical do que o verbo 
predicador a verbo-suporte dar. 

6. Considerações finais 
Esperava-se que a ordem encontrada, do item menos gramatical para o item mais 

gramatical, em ambas as categorias, seria ter – fazer – dar. A análise de aspectos de 
natureza semântica e de natureza estrutural gerou a constatação de que o verbo ter, ao 
fazer parte dessas construções, seja como verbo predicador a verbo-suporte seja como 
verbo-suporte, apresenta comportamento menos gramatical do que os verbos fazer e  
dar.  Ademais, detectou-se que, no espaço do continuum destinado a construções com 
verbos pertencentes à categoria híbrida de verbo predicador a verbo-suporte, os 
predicadores complexos estão dispostos na seguinte ordem, do estágio menos 
gramatical para o mais gramatical do verbo: 1° ter+SN, 2° dar+SN e 3° fazer+SN. 
Diferentemente, no espaço do continuum onde se localizam as construções com verbos-
suporte, as perífrases seguem na seguinte ordem: do verbo com comportamento menos 

                                                 
9 Possibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total de dados: 126 (Ter:40; Dar:42; 
Fazer:44); Impossibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total de dados: 66 (Ter:4; 
Dar:19; Fazer:43) 
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gramatical para o que apresenta comportamento mais gramatical: 1° ter+SN, 2° 
fazer+SN  e 3° dar+SN.  
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Abstract: In this paper, we analyze aspects related to the grammaticalization of the 
Portuguese item então, especially the emergence of the functions time sequence and 
conclusion. Considering that cognitive and pragmatics aspects work together in the 
development of grammatical items and that there is a genetic relation between these two 
functions of então, we analyze the abstractization of meaning that followed the change from 
time sequence to conclusion and the linguistic contexts that were responsible for that change. 
To achieve our goals, our analysis is based on Heine et al. (1991) and mainly on the context 
model by Heine (2002).  

Keywords: grammaticalization, metaphor, linguistic context, então.  

Resumo: Neste artigo, investigamos aspectos relativos à gramaticalização do item então, 
particularmente a respeito da emergência das funções denominadas sequencial temporal e 
conclusiva. Considerando que aspectos cognitivos e pragmáticos interagem para o 
desenvolvimento de itens gramaticais, e considerando também que existe uma relação de 
precedência entre essas duas funções de então, analisamos a abstratização de significado que 
acompanhou a mudança da função sequencial temporal para a função conclusiva, bem como 
os contextos linguísticos responsáveis por essa mudança. Para tanto, fundamentamo-nos nos 
pressupostos de Heine et al. (1991) e principalmente no modelo de contexto de Heine (2002). 

Palavras-chave: gramaticalização; metáfora; contexto linguístico; então. 

Introdução  
Alguns pesquisadores, como Tavares (1999 e 2003), Martelotta e Silva (1996), 

Pezatti (2001) e Risso (1996), já mostraram que então é um item multifuncional. Esses 
autores apontaram, por exemplo, que então exerce desde uma função mais básica e 
concreta como a de advérbio temporal até uma função mais abstrata, como um marcador 
discursivo. 

Tavares (2003), a partir de amostras diacrônicas, comprovou que há uma relação 
genética entre algumas das funções desempenhadas por esse item, ou seja, alguns 
padrões de então derivaram de outros, por um processo de gramaticalização. A autora 
constatou, por exemplo, que a função que ela denomina sequencial temporal originou a 
função denominada introdutora de efeito. No primeiro uso, então interliga eventos que 
se sucedem temporalmente, assumindo valor de “a seguir”. No segundo, então introduz 
um evento que representa uma consequência ou conclusão do evento anterior e possui 
valor de “por isso”, “portanto”. Segundo a autora, a sequencialidade de eventos no 
tempo deu origem à sequenciação no discurso de causa e efeito, em que a 
consequência/conclusão é posterior à causa.  

A respeito do uso de então em sua esfera conclusiva, Pezatti (2001) trouxe 
importantes reflexões, ao verificar que esse item está ainda a caminho de 
gramaticalizar-se como uma conjunção coordenativa conclusiva, na medida em que ele 
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não assimilou todos os traços para ser considerada uma conjunção prototípica, pois 
preserva, ainda, características de advérbio, como (i) conservação do sentido anafórico, 
(ii) posição móvel na sentença e (iii) possibilidade de ser precedido por outra conjunção.  

A partir dessas considerações e, reconhecendo a flutuação inerente ao elemento 
então, nosso interesse recai nos dois padrões de então mencionados anteriormente 
(sequencial temporal e conclusivo), com a finalidade de aprofundar o estudo dos 
processos que desencadearam essa mudança semântica, especialmente no que concerne 
à atuação do contexto linguístico.  

É importante ressaltar que Tavares (1999) distingue diversos padrões 
conclusivos, como, por exemplo, o finalizador, alternativo e inferidor. De acordo com a 
autora, então finalizador introduz uma oração que marca o final de um tópico ou 
subtópico; o alternativo, juntamente com a conjunção ou, introduz uma oração que 
representa uma opção em relação a uma informação dada anteriormente e o inferidor 
introduz uma informação que representa uma inferência, uma conclusão do falante a 
partir da fala de seu interlocutor. Pezatti (2001), por sua vez, distingue a atuação do 
juntor então no nível do dictum e do modus. No primeiro caso, conforme a autora, então 
pode exprimir nexo semântico de causa-consequência, indicando uma relação objetiva 
entre fatos que existem no mundo; no segundo, o item introduz uma conclusão do 
falante, configurando momentos de uma argumentação (PEZATTI, 2001). Porém, neste 
artigo englobamos essas diferentes funções conclusivas descritas por Tavares e Pezatti 
em apenas um padrão, que denominamos então conclusivo, uma vez que não é objetivo 
neste trabalho caracterizar as especificidades do sentido conclusivo estabelecido por 
esse juntor. 

Desse modo, nosso propósito é investigar os aspectos cognitivos e pragmáticos 
envolvidos no processo de gramaticalização que levou então sequencial temporal a 
funcionar como conclusivo, entendendo por aspecto cognitivo a atuação da metáfora e 
por aspecto pragmático, a atuação do contexto linguístico, também referido em termos 
de metonímia. 

Gramaticalização 
Há uma evidência nos estudos linguísticos que mostra que as gramáticas das 

línguas são constantemente remodeladas, por meio de processos de mudança que 
reutilizam material da própria língua. A gramaticalização é um processo muito 
produtivo para esse fim. 

O interesse pelo processo de gramaticalização é bem antigo, mas foi com o 
linguista Meillet que o termo “gramaticalização” foi primeiramente empregado e 
definido como um processo em que há “atribuição de função gramatical a uma palavra 
anteriormente autônoma” (HOPPER; TRAUGOTT, 2003, p. 22).  

Esse conceito foi ampliado e refinado, e hoje a maioria dos autores em 
gramaticalização, como Heine et al. (1991), Heine (2003) e Hopper e Traugott (2003), 
concordam que a gramaticalização pode ser vista enquanto processo e paradigma. 
Enquanto processo, ela é entendida como o estudo de formas gramaticais, vistas à luz de 
um processo lento e gradual pelo qual itens lexicais e construções vêm, em certos 
contextos, a servir funções gramaticais e como formas gramaticais desenvolvem novas 
funções gramaticais. Enquanto paradigma, a gramaticalização daria conta de reconstruir 
aspectos da gênese e do desenvolvimento de formas gramaticais. 
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O princípio fundamental da gramaticalização é a unidirecionalidade, em que há 
uma tendência de formas lexicais ou menos gramaticais passarem a mais gramaticais. A 
gramaticalização conta com alguns mecanismos que explicam essas mudanças 
envolvidas no processo.  

De acordo com os autores mencionados, no processo de gramaticalização de um 
item ou construção há uma unidirecionalidade no sentido à abstratização de significado, 
ou seja, formas mais concretas são utilizadas para explicar formas mais abstratas.  

A mudança por gramaticalização implica também mudanças morfossintáticas, 
constituindo o sintoma mais saliente de que a gramaticalização ocorreu. Assim, como 
na mudança semântica, as alterações morfológicas e sintáticas também pressupõem uma 
única direção. De acordo com Hopper e Traugott (2003), no que se refere à mudança 
morfológica, a gramaticalização pode resultar na criação de formas presas, como afixos 
flexionais, podendo seguir o seguinte cline: 

(1) palavra lexical > palavra gramatical > clítico > afixo flexional 

Com relação à mudança sintática, os autores afirmam que a gramaticalização 
pode implicar uma alteração categorial, em que um item de uma classe mais lexical 
passa a funcionar como um elemento de uma classe mais gramatical. Hopper e Traugott 
(2003) propõem a seguinte escala: 

(2) categoria maior   >   categoria intermediária  >   categoria menor 

A categoria maior engloba nomes e verbos; a categoria intermediária, adjetivos e 
advérbios, enquanto a categoria menor reúne conjunções, preposições, auxiliares e 
pronomes. 

Segundo Heine (2003), como resultado da gramaticalização, é também comum 
ocorrer uma perda de substância fonética, chamada de erosão, que pode ser perda de 
segmentos fonéticos, de propriedades segmentais, bem como suprassegmentais, perda 
de autonomia fonética e simplificação fonética. No entanto, o autor salienta que a 
erosão não é algo necessário no processo de gramaticalização. 

Desse modo, várias alterações acompanham a gramaticalização de um item. 
Neste trabalho, recortamos as mudanças de sentido decorrentes do processo de 
gramaticalização de então, com a finalidade de destacar como o contexto linguístico 
favoreceu a mudança que levou a sequenciação no tempo a funcionar como uma 
conclusão. 

Alterações semânticas 
Para a descrição do processo por meio do qual formas que codificam 

experiências humanas mais concretas adquirem funções menos concretas, há duas linhas 
principais que captam propriedades complementares do processo: o modelo da 
transferência e o modelo de contexto (HEINE, 2003).  

Modelo da transferência 
O modelo da transferência, fundamentado na cognição, pressupõe que há 

padrões de transferência conceitual que partem de domínios mais concretos da 
experiência humana (objetos, movimento físicos, espaço) para domínios mais abstratos 
como, por exemplo, tempo, causa, concessão, entre outros. Nesse modelo, temos a 



 

135 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 132-141,  mai.-ago. 2010 

atuação da metáfora, conceituada por Hopper e Traugott (2003) como um processo pelo 
qual há transferência de um significado básico, mais concreto, para um mais abstrato, 
envolvendo uma projeção de domínios, geralmente referidos como “saltos 
associativos”. A motivação estaria nas relações icônicas e analógicas. Heine (2003) 
estabelece o seguinte cline que reproduz um padrão de transferência metafórica: 

(3) pessoa  >  objeto  > atividade  >  espaço  > tempo > qualidade 

De acordo com o autor, qualidade é uma categoria genérica que engloba várias 
relações lógico-semânticas, tais como causa, condição, conclusão, concessão, 
finalidade, entre outras. 

Com isso, um item do domínio cognitivo mais à esquerda (mais concreto) pode 
ser recrutado a fim de explicar um conceito mais à direita (mais abstrato).  

A projeção metafórica, portanto, prediz a possível direção de mudança de um 
item, entretanto não é capaz de recuperar os estágios intermediários da mudança, que é 
lenta e gradual. 

Modelo do contexto 
A fim de recuperar os estágios intermediários da mudança semântica de um 

item, Heine (2003) chama a atenção para o modelo do contexto, que capta exatamente a 
gradualidade da mudança gramatical. O modelo do contexto, fundamentado na 
pragmática, pressupõe que a gramaticalização requer contextos apropriados para 
ocorrer, o que leva ao aumento do número de contextos em que o item é usado, e, 
consequentemente, leva ao aumento da frequência de uso do item. São noções chave 
desse modelo reinterpretação induzida pelo contexto, inferência pragmática, 
implicatura conversacional e metonímia. Segundo Heine, “what characterizes this 
development is a gradual extension where each context constitutes a new locus of 
change”1 (2003, p. 587). 

 Em particular, Heine (2002) mostrou que o desenvolvimento diacrônico de itens 
gramaticais pode ser descrito por meio de um roteiro de estágios sucessivos, associados 
a diferentes tipos de contextos.  Dessa forma, Heine estabelece que, do significado fonte 
(mais concreto ou menos abstrato) para o significado alvo (mais abstrato), estão 
envolvidos três tipos de contextos que devem ser distinguidos: contexto bridging, 
contexto switch e convencionalização. 

O primeiro é a ponte para a mudança, pois processos inferenciais sugerem uma 
nova interpretação para o item. Heine argumenta que o contexto bridging corresponde 
ao que Diewald (1999 – apud HEINE, 2002) denomina de contexto crítico, que se refere 
a uma ambiguidade semântica na interpretação do item em questão. Heine (2002) 
explica que, embora o significado alvo seja o mais favorável a ser inferido, ele ainda é 
cancelável, pois a interpretação é baseada na relevância e na informatividade e o 
significado alvo ainda não faz parte do item.  

Já o contexto switch é incompatível com alguma propriedade do significado 
fonte, o que leva a uma interpretação somente do significado alvo, ficando, assim, este 
em primeiro plano e aquele, em segundo plano. Esse aspecto pode ser explicado a partir 
de Heine (2003) quando ele afirma que, no processo de gramaticalização de uma forma 
linguística, algumas propriedades (morfossintáticas, semânticas, pragmáticas) são 
                                                 
1 “O que caracteriza esse desenvolvimento é uma extensão gradual em que cada contexto constitui um 
novo local de mudança”. 
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perdidas, enquanto outras são adquiridas, além de o elemento preservar traços da forma 
fonte. Com isso, ao chegar ao estágio do contexto switch, há algumas 
incompatibilidades dado o fato de que o item já perdeu várias das propriedades da forma 
fonte e ganhou algumas características do novo domínio. Heine (2002) dá expressiva 
importância ao contexto switch, afirmando que ele é o responsável pelo processo de 
mudança, na medida em que a leitura mais abstrata não é apenas uma inferência, mas 
começa a fazer parte do item. Entretanto, diferentemente de significados 
convencionalizados, o significado que aparece no contexto switch ainda precisa ser 
sustentado por correlatos formais específicos, já que, além de perdas e ganhos, há 
preservação de traços da forma fonte.   

De acordo com Heine, a maioria das inferências contextuais é confinada ao 
contexto bridging, isto é, são descritas como “significados contextuais” ou “significados 
pragmáticos”, advindos de uma inferência, como explicitado acima. Algumas delas, 
porém, passam a ser cada vez mais frequentes até não mais precisar de elementos do 
contexto para ser sustentadas. Quando isso ocorre, há convencionalização, em que o 
significado alvo passa a fazer parte do item, ou seja, faz parte da polissemia da palavra. 
Essa característica faz com que o elemento possa ser usado em novos contextos, 
inclusive podendo coocorrer com o significado fonte na mesma cláusula.  

 Os diferentes tipos de contextos discutidos acima podem ser descritos em 
termos de estágios distintos, resumidos no quadro a seguir:  

Quadro 1: modelo do contexto  

Estágio Contexto Significado resultante 

I Estágio Inicial Não restrito Significado fonte 

II Contexto Bridging Há um contexto específico que dá origem 
a uma inferência em favor de um novo 
significado. 

Significado alvo em 
primeiro plano.  

III Contexto Switch Há um novo contexto que é incompatível 
com o significado fonte, mas, para esse 
significado ser sustentado, ele precisa do 
contexto que lhe deu origem. 

Significado fonte em 
segundo plano. 

IV Convencionalização O significado alvo não precisa ser 
sustentado pelo contexto que lhe deu 
origem. (uso em novos contextos) 

Apenas significado alvo. 

 (HEINE, 2002, p. 86) 

O corpus 
Para alcançar nossos objetivos, recortamos dados de apenas uma sincronia 

(século XIX). Hopper e Traugott (2003) destacam que, apesar de a mudança linguística 
só poder ser comprovada na diacronia, em uma sincronia há indícios de mudança, o que 
significa que é possível recuperar aspectos da diacronia. Desse modo, entendemos que é 
possível e relevante o estudo sincrônico da mudança linguística. 

Os dados apresentados são provenientes da amostra de escrita Críticas, 
queixumes e bajulações na Imprensa Brasileira do século XIX (BARBOSA; LOPES, 
2006) e integra parte do material disponibilizado pelo Projeto para a História do 
Português Paulista. A amostra estudada é composta de 179 cartas de leitores e redatores 



 

137 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 132-141,  mai.-ago. 2010 

de jornais e revistas paulistas do século XIX. A opção por esse corpus se baseia no fato 
de que carta é um gênero textual escrito heterogeneamente constituído, no sentido de 
que é representativo de práticas orais e letradas.  

As cartas que compõem o corpus selecionado se caracterizam por apresentar 
teor narrativo e principalmente argumentativo, o que propicia a manifestação do 
fenômeno investigado: os usos sequencial e conclusivo de então. 

No corpus analisado encontramos 19 ocorrências de então. Desse total, 03 delas 
veiculam função sequencial e 06 apresentam função conclusiva. Os exemplos ambíguos 
contabilizam 04 ocorrências. O restante de ocorrências é característico de outras funções 
de então. 

A mudança tempo>conclusão 
Na mudança de então sequencial temporal para então conclusivo, um item do 

domínio cognitivo tempo passa a ser utilizado para codificar uma função em um 
domínio mais abstrato como conclusão. Assim, como já mostrado por Tavares (2003), a 
partir da amostra diacrônica estudada, a sequencialidade temporal de eventos deu 
origem à sequenciação causa > efeito no discurso, já que a consequência é posterior à 
causa.  

Como mencionado anteriormente, essa projeção metafórica capta a face discreta 
da mudança. Para captar sua gradualidade, mostrando a importância do contexto 
linguístico nesse desenvolvimento, apresentamos, abaixo, exemplos de então em cada 
um dos estágios referidos no quadro 1. Cumpre salientar que, dados os recortes 
estabelecidos, denominamos significado fonte o uso sequencial temporal, e significado 
alvo, o uso conclusivo.  

Vejamos a ocorrência apresentada em (4): 

(4)       Oh! meu prezadissimo amigo, vou por meio d’esta | comprimentar-lhe; pois olhe que vossa mercê 
não sabe o quan- | to eu me devirto n’esta bella cidade; de manhã no ma- |nejo, isto é, pelas 6 
horas da manhã (...) depois vae-se tomar chá, passear pelas ruas, | beber vinho, ou o que se quer e 
muito boa prosa; ein. Toca | ordem do dia, isto é, reunem-se todos os volunta- | rios para o jantar; 
ora vem então uma libra de carne | de vaca muito boa, ou uma dita de bacalháu. Toca 4 | horas, 
então vae-se ao exercito até 6 horas da tarde. (19CL; 465)2  

Nessa passagem, há duas ocorrências de então, que, embora diferentes quanto ao 
estatuto sintático, assumem função sequencial temporal. Nessa carta, temos um texto 
basicamente narrativo, no qual o escrevente conta a ordem dos acontecimentos no dia, o 
que pode ser ratificado pelo tempo dos verbos encontrados (“vai-se”...“toca”...“reúnem-
se”...“vem”...“toca...“vai-se”) e pelo uso do elemento “depois”. Da mesma forma, os 
eventos introduzidos pelo item em foco é uma sequência no tempo do evento anterior. 
Temos, então, um estágio inicial, com um contexto não restrito, nos moldes de Heine 
(2002). Vejamos outra ocorrência:  

(5)       Domingo passado, que se contaram 15 | dias do corrente mez de outubro, todos | nós presenciámos 
que fez grande ventania | pela volta do meio dia. Possuia eu um | galo, que sahio á rua por 
aquella mesma | hora, e o vento o fez arribar a uma loja | de ferragem da rua do Commercio; – o 
lo- | gista logo que viu a presa nos seus do- | minios lançou-lhe as garras e entregou a | pobre ave 

                                                 
2 Com relação a essa sigla, 19 se refere ao século do corpus, CL significa que é uma carta de leitor e CR 
significa que é uma carta de redator; o número 465 se refere ao número da carta no corpus (as cartas 
paulistas vão do número 389 a 568). 
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a um moleque, indicando – ao | mesmo tempo a sua moradia – e descon- | fiando que o moleque 
se poderia enganar | com a casa partio atraz do mesmo. Eu | que presenciava o facto, dirigi-me 
então à loja | – reclamando a minha propriedade e | o caixeiro da loja respondeu-me que não | 
poderia entregar-me sem ordem de seu | amo. (19CLR; 449)  

No segundo estágio, chamado por Heine de contexto bridging, temos uma 
ocorrência ambígua, na medida em que então admite duas leituras, a de sequencial 
temporal e a de conclusivo. No primeiro caso, o evento encabeçado por então (“dirigi-
me”) é uma sequência no tempo do evento anterior (“presenciava o fato”). O contexto 
narrativo da carta confirma essa leitura. Contudo, há algumas pistas contextuais que 
favorecem uma interpretação conclusiva. O segundo evento mencionado, além de ter 
ocorrido depois do primeiro, ocorreu por causa dele (ele presenciou o fato, por isso se 
dirigiu à loja). Observe que há uma oração de finalidade seguindo então, sugerindo que 
o deslocamento para a loja teve uma causa, uma motivação. Essa leitura não faz parte 
do item então, mas é propiciada pelo contexto que permite uma inferência em favor de 
uma sequencialidade lógica, em que as ações são motivadas entre si. Isso significa que, 
para que essa interpretação seja sustentada, é preciso atentar-se para o item dentro do 
contexto, para a construção como um todo. A sequencialidade lógica que os elementos 
contextuais permitem inferir para então é mais abstrata do que a sequencialidade 
temporal, corroborando a transferência metafórica tempo>conclusão.  

Sobre a atuação do contexto linguístico, Heine (2002), Traugott e König (1991) 
afirmam que, nesse processo metonímico, um significado é especificado em termos de 
outro que está presente, mesmo encoberto, no contexto, o qual induz a uma 
reinterpretação mediante implicaturas conversacionais. Essas implicaturas, pelo uso 
frequente num mesmo tipo de contexto, podem vir a se convencionalizar, devido ao que 
os autores chamam de pressão da informatividade. No contexto apresentado no exemplo 
(5), ainda não é possível falar em convencionalização, pois a interpretação está no nível 
da inferência. 

Consideremos agora a ocorrência em (6) sugestiva do contexto switch: 

(6)       Vicente C. França Carvalho, o bom e distincto companheiro desde a fundação do nosso periodico, 
foi-se, deixando-nos sós, com os olhos embaciados de lagrimas, a traducção da saudade, que nos 
vai pelo coração. || Também deixou-nos Torquato Pinto Gonçalves, o nosso redactor. || então, 
enluctados com a ausencia dos antigos companheiros, chamámos á nossa pequenina tenda de 
combate dous novos lidadores, duas novas intelligencias na lucta pelo saber e pelo amor á Patria. 
|| São elles: Valdomiro Silveira e Ermeliano Leão. (19CR; 507) 

No terceiro estágio, encontramos a atuação do contexto switch. Quando o item 
então se encontra nesse contexto, a leitura temporal não é mais adequada; apenas a 
leitura codificada pelo significado alvo, ou seja, do significado mais gramaticalizado, 
está em relevo. Nesse contexto, há duas ações encadeadas no tempo: primeiro, os dois 
redatores do jornal faleceram, depois os diretores do jornal chamaram dois novos 
companheiros. Entretanto, esses dois eventos estão muito implicados entre si, pois 
somente chamaram novos redatores devido ao falecimento de outros. Persiste a ideia de 
sequencialidade, porém mais abstratizada, já que a sequencialidade se dá no nível do 
discurso, de causa e efeito, enquanto que a sequencialidade no tempo fica em segundo 
plano.  

Nessa carta, o escrevente não apenas conta os acontecimentos do dia, mas 
também explica seus atos, confirmando a leitura conclusiva. Vale ressaltar que, de 
acordo com Heine (2002), para veicular esse significado nesse estágio, o item necessita 
do contexto que deu origem à inferência para ser sustentado. No caso, o contexto que 
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originou a inferência em favor do sentido conclusivo é o contexto narrativo, de 
sequenciação de eventos. Isso ocorre, pois, apesar de evidenciarmos ganhos de sentido, 
ou seja, o item adquiriu traços de conclusão, o traço de sequencialidade temporal ainda 
é preservado, embora diluído.  

Diferentemente do exemplo (6), a ocorrência em (7) não mais necessita desse 
contexto: 

(7)     Senhores Redactores. || Não posso deixar de queixar-me á Vossas mercês e ao | publico do 
abandono, em que se acha a estrada, | por onde costumo transitar com minha tropa.  (...)De 
meado do anno passado pa- | ra cá duas ou tres viagens tenho feito, e nada | de concertos, e a 
estrada arruinando se cada vez | mais, de maneira que está hoje quasi intrasitavel. || Senhor 
Redactor, eu sou paulista, e gosto de ver | os meus patricios em alguns empregos, e merecen- | do 
frequentes, e pomposos encomios; mas se em | [corroído] | no, e os miseros tropeiros, alem de 
immensos | incommodos, soffrem perdas, estragando os ani- | maes, que tão caro lhes custa, e 
com que tan- | to concorrem para a renda publica, então ou | paulista, ou fluminense, ou bahiano, 
com tanto que | trate mais em estradas, do que em politica. (19CLR; 441) 

No quarto estágio, então está convencionalizado, isto é, o significado conclusivo 
faz parte dele; por isso ele não precisa mais do contexto de sequenciação para veicular a 
leitura conclusiva. Diferentemente dos exemplos anteriores, nessa carta, então é 
utilizado em um contexto fortemente argumentativo, no qual o escrevente opina a 
respeito de um assunto de interesse geral. Embora a propriedade de sequenciação de 
então ainda persista (agora uma sequência no discurso), o traço de sequencialidade 
temporal foi perdido. A frequência de uso no contexto de sequenciação possivelmente 
trouxe uma rotinização das implicaturas conversacionais, tornando-as convencionais 
(TRAUGOTT; KÖNIG, 1991; HEINE, 2002). Assim, como houve semantização, ou 
seja, o sentido conclusivo é inerente ao item e não mais sugerido pelo contexto, então 
pode ser usado em novos contextos, como é o caso do exemplo (7). Nessa estrutura, 
então funciona como um verdadeiro operador discursivo, que faz o discurso progredir, 
assumindo importante dimensão argumentativa. O elemento em estudo apresenta, nesse 
caso, uma propriedade de finalização, com característica fortemente anafórica, pois 
retoma toda a porção textual anterior, concluindo e finalizando um tópico 

Desse modo, nota-se a gradualidade da mudança sofrida por então nas funções 
em foco, e assinalada a importância da análise contextual para a descrição do processo. 
No quadro abaixo, apresentamos uma sistematização do modelo de contexto de Heine 
com relação às funções sequencial e conclusiva de então. 
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Quadro 2: a mudança tempo>conclusão conforme o modelo de Heine (2002) 

Estágio  Contexto  Significado resultante 

I Estágio inicial Duas ou mais ações em sequência no 
tempo. 

Sequenciação temporal 

II Contexto bridging Duas ações em sequência temporal, 
que podem ter um encadeamento 
lógico, ou seja, uma implicação, em 
que uma ação é a causa e a outra o 
efeito. 

Conclusão em primeiro 
plano 

III Contexto switch Não é mais possível a leitura temporal, 
já que há sempre uma motivação ou 
implicação entre as ações e não apenas 
uma sequência no tempo. O contexto 
que deu origem à inferência é 
preservado para a sustentação dessa 
leitura. 

Sequenciação temporal em 
segundo plano. 

IV Convencionalização A leitura conclusiva está sendo usada 
em um novo contexto, ou seja, não é 
mais preciso ser sustentado pelo 
contexto que lhe deu origem. 

Conclusão 

Assim, é possível perceber que, do significado fonte (sequenciação temporal) 
para o significado alvo (conclusão), houve uma abstratização de significado propiciada 
pelo contexto linguístico, o qual pressionou para uma interpretação de sequencialidade 
no tempo para sequencialidade no discurso. Os dados trazidos para a análise são de 
apenas uma sincronia, o que não descarta que o mesmo quadro pode estar ocorrendo na 
sincronia atual, em que há o uso temporal, ambíguo e conclusivo. Por ser um estudo 
sincrônico, temos apenas o retrato do que ocorreu e do que pode estar acontecendo com 
o item então.   

Considerações finais 
A trajetória de gramaticalização percorrida por então apresentada neste artigo 

confirma a proposta de Hopper e Traugott (2003), Heine et al. (1991) e Heine (2002; 
2003) de que o processo de gramaticalização é unidirecional, havendo uma mudança no 
sentido à abstratização de significado. Esses autores também dispensam grande 
importância ao contexto linguístico, já que ele é o responsável pela mudança semântica. 
Eles afirmam que a gramaticalização requer contextos apropriados para ocorrer e, 
quando um item passa a ser usado em um novo contexto, ele permite uma inferência em 
favor de um novo significado, possibilitando a alteração semântica e possível 
convencionalização. Como verificado, esse processo é lento e gradual, pois a mudança 
por gramaticalização pressupõe estágios de ambiguidade e o modelo de contexto de 
Heine (2002) destaca a importância dessa gradualidade no desenvolvimento de formas 
gramaticais. 
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Résumé: Ce travail est une analyse contrastive des marqueurs consécutifs polysémiques 
então, logo (portugais), alors et donc (français). Ayant comme point de départ le concept de 
consécution, outre leur fonctionnement originel en tant qu’adverbes de temps, nous 
construisons notre analyse autour de então. Utilisant les marqueurs italiens dunque et quindi 
comme contrepoint, nous montrons que ces quatre marqueurs ont différemment lexicalisé les 
effets pragmatiques dus au type de relation qu’ils actualisent. 

Mots clés: temps ; cause ; consécution ; polysémie grammaticale. 

Resumo: Apresentamos uma análise contrastiva de quatro marcadores consecutivos 
polissêmicos: dois do português (então e logo) e dois do francês (alors e donc). Partindo do 
conceito de consecução e do fato de serem originalmente advérbios de tempo, construímos 
nossa análise em torno de então. Com essa análise – para a qual utilizamos os marcadores 
italianos dunque e quindi como contraponto –, mostramos que os quatro marcadores 
lexicalizaram de diferentes maneiras os efeitos pragmáticos da relação que atualizam. 

Palavras-chave: tempo; causa; consecução; polissemia gramatical. 

0. Introdução 
Sob a etiqueta marcadores consecutivos encontra-se reunida uma família de 

morfemas bastante heterogênea, tanto com relação às categorias gramaticais 
representadas como no que diz respeito às relações semântico-pragmáticas atualizadas. 
Mas, para além da diversidade sintática e semântico-pragmática, o que permite reunir 
esses marcadores numa mesma família é o fato de exprimirem uma relação de 
consecução. Construído em torno de então, marcador já bastante estudado em 
português, nosso trabalho se interessa também a logo, assim como a alors e donc 
(marcadores franceses), dividindo-se em quatro partes. Primeiramente, apresentaremos 
os elementos teórico-metodológicos que consideramos essenciais para nossa análise. 
Em seguida, partindo de suas etimologias, analisaremos alguns de seus usos temporais e 
não temporais para, no fim dessa análise, apresentarmos algumas breves observações 
sobre quindi e dunque (marcadores consecutivos italianos). Para terminar, 
apresentaremos nossas considerações finais. 

1. Elementos preliminares 
Antes de iniciar nossa análise, convém indicar que nosso trabalho se situa na 

perspectiva da teoria dos processos enunciativos (CULIOLI, 1990), da pragmática da 
interação (ROULET et al., 1985; MOESCHLER, 1985) e da linguística textual 
(VILELA; KOCH, 2001). Da primeira, aproveitamos o conceito de noção: 

sistema complexo de representação que estrutura propriedades físico-culturais de ordem 
cognitiva. Anterior à categorização em palavras, a noção é um gerador de unidades 
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lexicais. Geralmente representada entre duas barras (...) inclinadas – por exemplo, /gato/ 
–, a noção é um predicável (“ser gato”, “ter a propriedade gato”) unicamente definido 
em intensão. Além de uma certa estabilidade indispensável à comunicação, as noções 
não são totalmente cristalizadas; ao contrário, elas são dinâmicas e variam de um 
indivíduo a outro e de uma situtação a outra. Uma noção somente pode ser apreendida 
através suas ocorrências, fenomenais e enunciativas (BEARTH; FENNIG, 2004). 

Como se sabe, a partir dos anos 60 os estudos em pragmática se estenderam, e se 
enriqueceram. com a contribuição da análise da estruturação dos textos e da análise da 
interação, no interior de diferentes paradigmas teóricos. Paralelamente, essas análises 
puderam se beneficiar de novos modos de constituição dos corpora – sobretudo orais e 
interacionais –, o que permitiu, por sua vez, estender os tipos de análises e os quadros 
teóricos que se ocupam da linguagem em contexto e como ação, pela integração de uma 
série de fenômenos relativos às formas linguísticas, a seus usos em situação, à sua 
estruturação em gêneros e tipos, entre outros. Essa perspectiva sustenta a ideia de que 

a natureza da atuação discursiva dos assim chamados “Marcadores Conversacionais”, 
permite distribuí-los (...) entre dois planos não necessariamente exclusivos, antes quase 
sempre interrelacionados, conforme seu envolvimento maior com a organização da 
informação, na estrutura ideacional do discurso, ou com a organização das relações 
entre os interlocutores, na estrutura interpessoal (RISSO, 1996, p. 423). 

Como sua própria denominação indica, a preocupação maior da linguística 
textual é o texto, ou seja, todas as ações linguísticas, cognitivas e sociais mobilizadas 
para sua produção, organização, funcionamento e recepção. É a linguística textual que 
nos permite afirmar que a produção e a compreensão de textos são atividades 
essencialmente interativas, que se realizam a partir da forma como se organizam os 
elementos presentes na superfície textual – sem esquecer o conhecimento de mundo. 

Tendo como foco a contribuição dos marcadores para a construção dos textos, 
essa tripla perspectiva teórico-metodológica nos autoriza a lidar com um corpus 
proveniente de fontes diversas, a insistir no caráter interacional dos exemplos coletados 
e das análises efetuadas e a propor análises que lançam mão de recursos provenientes da 
semântica tanto quanto da pragmática. 

1.1. Marcador (conector, operador) 

Utilizaremos marcador para designar um elemento multifuncional (isto é, que 
pode funcionar tanto como um conector quanto como um operador). Relativamente às 
suas funções, os marcadores, os operadores e os conectores têm em comum seu 
comportamento enquanto fornecedores de instruções para a interpretação dos 
enunciados, instruções estas que levam o interlocutor a efetuar um certo número de 
operações inferenciais “a partir do dado linguístico e do contexto no qual esse dado 
ocorre” (CHAROLLES, 1995, p. 126). Ao provocar determinadas operações mentais, 
esses elementos restringem as interpretações possíveis dos enunciados aos quais se 
ligam. Nesse sentido, os marcadores são considerados a partir da ideia de que 
funcionam como instruções fornecidas pelo locutor ao interlocutor, com o objetivo de 
guiar este último em seu trabalho de interpretação, ao autorizar certas inferências e 
bloquear outras. 

1.2. A consecução 
Dois fatos que se sucedem no tempo encontram-se numa relação de sucessão 

temporal (é o que ocorre, por exemplo, no encadeamento narrativo). Em muitos desses 
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casos, é possível estabelecer, além da sucessão temporal, uma relação de causa a 
consequência entre os fatos em questão: é o que chamamos de consecução. Entre os 
marcadores especializados na introdução de relações de consecução, encontramos então 
– que, como veremos, permite não somente a retomada anafórica do enunciado anterior 
àquele que introduz, como permite o estabelecimento de uma relação de dependência 
entre os fatos representados nesses enunciados. 

2. Ponto de partida: as etimologias 
As etimologias dos quatro marcadores aqui estudados fornecem informações 

interessantes para a análise. Apresentamos, a seguir, algumas breves indicações. 

Então deriva da expressão latina intunc, composta pela preposição in e pelo 
advérbio tunc. Intunc significa “naquele tempo/momento/ocasião” – a mesma 
significação de illa hora, expressão que originou alors. Quanto a logo, sua origem 
encontra-se em loco, ablativo latino de locus, substantivo que significa “lugar”, mas 
também “localização de um elemento numa série (espacial ou temporal) ordenada”; o 
ablativo loco possui em latim o valor de “em tempo”, “oportunamente”. Em seu uso 
temporal atual, logo equivale a “imediatamente”. Apesar de não conhecer usos 
temporais no estado atual da língua francesa, donc também deriva de uma expressão 
temporal: dum, partícula que marca a simultaneidade de dois eventos. 

Mesmo não sendo nossa intenção traçar o percurso histórico desses marcadores, 
pensamos ser possível utilizar as indicações fornecidas por suas etimologias como ponto 
de partida para nossa análise. Para alors e donc, essas indicações permitem identificar 
como valor primário o fato de que veiculam uma operação de referenciação das 
marcas temporais presentes nos enunciados. Então e alors fazem sua a referência 
temporal do enunciado anterior àquele em que ocorrem porque este último não possui 
referência temporal independente. Neste sentido, é possível dizer que então e alors são 
anafóricos: eles operam uma referenciação temporal entre dois eventos por meio de 
uma retomada anafórica, remetendo ao momento em que ocorre um evento já 
evocado. Em outros termos, a concomitância marcada por então/alors é uma 
correferenciação temporal. 

Logo relaciona dois eventos, descrevendo uma relação de sucessão temporal. 
De modo similar ao que ocorre com os enunciados com então/alors, os enunciados 
introduzidos por logo não possuem referência temporal própria, razão pela qual ele se 
apoia numa referência anterior para indicar que o evento representado no enunciado que 
introduz segue de perto o evento representado anteriormente (ou, dito de outro modo, 
que a diferença entre T1 e T2 é mínima – ou assim apresentada pelo locutor). Trata-se de 
uma relação de sucessão. 

Com donc, “ao longo da evolução (...) passamos de uma simultaneidade 
constatada à expressão de uma causalidade considerada como existindo fora do discurso 
que a representa, causalidade esta que fundamenta a relação estabelecida no discurso” 
(HYBERTIE, 1996, p. 8). 

3. Os usos temporais 

3.1. Então/alors 

Como indicamos, então e alors são anafóricos que retomam a referência 
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temporal do enunciado anterior (E1), utilizando-a como referência do enunciado em que 
ocorrem (E2). Essa referência temporal pode ser um adverbial temporal, como em (01) 
e (02): 

(01) Em 1890 muitos europeus emigraram. Meus pais, então com uns 20 anos, vieram para o Brasil. 
(SANTOS, 1996) 

(02) J’ai commencé mes études de Lettres en 1968. Il n’y avait alors qu’une seule faculté de Lettres 
et Sciences humaines à Paris. (“Comecei a estudar Letras em 1968. Na época, só existia uma 
faculdade de Letras e Ciências Humanas em Paris”). (HYBERTIE, 1996) 

Seguindo a análise de Hybertie (1996, p. 24), podemos dizer que, nesses casos, 
então e alors têm um valor “exatamente conforme a seu valor original”, razão pela qual 
os dois marcadores indicam “uma concomitância estrita entre os estados de coisas 
descritos no enunciado”. Outros exemplos também mostram que então pode assumir, 
em certos contextos, um valor nitidamente temporal: 

(03) Meus pais imigraram em 1890, fugindo da miséria que então assolava as classes trabalhadoras 
na Europa. (SANTOS, 1996) 

(04) Meus pais imigraram em 1890, acompanhados por meus avós, que tinham então uns 80 anos. 
(id.) 

(05) Meus pais imigraram em 1890, deixando tudo para trás. Eles tinham então uns 20 anos. (id.) 

Note-se, além disso, que a retomada anafórica da referência temporal de E1 
também pode ocorrer em casos em que E1 não comporta uma referência temporal 
explícita: 

(06a) Je suis allé jusqu’à la place du village, alors je l’ai vu arriver. (HYBERTIE, 1996) 

(06b) Fui até a praça da cidadezinha (e) então vi-o chegar. 

Segundo Hybertie (op. cit., pp. 24-25), em tais casos ocorre o estabelecimento 
de um nexo de dependência entre E1 e E2: 

alors, que significa naquele momento, já não marca uma concomitância estrita: os dois 
eventos ou estados de coisas descritos não se desenrolam de maneira estritamente 
contemporânea. Alors relaciona duas etapas de um desenvolvimento temporal e deriva 
para a consecução no sentido primeiro do termo – dois eventos que se seguem (...). 
Alors constroi uma sequência de eventos (...) ligada à ordem lógica de ocorrência dos 
fatos, fazendo aparecer o primeiro como condição de realização do segundo (...) [e 
apresentando-os] como dependentes um do outro. 

Também com então encontramos contextos em que dois eventos se sucedem: 

(07) Ana Flávia segurou a porta do elevador social. Em outro andar, alguém começou a esmurrar a 
porta do elevador. Ana Flávia decidiu então soltar a porta. (SANTOS, 1996) 

O que nos leva ver em tais casos não uma relação de sucessão, mas de 
consecução é o deslizamento de sentido que opera a passagem da concomitância à 
sucessão temporal, que pode ser explicado pelo caráter anafórico de então e de alors e 
que permite estabelecer uma relação de dependência entre os eventos. Com relação a 
(07), por exemplo, podemos dizer que Ana Flávia decidiu soltar a porta do elevador 
porque alguém começou a esmurrá-la. É nesse sentido que então e alors permitem uma 
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interpretação que vai além da existência de um nexo temporal entre os eventos dos 
enunciados que ligam, favorecendo uma interpretação segundo a qual existe um nexo 
causal entre eles. No entanto, isso não significa que então e alors estabeleçam 
obrigatoriamente um nexo causal em todos os seus usos temporais. Exemplos como (08) 

(08a) O agente desceu as escadas lentamente. Quando chegou à rua, tirou uma folha de endereços do 
bolso e, com um lápis, riscou o nome “Imobiliária Ajax”. Olhou então o relógio e apressou o 
passo. (R. Fonseca, apud SANTOS, 1996) 

(08b) L’agent a lentement descendu les escaliers. Lorsqu’il est arrivé sur le trottoir, il a sorti une 
feuille d’adresses de sa poche et a barré le nom “Immobilière Ajax” avec un crayon. Il a alors 
regardé sa montre e a pressé le pas. 

tornam mais claro o que já podíamos vislumbrar em (01) e (02): se então e alors 
operam uma correferenciação, eles não introduzem necessariamente uma relação 
consecutiva. Em outros termos, isso mostra que a interpretação causal é um efeito 
contextual bastante frequente, favorecido pela presença dos marcadores. Como essa 
interpretação enriquece o contexto, ela é preferida a uma interpretação não causal: 
trata-se de um valor mais relevante (SPERBER; WILSON, 1986). Ao considerar que a 
presença dos marcadores não introduz mas apenas favorece a interpretação segundo a 
qual existe um nexo causal entre os enunciados que ligam, nossa análise se afasta da que 
Hybertie propõe para alors: se então e alors marcam uma operação de correferenciação 
por intermédio de uma retomada anafórica, a dependência que introduzem é aquela que 
liga um anafórico a seu referente – o que constitui um nexo completamente diferente do 
descrito pela autora. 

Além disso, então e alors têm um funcionamento semelhante com relação à 
validação dos enunciados aos quais se ligam: na medida em que a validação dos 
enunciados precede a retomada anafórica, eles procedem a uma dupla operação 
(HYBERTIE, 1996; SANTOS, 1996, 1999). A validação corresponde ao fato de que o 
locutor põe que o estado de coisas representado na proposição é (foi ou será) o caso na 
realidade, o que significa que ele assume o conteúdo proposicional do enunciado 
(inclusive suas referências temporais, se e quando for o caso). Nas sequências P 
então/alors Q, P é validada primeiro. Com então e alors, para que a retomada da 
referência temporal de P possa ocorrer em Q, é necessário, primeiramente, que seja 
validada, isto é, assumida pelo locutor. Em seguida, então e alors retomam a referência 
temporal para a qual P é validada, a fim de utilizá-la como a referência temporal de Q. É 
nisso que então e alors favorecem a interpretação segundo a qual existe um nexo causal 
entre P e Q: sem a validação da primeira, a segunda não pode ser validada. 

3.2. Prevalência do valor consecutivo em presença do valor temporal 
Como se sabe, atualmente o uso de então com um valor temporal é menos 

frequente do que seu uso com valores textuais, discursivos e interativos. Também já 
observamos que nem todos os contextos favorecem uma interpretação temporal desse 
marcador: 

(09) L1 – Quando seus pais emigraram? 
L2 – Em 1890. 
L1 – Que idade eles tinham então? (SANTOS, 1996) 

Nos contextos interrogativos, a interpretação mais frequente de então consiste 
em vê-lo como marcando uma relação de causa a consequência entre o enunciado 
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afirmativo e o enunciado interrogativo seguinte – o que não significa que uma 
interpretação temporal do exemplo acima seja impossível. O enunciado interrrogativo 
geralmente equivale, em tais contextos, a um pedido de confirmação da conclusão à 
qual L1 chegou a partir do enunciado de L2. Assim, (09) aceita uma glosa como a 
partir do que você disse, posso tirar uma conclusão do tipo “eles deviam ser jovens”, 
mas gostaria que você me confirmasse. Nesses casos, então não equivale a alors, mas a 
donc: nos enunciados interrogativos, donc marca um pedido de confirmação de uma 
inferência, função que alors não exerce. Por outro lado, a ocorrência de então em 
contextos de resposta a uma pergunta coloca questões interessantes: 

(10) L1 – Você quer sair hoje à noite? 
 L2 – Não vamos ver o jogo na TV, então. 

Nesse tipo de contexto, então é mais frequentemente interpretado como 
marcando não um nexo temporal, mas causal (do tipo não vamos ver o jogo porque 
vamos sair) ou implicativo (se vamos sair então não vamos ver o jogo). Esse efeito se 
deve a pelo menos dois fatores. Primeiro, a posição ocupada por então no enunciado: 
em posição final, parece ser privilegiada a interpretação causal/implicativa. Em segundo 
lugar, a expressão que funciona como referência para então (hoje à noite) se encontra 
no discurso do interlocutor: a presença da referência temporal de então no discurso do 
locutor que o utiliza parece favorecer a sua interpretação temporal. Nesse tipo de 
contexto, em francês, cabe se interrogar sobre o estabelecimento de um nexo causal 
entre uma pergunta e uma resposta, pois alors é possível, ao passo que donc, não: 
somente o estabelecimento de uma relação temporal entre os dois enunciados é lícito. 
Os contextos dialógicos não são, contudo, os únicos a colocar questões interessantes 
quanto ao funcionamento e à interpretação de então: 

(11a) Meus pais emigraram em 1890. Eles tinham uns 20 anos então. (SANTOS, 1996) 

Num contexto como (11a), então é ambíguo entre uma interpretação temporal e 
uma interpretação implicativa, cuja glosa pode ser algo do tipo se meus pais emigraram 
em 1890, então eles tinham mais ou menos 20 anos. Além disso, a observação das 
diferentes posições que então pode ocupar no enunciado mostra que seu valor temporal 
está sempre presente, mesmo quando uma interpretação consecutiva é possível: 

(11b) Meus pais emigraram em 1890. Então eles tinham uns 20 anos. (SANTOS, 1996) 

(11c) Meus pais emigraram em 1890. Eles então tinham uns 20 anos. (id.) 

(11d) Meus pais emigraram em 1890. Eles tinham então uns 20 anos. (id.) 

A comparação entre (01) e (03)-(05) com (12) permite perceber um outro tipo de 
fator a ser tomado em consideração quando da observação do uso temporal de então: 

(12) Meus pais emigraram em 1890, então com uns 20 anos. (id.) 

A diferença entre os exemplos em questão se encontra na operação de retomada: 
em (12) então retoma o termo adjacente, mas não nos demais. Neste ponto da discussão, 
estamos em condições de indicar que a interpretação temporal de então é favorecida por 
pelo menos três condições. Primeiramente, a ocorrência de sua referência no discurso do 
interlocutor e, em segundo lugar, a posição ocupada por seu referente – que, de 
preferência, não lhe deve ser adjacente. Em terceiro lugar, sua interpretação temporal 
parece depender de uma condição de não ambiguidade, no sentido em que os contextos 
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ambíguos não bloqueiam a ocorrência de então temporal, mas, quando uma 
interpretação consecutiva é possível, é ela que prevalece. 

Evidentemente, essas observações não se aplicam a alors, pois esse marcador 
possui um funcionamento diferente de então. Convém lembrar, também, que o francês 
possui em donc um segunto equivalente de então. Como donc nunca marca relações 
temporais, os nexos causais expressos pelos dois marcadores se diferenciam pelo fato de 
que alors marca relações de causa a consequência estabelecidas no discurso, enquanto 
donc exprime nexos causais que existem fora do discurso (ver mais adiante). 

3.3. Logo 
Logo marca uma relação de sucessão temporal imediata entre dois eventos ou 

entre um evento e o momento da enunciação: 

(13) Volto logo. 

(14) Ele criou o [ministério] da Amazônia, e número [de ministérios] subiu para 27. Extinguiu o do 
Meio Ambiente e voltou para 26. Logo acabou com o recém-criado Ministério da Amazônia e o 
número caiu para 25. (SANTOS, 1996.) 

(13) e (14) mostram que as coisas não são tão simples como nossas observações 
anteriores poderiam fazer pensar: não se trata exatamente de uma sucessão imediata, 
mas, antes, do fato de que o locutor apresenta os eventos em questão como estando 
separados por um intervalo de tempo insignificante. Perceber que logo pode tomar 
como referência temporal o momento da enunciação tanto quanto o texto anterior nos 
leva a modificar nossa primeira apresentação desse marcador: logo introduz relações de 
sucessão temporal, indicando que dois momentos T1 e T2 são próximos, sem dar 
indicações precisas quanto ao intervalo de tempo que os separa. Tendo em vista que 
uma análise aprofundada desse marcador escapa aos limites deste trabalho, vamos nos 
contentar dessa caracterização rápida, cuja utilidade é de ilustrar os principais traços de 
seu funcionamento. Convém, no entanto, observar que, nos casos em que é importante 
indicar o caráter imediato, strictu sensu, de uma sucessão temporal, logo ocorre em 
locuções como logo depois ou logo após. 

4. Os usos não temporais 

4.1. Então como equivalente de alors 
Para ilustrar a equivalência entre então e alors em seus usos não temporais, 

vamos comparar seus comportamentos em estruturas do tipo se... então/si... alors. Em 
tais estruturas, se/si têm por função introduzir o quadro de discurso no interior do qual a 
proposição iniciada por então/alors poderá ser validada. Contudo, essa validação não 
possui as mesmas características que a validação anteriormente descrita. Diferentemente 
do que expusemos acima, num primeiro momento o locutor não assume 
necessariamente a verdade da proposição-quadro. No entanto, ele a apresenta como 
elemento prévio à validação da segunda (que ele assume). É por isso que preferimos 
falar de validação condicional. Nessas construções, a função de então/alors é de 
proceder a uma retomada de se/si P e, por esse meio, validá-la para fazer dela a 
referência a partir da qual Q será validada. Sendo assim, é a validação da segunda 
proposição que permite a validação do conjunto pelo locutor. 
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(15a) Se não fizermos a revisão [da Constituição], então teremos de patrocinar uma emenda 
constitucional revogando o artigo que estabelece a revisão. (SANTOS, 1996) 

(15b) Si nous ne faisons pas la révision constitutionnelle, alors il nous faudra recommander un 
amendement constitutionnel pour abroger l’article qui établit cette révision. 

(15) pode ser parafraseada por no caso em que não fizermos a revisão da 
Constituição, teremos de patrocinar uma emenda constitucional (...). Podemos, assim, 
perceber quais são os nexos induzidos por se/si... então/alors: P é posta como a 
condição de realização de Q. Consequentemente, a relação entre as duas proposições 
pode receber a seguinte glosa: Q pode ser validada na hipótese em que P seja 
verdadeira, glosa que permite ver que a validação de P não é dada como certa, mas 
simplesmente considerada como uma eventualidade. É essa eventualidade que serve de 
referência a então/alors para a validação de Q – e é isso que nos permite falar em 
“validação condicional”. 

Como se sabe, as construções implicativas admitem duas realizações: (i) conec 
P, conec Q e (ii) conec P, Q, não existindo diferenças notáveis entre elas. É o que se dá 
com se P, então Q: quando então não ocorre, P permanece a proposição-quadro em que 
é posta a eventualidade da validação de Q. A diferença entre essas duas construções 
reside no fato de que, no primeiro caso, então/alors retoma explicitamente a referência 
hipotética construída por se/si, ao passo que isso não ocorre no segundo caso. Por 
exemplo, quando se tem duas estruturas causa-consequência paralelas, a segunda deve 
ser marcada por então: 

(16a) Sua dúvida era o discurso de posse. Se já estivesse pronto para ser lido na cerimônia, daria a 
impressão de que X não via a hora de tomar logo a cadeira de Y. Se não estivesse, então passaria 
a idéia de que ele não se preparara para assumir o cargo. (SANTOS, 1996) 

(16b) Il hésitait quant au discours de prise de fonctions. S’il était déjà prêt pour la cérémonie, ça 
donnerait le sentiment que X était impatient pour prendre la place d’Y. S’il ne l’était pas, alors 
ça donnerait le sentiment qu’Y ne s’était pas préparé pour assumer le poste. 

A ocorrência de então/alors não marca o enunciado que introduzem como uma 
consequência global, decorrente do conjunto formado pelos dois antecedentes 
introduzidos por se/si, mas como uma consequência unicamente do último. Além disso, 
em tais estruturas, que comportam uma disjunção, a ocorrência de então/alors 
desequilibra a escolha entre os dois termos da alternativa. A disjunção supõe que os dois 
termos estejam em pé de igualdade relativamente à sua validação, mas, em contextos 
como (16), o locutor começa por apresentar o primeiro termo da alternativa e, com 
então/alors – que introduz o segundo –, opera um retorno ao primeiro para indicar que 
sua não validação implica a validação do segundo. Não somente os dois termos são 
apresentados como se excluindo mutuamente, mas a realização do segundo é 
apresentada como condicionada pela não realização do primeiro. Podemos dizer que a 
presença do marcador desequilibra a relação entre as alternativas, pois o compromisso 
do locutor com relação a elas não é o mesmo. Outros fatores – como a presença de 
então/alors com uma outra função na vizinhagem sintática da estrutura condicional – 
devem ser levados em conta quando do exame da possibilidade de então/alors com 
valor consecutivo ocorrerem ou não em certos contextos. Em (17), por exemplo, 

(17a) Se não fosse um rosto conhecido na eleição de 1986, as coisas teriam sido mais difíceis para o 
ex-ministro X, que então se elegia deputado federal pelo PMDB. (SANTOS, 1996) 

(17b) Si au moment des élections de 1986 il n’était déjà pas quelqu’un de connu, les choses auraient 
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été beaucoup plus difficiles pour l’ex-ministre X, qui se faisait alors élire député fédéral par le 
PMDB., 

a presença de uma relativa cujo escopo é um dos argumentos da consequente 
então/alors Q e que comporta uma ocorrência de então/alors com valor temporal faz 
com que a estrutura de base [se/si P então/alors Q, que R então/alors(temporal) S] se torne 
[se/si P, Q, que R então/alors S]. Na medida em que a solidariedade entre a antecedente 
e a consequente é forte, o então/alors consecutivo não aparece na construção, o que 
permite a ocorrência de um então/alors temporal. 

4.2. Então como equivalente de donc 
Sabendo que então e donc compartilham um número importante de usos não 

temporais (tais como o pedido de confirmação de uma inferência, a reintrodução de um 
tópico conversacional, o fechamento de uma unidade conversacional/discursiva), 
examinamos nesta seção somente um desses contextos: a introdução de conclusões. 

(18a) Criou-se no Brasil um preconceito que é muito difícil extirpar. O negro entrou como escravo. 
Então o branco, que o comprou, é superior. O negro, que foi comprado, é inferior. (SANTOS, 
1996) 

(18b) Il s’est créé, au Brésil, un préjugé racial qui est très difficile à éliminer. Le Noir y est arrivé en 
tant qu’esclave. Donc le Blanc, qui l’a acheté, apparaît comme supérieur. Et le Noir, qui a été 
acheté, apparaît comme inférieur. 

Dizer (18) significa dizer que a relação consecutiva será válida quaisquer que 
sejam os valores referenciais x e y validando a relação entre x ser escravo e x ocupar 
uma posição inferior, por um lado, e entre y comprar um escravo e y ocupar uma 
posição superior, por outro. Em outros termos, então e donc não exprimem somente um 
nexo de causalidade entre duas ocorrências particulares de P e de Q, mas um nexo em 
que a cada vez que se tem P, tem-se Q. Isso, por sua vez, significa que a relação 
consecutiva não é construída pelo discurso, mas é a ele subjacente, sendo construída no 
nível das noções (ou seja, ela é atualizada pelo discurso). Nesses casos, então equivale a 
donc – que, como observamos acima, introduz relações causais apresentadas como 
necessárias: “utilizar donc não é somente exprimir (...) que um fato x produziu ou 
causou um fato y, mas que x e y ocorrem sempre ao mesmo tempo” (HYBERTIE, op. 
cit., p. 8). Lembremos que então também introduz consequências apresentadas como 
contingentes. Vejamos (19): 

(19a) A porta estava aberta, então eu entrei. 

(19b) La porte était ouverte, alors je suis entré(e). 

Nesses contextos então não equivale a donc, mas a alors – marcador 
especializado na expressão de relações causais contingentes. Em outros termos, em (19) 
o locutor estabelece uma relação causal particular entre as ocorrências particulares das 
relações predicativas (a porta) estar-aberta e (eu) entrar: não se trata de entrar a cada 
vez que se vê uma porta aberta – o que equivaleria a pôr a relação como necessária – 
mas é o caso dessas ocorrências particulares desses dois estados de coisas – o que 
equivale a pôr a relação como contingente. Na realidade, utilizar donc no lugar de alors 
em (19b) produziria um efeito de sentido segundo o qual essas duas relações 
predicativas são ligadas por um nexo causal necessário. Lembremos, por fim, que em 
todos os usos de então/alors, seu valor temporal permanece potencialmente presente: 
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(20a) Às vezes ele tentava entender as pessoas. Mas por mais que se esforçasse não conseguia 
agüentar a conversa que se estabelecia. Então ele se calava e a conversa morria. (R. Fonseca, 
apud SANTOS, 1996) 

(20b) Il essayait, parfois, de comprendre les gens. Mais il avait beau s’efforcer, il ne pouvait supporter 
la conversation qui s’engageait. Alors il se taisait et la conversation mourrait. 

(20a) e (20b) aceitam pelo menos duas paráfrases, respectivamente (20c-d) e (20e-f): 

(20c) Ele não conseguia aguentar a conversa que se estabelecia. Nesse momento ele se calava e a 
conversa morria. 

(20d) Ele não conseguia aguentar a conversa que se estabelecia. Consequentemente, ele se calava e a 
conversa morria. 

(20e) Il ne pouvait supporter la conversation qui s’engageait. A ce moment il se taisait et la 
conversation mourrait. 

(20f) Il ne pouvait supporter la conversation qui s’engageait. Par conséquent, il se taisait et la 
conversation mourrait., 

o que não é surpreendente se pensarmos no fato de que as relações de causa-
consequência comportam em sua própria definição uma relação de consecução 
temporal: uma causa sempre antecede sua consequência. Sendo assim, quando uma 
relação desse tipo deve imperativamente ser marcada como necessária, ocorrem outros 
marcadores, não ambíguos – por exemplo, logo, portanto, consequentemente. Do 
mesmo modo, outros marcadores podem estabelecer de maneira não ambígua uma 
relação de causa-consequência contingente – por isso, por exemplo. 

4.3. Logo como equivalente de donc 
Enquanto introdutor de uma conclusão necessária, logo mobiliza para sua 

interpretação um silogismo em que uma das premissas está ausente, como em (21a): 

(21a) Paulo é japonês. Logo, é inteligente, (SANTOS, 1996) 

cuja interpretação faz aparecer (21b), a premissa ausente: 

(21b) Todos os japoneses são inteligentes. 

Esse tipo de uso lembra muito o uso de donc que Hybertie (op. cit., pp. 15-16) 
considera “inferencial”, a inferência sendo, de acordo com a autora, 

 

um tipo de operação mental que consiste em chegar, a partir de um fato dado na 
experiência do enunciador, à enunciação de outro fato, não dado em sua experiência. 
Essa operação mental somente pode ser feita (...) com base num conhecimento de 
mundo – no caso, sobre a concomitância entre dois estados de coisas representados nas 
proposições postas em relação: se não se pode ter x sem y, o fato de se ter um permite 
pôr legitimamente que o outro deve necessariamente ser o caso. 

 

Em razão de seu valor de sucessão imediata, logo também permite o 
estabelecimento de inferências fundadas em uma relação consecutiva do tipo “a cada 
vez que se tem x, tem-se y”: trata-se, portanto, de uma relação do tipo “y sempre vem 
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depois de x”, o que significa que logo equivale a donc em todos os usos em que este 
último estabelece uma relação de causa-consequência como a que acabamos de 
descrever. Mas isso também significa que logo equivale a donc mesmo nos casos em 
que este último introduz um coup de force argumentativo: 

(22a) Le film de Coline Serreau, véritable phénomène de société en France, avait eu du succès aux 
États-Unis. Hollywood décida donc de le refaire. (HYBERTIE, 1996) 

(22b) O filme de Coline Serreau, verdadeiro fenômeno social na França, foi sucesso nos Estados 
Unidos. Logo, Hollywood decidiu refazê-lo. 

(23a) Il n’est ni énarque ni polytechnicien, donc il apporte un peu d’air frais dans l’entreprise. (id.) 

(23b) O diploma dele não é de uma faculdade importante, nem da Escola Politécnica. Logo, ele traz 
um pouco de ar fresco para nossa empresa. 

Em [22], o fato de Hollywood decidir refazer o filme é posto como consequência de o 
filme em questão ter feito sucesso nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, donc 
apresenta esse movimento dedutivo como repousando numa relação de concomitância: 
quando um filme estrangeiro é sucesso nos Estados Unidos, Hollywood decide 
refazê-lo. Ao utilizar donc, o enunciador se apresenta como se submetendo à ordem das 
coisas e confere à asserção da consequência um valor semelhante ao da conclusão de 
um silogismo: o estabelecimento da relação se aparenta à dedução que se tira da 
afirmação anterior via o conhecimento da relação mais geral de concomitância entre 
dois fatos. A asserção da consequência é, por isso mesmo, legitimada – o que permite, 
além disso, todos os coups de force argumentativos, de que [23] constitui uma excelente 
ilustração. Nesse exemplo, o efeito desejado é o de impor uma conclusão puramente 
subjetiva como uma verdade inscrita na ordem das coisas, como uma afirmação 
consensual que se tira necessariamente da proposição anterior (op. cit., pp. 14-15, grifos 
da autora). 

Uma diferença importante no funcionamento de logo e donc diz respeito à 
posição que o marcador português deve ocupar em tais enunciados: enquanto logo 
ocorre massivamente em posição inicial – podendo, em raros casos, ocupar a posição 
medial, mas jamais a final –, donc pode ocupar as três posições. Some-se a isso o fato 
de que são três os contextos em que logo não pode ser utilizado como equivalente de 
donc: (i) aqueles em que donc assume funções metadiscursivas, como estruturador do 
discurso – (24) –, (ii) aqueles em que ele marca a retomada de um antecedente – (25) – 
e (iii) aqueles em que donc tem uma função fática: 

(24a) Alors que l’opposition piaffe d’impatience dans un pays (l’Algérie) auquel la période française a 
donné le goût des idées et des débats, une Assemblée Nationale élue en 1987, donc sans le 
moindre candidat d’opposition, est appelée à discuter des grands réformes que le président 
Chadli a chargé le gouvernement de mettre en œuvre. (HYBERTIE, 1996) 

(24b) Enquanto a oposição dá mostras de impaciência, num país – a Argélia – ao qual a época francesa 
ensinou a apreciar as ideias e os debates, uma Assembleia Nacional, eleita em 1987 – portanto 
sem nenhum candidato de oposição – é chamada a discutir sobre as grandes reformas que o 
Presidente Chadli encarregou o governo de executar. 

(25a) aujourd’hui nous allons nous intéresser aux livres à l’édition peut-être même à la littérature qui 
sait et plus particulièrement aux biographies et si nous avions le temps peut-être aux 
autobiographies mais surtout aux biographies donc un spécial bio avec trois critiques… (id.) 

(25b) vamos nos interessar, hoje, aos livros, à edição e talvez até mesmo à literatura, quem sabe, e 
mais particularmente às biografias. E, se tivermos tempo, talvez nos interessemos às 
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autobiografias – mas vamos nos interessar principalmente às biografias. Teremos, então, um 
programa especial biografia, com três críticos… 

Em tais contextos, logo não pode ser utilizado como equivalente de donc, mas 
portanto e então, sim. No primeiro caso, porque donc constroi uma relação de 
equivalência entre estados de coisas ou fatos que não corresponde ao tipo de relação 
conclusiva marcada por logo. No segundo caso, porque logo não possui valor anafórico 
– exatamente o traço semântico que caracteriza então. Esses elementos também 
permitem confirmar nossas observações a respeito dos contextos em que então e logo 
não são equivalentes: aqueles em que então introduz uma conclusão que decorre do que 
é contingente, do que é construído pelo discurso. 

4.4. Dunque e quindi 
Geralmente considerados sinônimos (LO CASCIO, 1991), os marcadores 

italianos dunque e quindi na verdade não compartilham todos os seus contextos de uso, 
do mesmo modo como não compartilham todos os usos de donc, marcador ao qual 
equivalem e com o qual compartilham suas propriedades básicas. Observando os 
contextos de donc nos quais dunque é possível, mas não quindi, 

(26a) *Quindi/dunque per tornare a chel dicevo... 

(26b) Donc, pour revenir à ce je disais... 

(26c) Então, retomando o que eu estava dizendo… 

(27a) È *quindi/dunque la sua opinione che sta esprimendo? 

(27b) Est-ce donc ton avis que tu exprimes? 

(27c) É a sua opinião, então, que você está expressando?, 

percebemos que se trata de casos em que donc marca, nos termos de Ferrari e Rossari 
(1984), uma “reatualização do discurso”. Quindi, por sua vez, parece possuir a 
propriedade contrária – “ele introduz uma implicação apresentada como (...) nova” 
(p. 43), razão pela qual em enunciados como (28), em que a retomada vem 
acompanhada de efeitos pragmáticos como a impaciência, quindi não é natural no lugar 
de dunque: 

(28a) Ma cosa credi dunque/ *quindi! 

(28b) Mais à quoi tu crois, donc! 

(28c) Mas o que é que você está pensando, então! 

E é por essa mesma razão que quindi não é possível no contexto seguinte 

(29a) L1 – Ma perché non mi faresto questo piacere? 
L2 – Eccoti dunque/*quindi di nouvo alla ricarica. 

(29b) L1 – Mais pourquoi ne me ferais-tu pas ce petit plaisir? 
L2 – Et te revoilà! 

(29c) L1 – Mas por que é que você não me faria esse agrado? 
L2 – E lá vem você de novo!, 
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em que a implicação é explicitamente apresentada como já saliente (di nuovo, re(voilà), 
de novo). De acordo com Ferrari e Rossari (op. cit., p. 44), o que está em jogo na 
oposição entre dunque e quindi é 

o estatuto “cognitivo” de q: q é apresentado como saliente por dunque e como não 
saliente por quindi. Contrariamente às aparências, (...) a natureza do encadeamento não 
é diretamente pertinente (...). Isto posto, se quindi introduz uma implicação não saliente, 
claro está que esse marcador não é especialmente adequado nos encadeamentos 
contextuais que (...) têm a propriedade de manifestar preferencialmente usos 
recapitulativos, metadiscursivos e de retomada – isto é, usos com função de 
reatualização. 

Essa breve comparação nos permitiu perceber que alguns dos contextos de 
quindi são compartilhados por donc e então, mas não todos, o que significa que a 
análise da relação entre donc e então merece ser aprofundada. Convém igualmente 
obervar que os quatro marcadores lexicalizaram de diferentes maneiras os traços 
semânticos e os efeitos pragmáticos da relação que atualizam. Note-se, ainda, que então 
não conhece toda a gama de usos e contextos que alors e donc podem assumir, 
observação que é reforçada pela comparação com quindi e dunque. 

5. Considerações finais 
Ao término de nosso trabalho, gostaríamos de assinalar alguns pontos que não 

pudemos abordar por questões de espaço. O primeiro deles é o fato de que o 
funcionamento dos quatro marcadores aqui estudados ilustra o que Victorri e Fuchs 
(1992) chamam de polissemia gramatical. A existência de um núcleo semântico 
invariável unindo os diferentes valores desses marcadores (ideia que aqui apenas 
pudemos evocar), constitui um forte argumento em favor dessa hipótese. Aliada ao fato 
de se tratar de advérbios de tempo que passam a exercer funções textuais e discursivas, 
essa hipótese permite inscrever seu estudo no bojo da teoria da gramaticalização 
(TRAUGOTT, 1982; TRAUGOTT; HEINE, 1991). No entanto, como indica 
Buchstaller (2001, p. 22), a ideia de um encadeamento que vai do mais concreto (ou 
mais lexical) ao mais abstrato (ou mais gramatical) “não mostra completamente os laços 
semântico-pragmáticos entre as funções nos diferentes pólos da cadeia”. É por essa 
razão que, como Buchstaller (op. cit., p. 23), acreditamos que “não se pode postular um 
único encadeamento gramatical unindo usos que são progressivamente mais distantes 
do núcleo. Antes, (...) eles formam um campo semântico em torno desse núcleo, 
podendo estar relacionados entre si de maneira mais ou menos próxima”. Mas este é um 
tema para outros trabalhos. 
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Abstract: In this text, we analyze occurrences of constructions that function as discourse 
markers in spoken language although they do not belong prototypically to this category. These 
constructions present semi-rhetorical question features; act as contact elements between 
interlocutors, ask the hearer concordance and/or maintain the conversational flux by focusing 
the hearer’s attention on specific parts of the text, in focalization function. We verify if these 
constructions can be the basis for the grammaticalization of discourse markers and what are 
the incipient signs of regularity related to the  occurrence of contexts and functions.  

Keywords: non-prototypical discourse markers; semi-rhetorical questions; interaction 
strategies; sequential strategies. 

Resumo: Neste texto, são analisadas em amostras de fala ocorrências de construções que 
funcionam como marcadores discursivos, embora não se enquadrem prototipicamente na 
categoria. As construções apresentam traços de pergunta semirretórica, funcionando tanto 
como elemento de contato entre os interlocutores, pedindo a aquiescência do ouvinte e/ou 
mantendo o fluxo conversacional, como solicitando a atenção do ouvinte para certas partes do 
texto, na função de focalização. Busca-se verificar se essas construções podem ser base para a 
gramaticalização de marcadores discursivos e quais os indícios incipientes da regularidade, em 
termos de contextos de ocorrência e funções. 

Palavras-chave: marcadores discursivos não prototípicos; perguntas semirretóricas; 
estratégias de interação; estratégias de sequenciação. 

Introdução1 
No âmbito do projeto Procedimentos discursivos na fala de Itabaiana 

(FREITAG, 2007), analisando amostras de fala do banco de dados do GELINS (Grupo 
de Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade), encontram-se ocorrências de 
construções que funcionam como marcadores discursivos, embora não se enquadrem 
prototipicamente na categoria, como as ilustradas em (01):   

(01)      “o arroz de forno... VOCÊ PEGA O QUÊ? um quilo de arroz bota pra cozinhar... com... com 
sazon... pode ser pra:::  arroz branco... como você preferir... vários gosto de sazon né?” 2 

Aparentemente, a construção é uma pergunta semirretórica – aquela em que o 
falante pergunta e ele mesmo responde – mas cuja estrutura é regular e frequente na 
amostra analisada (FREITAG, 2008), funcionando tanto como elemento de contato 
entre os interlocutores pedindo a aquiescência do ouvinte e/ou mantendo o fluxo 
conversacional, como solicitando a atenção do ouvinte para certas partes do texto, na 

                                                 
1 Agradeço aos pareceristas que avaliaram este texto, pelas pertinentes sugestões dadas.  
2 Os dados foram retirados da amostra Entrevistas Sociolinguísticas, do banco de dados do Grupo de 
Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade (GELINS). A classificação das entrevistas do banco de 
dados do GELINS provisoriamente é formada pela sigla informando o sexo do falante (F para feminino e 
M para masculino) e a faixa etária (J para 16 a 25 anos, A para 25 a 49 anos e B para mais de 50 anos). O 
número ao final refere-se ao informante. A classificação por tempo de escolarização ainda não foi 
implementada. 
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função de focalização.  Note-se que esta construção é diferente, sintática e 
semanticamente, das construções sinalizadoras de elaboração, descritas por Braga e 
Alencar (2008), as quais travam relações paratáticas e/ou hipotáticas com os segmentos 
do complexo oracional. As construções do tipo é o quê?, apesar de sua regularidade em 
termos de relativa frequência de uso no falar analisado, apresentam comportamento 
mais frouxo, sintática e semanticamente, ampliando sua atuação para além do limite do 
complexo oracional, daí o encaminhamento para considerá-la no âmbito dos marcadores 
discursivos (não prototípicos, nos termos de Silva (1999)).  

Neste texto, são analisadas 12 entrevistas do banco de dados do GELINS, a fim 
de se discutir as possibilidades de a construção ser base para a gramaticalização de 
marcadores discursivos e de se buscar indícios da regularidade da construção, em 
termos de frequência de uso e evidências translinguísticas que possam apontar para uma 
possível trajetória de gramaticalização. 

Marcadores discursivos: uma tipologia de suas funções 
A categoria dos marcadores discursivos, por não ser prevista na gramática 

normativa, costuma ser estigmatizada e associada a vícios de linguagem ou cacoetes 
linguísticos. O cenário negativo dos marcadores discursivos, entretanto, parece estar 
mudando: diversos estudos vêm apresentando propostas de sistematização de seu 
comportamento, apontando direcionais para elevar os marcadores discursivos ao status 
de elementos gramaticais.  

Esse fenômeno pode ser visto sob a perspectiva textual-interativa, nos moldes 
como proposto por Risso, Silva e Urbano (2006), Risso (2006) e Urbano (2006). Nessa 
perspectiva, as construções sob análise são desviantes das matrizes padrões definidoras 
de marcadores discursivos prototípicos (RISSO; SILVA; URBANO, 2006): apresentam 
o traço “basicamente orientador da interação”, um forte traço definidor de marcadores 
discursivos prototípicos. No entanto, apresentam também os traços “totalmente 
transparente”, “comunicativamente autônomo”, “além de três sílabas tônicas” e “baixa 
frequência”, fazendo com que as construções do tipo é o quê? desviem dos traços 
caracterizadores de marcadores prototípicos. Em uma abordagem mais estrita, talvez 
não pudessem ser consideradas nem mesmo como marcadores não prototípicos.  

Porém, assumindo a concepção de marcadores de discursivos proposta por 
Traugott (1995), a qual correlaciona as funções desses elementos às funções da 
linguagem de Halliday (1976), permite que se estabeleça um contínuo de emergência e 
gramaticalização das funções desempenhadas por essas construções. Para tanto, faz-se 
necessário primeiramente estabelecer quais as funções que esses elementos 
desempenham. As propostas de classificação para os marcadores discursivos costumam 
partir da abordagem de Halliday para as funções da linguagem.  

O modelo de funções de linguagem de Halliday (1976) foca os componentes 
semântico-funcionais da linguagem humana, pressupondo que o sistema linguístico é 
um conjunto de possibilidades de escolhas relacionadas a um dado tipo de constituinte, 
de caráter sintagmático, ao qual estão ligadas três funções: a ideacional, a interpessoal e 
a textual. A função interpessoal organiza os turnos conversacionais e mantém a 
interação falante/ouvinte; a função ideacional foca negociação do tema entre falante e 
ouvinte, considerando sua relação de experiência com o mundo real e o seu mundo 
interno; e a função textual refere-se ao modo como os falantes constroem suas 
mensagens e sua maleabilidade em função do evento comunicativo.  
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Para Castilho (1989, p. 273-274), perpassa aos marcadores discursivos uma 
função mais abrangente, a textual, da qual são derivadas outras duas: a interpessoal e a 
ideacional. Já Görski, Dal Mago e Rost (2004) buscam explicar as funções de 
marcadores discursivos a partir de Traugott (1982) e Heine, Claudi e Hünnemeyer 
(1991), cuja trajetória de mudança está correlacionada às funções ideacional > textual, 
permeadas pela função interpessoal.  

Halliday (1970; 1976) assume que cada elemento da língua está relacionado com 
a sua função no sistema linguístico total, sendo, assim, de natureza multifuncional, uma 
vez que as funções da linguagem são indissociáveis e têm implicação mútua. Isso não 
impede, entretanto, que em dados contextos específicos, uma dessas funções predomine 
e seja mais saliente do que as demais, fazendo com que uma dada forma seja associada 
a uma dada função. Os marcadores discursivos de natureza basicamente interpessoal 
são caracterizados por desempenhar funções relacionadas à organização da fala, nos 
planos:  

a) interpessoal, atuando como elemento de contato entre os interlocutores, 
pedindo a aquiescência do ouvinte e/ou mantendo o fluxo conversacional (MACEDO; 
SILVA, 1996);  

b) interpessoal e textual, solicitando a atenção do ouvinte para certas partes do 
texto dando relevo, na função de focalização, àquilo que os antecede (TRAVAGLIA, 
1999; VALLE, 2001; GÖRSKI; GIBBON; VALLE; DAL MAGO; TAVARES, 2003);  

c) rítmico, atuando como marcadores de ritmo (formas automatizadas), ou 
“pontuantes”, perdendo sua modulação interrogativa (VINCENT; VOTRE; 
LAFOREST, 1993). 

Nem sempre é possível delimitar uma função da outra, e, por isso, uma mesma 
forma pode desempenhar simultaneamente as três funções. Esses elementos atuam, 
primariamente, no plano interpessoal, dada a sua origem como pergunta (pergunta plena 
> pergunta semirretórica > pergunta retórica).  No plano interpessoal e textual, atuam 
como elementos focalizadores de informações no texto. A focalização de informações 
está associada à noção de relevo (TRAVAGLIA, 1999, p. 77-81): o falante, ao formular 
seu texto, vale-se do relevo para destacar elementos específicos dentro do texto em 
relação a outros (relevo positivo); e ocultar ou rebaixar certos elementos em relação a 
outros (relevo negativo).   

A função de relevo positivo recobre funções mais específicas como: ênfase, 
intensificação, marcação de um valor especial, estabelecimento de contraste, reforço de 
um argumento, sinal de importância para a estrutura ideacional/informacional, marcação 
de foco informacional etc., marcadas por diferentes recursos linguísticos (aspectos 
fônicos, itens lexicais, elementos morfológicos, estruturação sintática, parênteses, 
recursos expletivos), dentre os quais se inserem os marcadores discursivos. A 
focalização de informações pode ser considerada uma função de natureza interpessoal, 
pois o falante, por meio de requisitos de apoio discursivo, chama a atenção para 
determinado trecho ou elemento textual com objetivos pragmáticos de ativar a 
informação na memória do interlocutor, checar a compreensão do que foi dito, destacar 
certas informações em relação a outras etc., e também uma função de natureza textual, 
pois os marcadores discursivos podem ser usados para dar relevo a itens e trechos do 
texto com o objetivo de organizar o texto, ordenando segmentos textuais.  
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Marcadores prototípicos e não prototípicos 
Como visto na seção anterior, os marcadores discursivos de caráter interacional 

são caracterizados pelas propriedades de atuar como elemento de contato entre os 
interlocutores pedindo a aquiescência do ouvinte e/ou mantendo o fluxo conversacional 
(função interpessoal) e por solicitar a atenção do ouvinte para certas partes do texto 
dando relevo, na função de focalização, àquilo que os antecede (função interpessoal e 
textual). Assim, seriam representantes prototípicos da categoria itens como sabe?, 
entendeu?, compreende?, não é?, né?, não é não?, tá?, certo?, viu?, entre outros, como 
ilustrado em (02) e (03). 

(02)      aí:: fiquei lá um tempo fiquei um mandato de três anos e quatro meses ... depois eu saí:: vendi:: as 
máquinas que eu tinha de Xerox ... éh... tirei meu nome da razão social do bloco que... que 
tínhamos e:: fui:: botar:: meu negócio ... lanchonete sorveteria:: ... um um bar::... e e não 
consegui na verdade sozinho  gerenciar tudo né? (hes) não consegui tomar conta na verdade e:: 
... nos nos primeiros quatro meses primeiro peguei a Micarana de dois mil e dois e um me 
paREce ... micarana de dois mil e dois:: ...  e deu MUito dinheiro né? só aquilo subiu pra mente 
o cara era muito novo né? (MA 3)  

(03)     mas a mi::nha mulher foi FUNdamental:: (hes) em todos os sentidos... pela força que ela me deu 
coragem ela segurou um TRAnco enORme por que se na época eu ganhava ... quatrocentos ela 
ganhava QUAtro mil... entendeu? Há um tranco diferente o meu... mal dava pra pagar a 
faculdade e o táxi... que eu ia de táxi todo dia pra faculdade e voltava ... e voltava que eu não 
sabia e nem:: sei ainda hoje rodar de ônibus em Aracaju... entendeu?  

Existem, entretanto, construções que funcionam como marcadores discursivos, 
embora não se enquadrem prototipicamente na categoria, como as ilustradas em (04)-
(07). Essas construções também desempenham funções relacionadas à organização 
textual do texto falado e interação falante-ouvinte, como pode ser visto a seguir. 

(04)      o arroz de forno... você pega o quê? um quilo de arroz bota pra cozinhar... com... com sazon... 
pode ser pra:::  arroz branco... como você preferir... vários gosto de sazon né? colocou cozinhou 
tudo quanto tiver tudo cozinhado... o arroz... assim que você desligar o fogo... você pega dois 
ovos inteiro... joga dento e mexe... o arroz... que pra untar o arroz... depois do arroz untado... 
você vai na travessa... coloca o arroz... aí você pode colocar o quê? charque calabresa... escalda o 
charque...  tudo bem picadinho... o charquezinho... escaldou o charque... torrou... separa a 
calabresa ... cortou ou em fatia ou também em cubinhos... torrou... reserva... depois de tudo 
reservado...tudo pronto pro recheio... você pode usar o quê? pode usar frango também se 
preferir... no arroz (MJ 02)  

(05)       não conseguia era MUIta:: muita coisa saí do... saí do poder que eu tinha... antes e passei a ter o 
poder do dinheiro né? e o mau gerenciamento acaba o quê? em em falência né? (MA 03) 

(06)      é verdade  verdade porque... lá::  lá é assim... eu não errei mui::to ... eu era físico... como aqui eu 
sou né? nos meus pensamentos ... na minhas... decisões... e LÁ:: eu esqueci:: que... eu era::... 
eLEIto... não indicado... né? por político... por momento .... e:: eu:: não pensava duas vezes em:: 
ser:: ... firme no meu pensamento assim:: ... porque... o que acontece em escola pública?  é:: que 
... não tão nem aí né?... muitos professores não tão nem aí. (MA 03) 

(07)      o acidente assim em dois mil e um ... eu tinha...  eu tava trabalhando de moto boy... entregava 
lanche... tinha um ano de... de serviço só... teve uma noite aí que já era umas onze e meia mais 
ou menos da noite... eu... era... ia ter um evento aqui na cidade... aí não teve... aí foi o maior 
furdunço... aquela corre-corre ... e tal... o que acontece? um rapaz... um cliente nosso... assim... já 
de muito tempo... chegou lá e pediu pra entregar um lanche... e a lanchonete como tava... vendi... 
era um ponto de  venda de... de... de ingresso... tava o maior alvoroço ... aquele corre-corre... 
polícia... gente querendo dinheiro de volta ...e tal... o que acontece? quando eu fui levar esse 
lanche era:: em torno de umas onze e meia por aí...  entreguei o lanche... ao invés de eu voltar 
pra lanchonete... eu fiz o percurso ... pra arear a cabeça... tal... gostava de passear um 
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pouquinho... é quando foi na::... na rua:: Eraldo Barbosa... esquina com::...  com a Quintino 
Bocaiúva... aconteceu o acidente. (MA 02) 

Os marcadores discursivos prototípicos de base verbal exemplificados em (02) e 
(03) são originários de um contínuo de pergunta plena > pergunta semirretórica > 
pergunta retórica, traço que caracteriza seu uso interpessoal (MARTELOTTA; VOTRE; 
CEZARIO, 1996; MARTELOTTA, 1997; 1998). Neste contínuo, uma pergunta plena é 
uma pergunta do falante que requer, necessariamente, uma resposta do ouvinte. Para 
tanto, faz-se necessário que falante e ouvinte compartilhem do mesmo conhecimento 
semântico-discursivo no contexto da interação. A pergunta semirretórica é uma 
pergunta feita pelo falante, que é quem a responde. A pergunta retórica é feita pelo 
falante, mas não é respondida, nem pelo ouvinte, nem pelo falante; é uma pergunta que 
não requer resposta; segundo Fávero (2000, p. 95), a “pergunta retórica ocorre quando o 
falante elabora a pergunta, mas já conhece a resposta; usada como recurso para manter o 
turno ou para estabelecer contato (função fática). Veja-se que, em (02), “e não consegui 
na verdade sozinho gerenciar tudo né?”; “nos primeiros quatro meses primeiro peguei a 
micarana de dois mil e dois e um me paREce ... micarana de dois mil e dois:: ...  e deu 
MUito dinheiro né? só aquilo subiu pra mente o cara era muito novo né?”, o marcador 
discursivo né? tem traço de pergunta retórica, na medida em que não é possível ao 
ouvinte avaliar o conteúdo proposicional, mas, considerando a função textual assumida 
por né?, a pergunta introduzida por marcador está relacionado à clareza do texto, 
requisitando o apoio do ouvinte (MACEDO; SILVA, 1996): “meu texto está claro até 
aqui?”(MARTELOTTA, 1997; 1998). Os marcadores que são derivados de verbos de 
cognição/percepção, como saber, entender, ver etc., deixam mais explícita a origem da 
função de requisitar o apoio do ouvinte, como em (03).  

Em uma pergunta plena, o falante necessita de uma resposta. A sua formulação 
considera o conhecimento e o compartilhamento de informações, bem como a 
relevância no contexto comunicativo. Por exemplo, perguntar as horas para uma pessoa 
que não possui relógio é uma pergunta que está fadada ao fracasso. Assim, uma 
pergunta feita a um ouvinte que não compartilha das informações presumidas pelo 
falante está fadada a não ser respondida.  

 

Na visão tradicional considera-se a pergunta um pedido de informação não conhecida, 
havendo, nesse par dialógico, uma dupla ligação: a uma pergunta segue-se uma resposta 
que, por sua vez, é decorrente de uma pergunta, o que acaba por levar a uma 
circularidade inevitável, geralmente aceita como necessária. (FÁVERO, 2000, p. 86) 

 

Mas, por que o falante faz a pergunta e ele mesmo a responde? Evidentemente, o 
falante não quer a resposta, mas utiliza a pergunta como uma estratégia de focar alguma 
parte do texto e ao mesmo tempo manter a atenção do seu ouvinte. Essas funções estão 
associadas aos marcadores discursivos interacionais (FREITAG, 2008; 2009). Veja-se 
(04), em que o falante está passando uma receita. Uma receita é um gênero que se 
enquadra numa tipologia textual injuntiva, uma vez que instrui como fazer algo. O 
falante anuncia que a sua receita será de “arroz de forno” e pergunta: “você pega o 
quê?” (construção “é o quê?”). Mesmo que o ouvinte conheça o prato arroz de forno, a 
ordem de apresentação de ingrediente pode variar. Ou seja, o ouvinte está sendo 
questionado, mas não necessariamente compartilha do conhecimento do falante acerca 
do procedimento da receita. O mesmo se dá com “você pode colocar o quê?” e “você 
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pode usar o quê?”. O modal poder nas perguntas amplia o leque de possibilidades de 
respostas, mas é o próprio falante quem as responde, enumerando o passo seguinte da 
receita. A resposta requisitada por esse tipo de pergunta da construção é o quê? é 
fechada, limitada ao objeto: o quê?. A construção tem comportamento, pois, de 
pergunta semirretórica, aquela que o falante faz e ele mesmo responde.  

Em (05), “mau gerenciamento acaba em que?” é outra construção do tipo é o 
quê?. Essa construção também se configura como uma pergunta semirretórica. Note-se 
que o tipo textual em que a construção ocorre é outro, trata-se de uma sequência 
narrativa. Uma narrativa é a verbalização de experiências, um dos muitos meios 
disponíveis para reportar situações passadas que estão armazenadas na biografia do 
falante/narrador. O ouvinte não compartilha do conhecimento que o falante aciona ao 
reportar suas situações passadas, embora seja possível inferir a relação semântico-
discursiva estabelecida por “mau gerenciamento”. Do ponto de vista sintático, enquanto 
na pergunta de (04) a resposta é fechada ao objeto, recuperado por o quê?, em (05) a 
pergunta focaliza a relação de modo estabelecida: em que?, ou como?. Em um contínuo 
de gramaticalização, a pergunta de (05) pode ser considerada como mais 
gramaticalizada, na medida em que perde sua restrição inicial de pergunta cujo foco é o 
objeto para abranger a relação de modo.  

As ocorrências em (06) e (07) são construções semelhantes às do tipo é o quê? 
formadas por um verbo específico, acontece. Em (06), há uma sequência opinativa e em 
(07), narrativa. As perguntas do tipo e o que acontece? estão cristalizadas no tempo 
verbal presente do indicativo, apesar de as sequências textuais se reportarem ao tempo 
passado. Da mesma maneira que nas construções do tipo é o quê?, as do tipo e o que 
acontece? também se configuram como perguntas semirretóricas, na medida em que é 
impossível ao ouvinte inferir as respostas, dado que falante e ouvinte não compartilham 
do mesmo conhecimento.  

A ocorrência da estrutura de pergunta semirretórica se dá em diferentes tipos de 
sequência discursiva: relato de procedimento (texto injuntivo), em explanações, 
opiniões e narrativas. Isso pode indicar que a estrutura pode ser considerada como uma 
estratégia já regularizada na gramática dos falantes.  

Na fala de Itabaiana, é bastante recorrente o uso das construções do tipo é o quê? 
e o que acontece?, as quais são originadas de perguntas semirretóricas – aquelas em que 
o falante enuncia e ele mesmo responde –, funcionando como estratégia de interação e 
também de sequenciação, como ilustrado em (04)-(07). Nessas construções, o tipo de 
pergunta que as origina não é o mesmo dos marcadores discursivos prototípicos, 
colocando-as no plano dos marcadores discursivos não prototípicos (SILVA, 1999).  
Havendo indícios de sua origem e descrição de seu comportamento, podemos evocar 
uma explicação teórica que dê conta dessas construções, o paradigma funcional da 
gramaticalização.  

Entre a interação e a sequenciação 
Dada sua importância na organização do discurso, as estratégias do tipo é o quê? 

e o que acontece? não podem ser consideradas elementos apenas de interação, 
estritamente pragmáticos. Eles desempenham funções gramaticais, relacionadas à 
organização do texto, e, desse modo, podem ser considerados decorrentes do processo 
de gramaticalização. Traugott (1995) revisita o papel de elementos que, em princípio, se 
afirmava estarem passando pelo processo de discursivização, mais especificamente, os 
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marcadores discursivos, discutindo o lugar que o desenvolvimento de marcadores 
discursivos ocupa em uma teoria da gramaticalização, especialmente quanto à 
unidirecionalidade do processo. Traugott defende que os marcadores discursivos 
também podem ser tratados dentro do paradigma da gramaticalização. Para tanto, é 
preciso adotar uma visão alargada de gramática que engloba, além de fonologia, 
morfossintaxe e semântica, também aspectos comunicativos da linguagem, inferências 
que surgem da forma linguística (como topicalização e dêixis), excluindo somente 
certos aspectos pragmáticos que incluem conhecimento enciclopédico. Com essa visão 
de gramática, a definição de gramaticalização é ampliada: gramaticalização é o processo 
pelo qual um item lexical (ou uma construção), impulsionado por dado contexto 
pragmático e morfossintático, torna-se gramatical (TRAUGOTT, 1995, p. 1). 

O comportamento das perguntas do tipo é o quê? assemelha-se ao que é descrito 
e analisado por Herring (1991), no Tamil. Um traço característico das narrativas orais 
em Tamil – língua da família dravidiana, com ordem SOV e morfologia aglutinante – é 
o uso frequente de perguntas retóricas. Herring (1991, p. 257) define pergunta retórica 
como alguma unidade discursiva que é interrogativa em sua forma, mas que não solicita 
a resposta. Em Tamil, as perguntas retóricas assumem três formas: as perguntas 
retóricas clássicas (CRQ), as perguntas retóricas tematizantes (TRQ) e as perguntas 
retóricas do tipo tag (RTag), como na figura 1. 

 

 

Figura 1. Tipologia das perguntas em Tamil (HERRING, 1991, p. 257) 

 

As CRQ são as perguntas que se opõem à asserção correspondente: ou seja uma 
pergunta positiva implica uma asserção negativa e uma pergunta negativa implica uma 
asserção positiva. As TRQ são perguntas que estabelecem um tema, a partir do qual o 
narrador elabora a sua narrativa – tal como as perguntas do tipo é o quê? no falar 
itabaianense. Já as RTag correspondem à adição de uma forma específica ao fim das 
unidades discursivas afirmativas, especificamente a partícula illaiyā, cuja tradução seria 
algo como não é? ou né?, com funcionamento equivalente aos marcadores discursivos 
interacionais prototípicos.  

Por que os narradores fazem perguntas enquanto contam histórias? Herring 
(1991) defende que há uma motivação pragmática: as perguntas retóricas não são 
perguntas de fato, mas sim estratégias para estimular o envolvimento do ouvinte com a 
histórica, focando os processos de atenção e avaliação. São, pois, estratégias apelativas, 
uma função expressiva da linguagem. Para além dos limites do domínio da interação, 
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podemos considerar que a expressividade assume funções de natureza textual, 
relacionada à organização da informação, tal como na trajetória.  Herring (1991, p. 264) 
argumenta que as perguntas retóricas podem assumir uma trajetória de gramaticalização 
no subdomínio dos marcadores de articulação de orações, mais especificamente as TRQ 
como conectivos que estabelecem relação de causa e motivo, e as RTag como 
relativizadores (ou focalizadores de informação, tal como Travaglia (1999)).  

Embora não haja ainda evidências quantitativas da habituação das construções 
do tipo é o quê? e o que acontece?, algumas evidências da perda da autonomia podem 
ser percebidas. A primeira delas é o fato de as construções estarem presentes em 
diferentes tipos de sequências discursivas, como a narrativa, a injuntiva, opinativa e 
explanativa. E outra evidência é o fato de a construção o que acontece? apresentar-se 
cristalizada quanto ao tempo verbal, ocorrendo sempre no presente do indicativo, 
mesmo quando os fatos reportados são passados. As construções encontram-se num 
estágio intermediário entre a interação e a sequenciação, na medida em que 
desempenham, ao mesmo tempo, funções relacionadas à interação e à sequenciação.  

A agenda de investigação do projeto Procedimentos discursivos na fala de 
Itabaiana está orientada agora para contemplar os contextos linguísticos que 
desencadeiam os usos das formas e o perfil social dos falantes de cada forma. Os 
resultados dessa etapa permitiriam uma visão mais ampla do fenômeno, possibilitando a 
comparação dos usos sociais das formas dentro da mesma comunidade de fala. 
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Abstract: This work aims to present some results obtained from a typological research on 
relative clauses developed in a sample of Amazonian native languages. These results, which 
are specifically addressed to the distribution of the relativization strategies in the sample, 
intend to show, on one hand, that the use of nominalization consists in fact of an alternative 
strategy and, on the other hand, that some languages which take the nominalization as a 
primary strategy of relativization lack a specific class of adjectives.  

Keywords: relativization strategies; nominalization; typological linguistics.  

Resumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados obtidos de uma pesquisa 
tipológica sobre orações relativas com base numa amostra de línguas nativas da Amazônia. 
Esses resultados, que são especificamente voltados para a distribuição das estratégias de 
relativização, pretendem demonstrar, por um lado, que o uso da nominalização consiste, de 
fato, em uma estratégia alternativa e, por outro, que algumas línguas, que assumem a 
nominalização como uma estratégia primária estão privadas de uma classe específica de 
adjetivos.  

Palavras-chave: estratégias de relativização; nominalização; linguística tipológica.  

1. Introdução  
A oração relativa ocupa um lugar proeminente na tipologia linguística junto com 

marcação de caso e ordem de palavras. O estudo pioneiro de Keenan e Comrie (1977), 
apesar de tratar apenas de condições gramaticais que se aplicam à formulação de uma 
construção relativa, é considerado um dos trabalhos mais influentes na literatura sobre 
universais linguísticos. Embora as línguas nativas da Amazônia brasileira sejam 
representadas em estudos tipológicos com amostragem de natureza universal, não há 
trabalhos que tratem especificamente delas sob o ponto de vista do uso da construção 
relativa.  

A revista Ciências Humanas (Museu Paraense Emílio Goeldi, 2006, número 
especial) traz um conjunto respeitável de contribuições para o estudo das estratégias de 
relativização nas línguas da Amazônia cujo escopo ultrapassa as fronteiras da Amazônia 
brasileira. Considerando-se, portanto, somente as línguas que se enquadram nessa área 
geográfica, objeto de interesse deste trabalho, as descrições destacam, por um lado, um 
grupo de línguas que emprega algum tipo de marcação morfológica e, por outro, um 
grupo de línguas que emprega estratégias alternativas, como nominalizações e 
justaposições.  

Os resultados dessas descrições, principalmente no que concerne às línguas 

                                                 
1 Este trabalho, apresentado como conferência no programa do 57º Seminário do GEL, realizado na UNAERP, em 
Ribeirão Preto, em julho de 2009, é o resultado do projeto Tipologia das orações relativas nas línguas nativas do 
Brasil desenvolvido no triênio 2006-2009 como Bolsista de Produtividade em Pesquisa (CNPq-proc. nº . 
303006/2005-6). 
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karíb da Amazônia brasileira (MEIRA, 2006), convergem com este estudo num aspecto 
específico: apontam a nominalização como a estratégia de relativização mais recorrente. 
No entanto, a amostra aqui enfocada ganha em grau de exaustividade por contar, 
conforme veremos adiante, com um número maior de línguas da Amazônia brasileira.  

É com base nessa amostra tipológica que este trabalho pretende refletir e 
especular sobre as propriedades universais na caracterização das construções relativas, o 
que o situa, portanto, na área da tipologia linguística.  

Esta exposição está organizada da seguinte maneira: a seção 2 fornece uma 
definição das estratégias possíveis de relativização encontradas na pesquisa tipológica; a 
seção 3 trata do universo de investigação e dos critérios metodológicos; a seção 4 
descreve como o domínio funcional da modificação oracional aparece nas línguas 
nativas da Amazônia; finalmente, a seção 5 é destinada ao tratamento mais específico 
do tema, isto é, algumas implicações tipológicas do uso da nominalização como 
estratégia compensatória.  

2. Estratégias possíveis de relativização na pesquisa tipológica  
O enfoque aqui defendido assume que a noção de subordinação deve ser 

definida com base na aplicabilidade universal, como o resultado direto da ênfase na 
comparação translinguística dentro da abordagem funcional-tipológica.  

De Vries (2002) e Cristofaro (2003) consideram que é impossível uma 
caracterização universal da oração relativa em termos sintáticos; uma caracterização 
universal somente é possível em termos semânticos.  

Para Downing (1978, apud DE VRIES, 2002), os termos semânticos definidores 
são correferência e asserção: há correferência entre termos de dentro e de fora da oração 
relativa, que é uma asserção sobre o SN relativo. Há um terceiro universal que somente 
caracteriza as restritivas, que é sua função de modificador de núcleo nominal.  

Como assume uma perspectiva mais geral que abrange inclusive relativas 
apositivas e livres, De Vries (2002) não aplica o conceito de modificação, que se 
aplicaria somente às orações restritivas; quanto aos dois primeiros, considera-os 
insuficientes ou pouco precisos, já que numa conversação como Eu vi Joãoi. Elei 
parecia triste, essas duas condições se aplicam à segunda oração, que, mesmo assim, 
não pode ser identificada como uma oração relativa.  

Em razão disso, propõe duas propriedades definidoras alternativas (i) uma 
oração relativa é subordinada, na medida em que constitui, em termos gerativos, um DP 
encaixado como uma nominalização na oração principal; (ii) uma oração relativa é 
conectada ao material circundante por um constituinte pivô, considerado um 
constituinte semanticamente compartilhado pela oração matriz e pela oração relativa.  

Adota-se aqui a caracterização funcional-cognitiva de Cristofaro (2003), que se 
baseia na assimetria entre o perfil da principal e o da subordinada (LANGACKER, 
1991). A ideia de perfil autônomo está associada, segundo Cristofaro (2003), ao 
princípio de assertividade, propriedade aplicável apenas à principal, já que a relativa 
restritiva é sempre informação pressuposta e, portanto, desprovida de um perfil 
cognitivamente autônomo.  

Há dois tipos de oração relativa, dependendo de onde o núcleo ou termo pivô se 
situa, ou seja, fora ou dentro da oração restritiva. O primeiro tipo é conhecido como 
oração relativa de núcleo interno, enquanto o segundo tipo é referido como oração 
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relativa de núcleo externo. O português é um exemplo de língua com oração relativa de 
núcleo externo, já que o nome nuclear a que se aplica a modificação se posiciona fora 
da oração relativa.  

A oração relativa de núcleo externo classifica-se ainda em dois tipos: de núcleo 
pré-nominal ou de núcleo pós-nominal. Se a oração restritiva segue o núcleo nominal, 
como o português, a oração relativa de núcleo externo é pós-nominal, mas se a oração 
restritiva precede o núcleo nominal, ela é conhecida como de núcleo externo pré-
nominal, como ocorre com o japonês no exemplo (1a-b).  

(1) a Japanese (KEENAN; COMRIE, 1977, p. 72)  
[Yamada  san-ga   ka’t-te   i-ru ]   sa’ru  
[Yamada  Mr.-SBJ  keep-PART  be-PRS ]  monkey  
‘the monkey which Mr. Yamada keeps’  

 
    b   Japanese (KEENAN; COMRIE, 1977, p. 72)  

 Yamada  san-ga   sa’ru   o  Ka’t-te   i-ru  
 Yamada  Mr.-SBJ  monkey  DO  Keep-PART  be-PRS  

 ‘Mr. Yamada keeps the monkey’  

A oração restritiva, destacada entre parênteses, em (1a) perde o objeto direto 
original saru e a marcação de caso acusativo o, destacados em (1b) em negrito, não 
contendo, por conseguinte, nenhum traço formal explícito do SN na função de objeto 
direto.  

Além desses dois tipos, há ainda o tipo correlativo de oração relativa conforme 
se vê em (2). O núcleo nominal, que aparece dentro da oração subordinada, é repetido 
na oração principal como item lexical pleno ou forma anafórica; em consequência, a 
oração principal e a subordinada acham-se ligadas de modo relativamente frouxo.  
 

(2)  Hindi (SONG, 2001, p. 215)  
 Jis  a:dmi  ka  kutta  bema:r hai,  
 CREL  man  GEN  dog  sick  is  
 us  a:dmi  ko  mai  ne  dekha  
 that  man  DO  I  ERG  saw  

‘I saw the man whose dog is sick’ 
 (Lit: ‘Which man’s dog is sick, that man I saw’ 

Nesse exemplo do hindi, língua da Índia, derivada do sânscrito, o marcador 
correlativo em negrito, especificamente usado em orações relativas, identifica a:dmi 
‘homem’ também destacado em negrito como núcleo nominal na subordinada, que 
aparece em forma lexical plena na oração principal imediatamente seguinte.  

Esse tipo correlativo é encontrado em línguas que dispõem do tipo núcleo 
interno de relativa. Assim, enquanto no tipo correlativo, o núcleo é expresso em forma 
plena ou anafórica na oração principal, no tipo núcleo interno, o núcleo está 
completamente ausente da oração principal, já que aparece em forma plena na restritiva.  

No tipo núcleo externo, por outro lado, o núcleo se manifesta em forma plena 
fora da oração restritiva, devendo haver, assim, pouca ou nenhuma variação em línguas 
desse tipo quanto à expressão do núcleo na oração principal.  

Na visão de De Vries, se o pivô, geralmente um SN, é pronunciado dentro da 
oração matriz, ele pode ser reconhecido como um antecedente e, nesse caso, é a oração 
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relativa que contém uma lacuna que pode ser preenchida por um pronome relativo; este 
é o caso de relativas de núcleo externo. Se o pivô é pronunciado dentro da oração 
relativa, é, nesse caso, a matriz que contém a lacuna, que é preenchida pela oração 
relativa como um todo. Esse é um caso de construção de núcleo interno. Se a oração 
relativa é anteposta, o pivô é representado por um demonstrativo, caso de uma 
construção correlativa.  

Há, em geral, muita variação transsistêmica em relação ao modo como o núcleo 
é expresso na oração restritiva, configurando um importante parâmetro tipológico 
(COMRIE, 1989). Essas diferenças são comumente referidas na literatura como 
estratégias de relativização (KEENAN; COMRIE, 1977; COMRIE, 1989).  

Keenan (1985) e Comrie (1989) reconhecem que há no mínimo quatro diferentes 
estratégias de relativização: (i) a de retenção pronominal, conhecida na linguística 
brasileira como estratégia copiadora (ii) a de lacuna, conhecida em nosso meio como 
estratégia cortadora (iii) a de pronome relativo, ou relativa padrão em termos de Tarallo 
(1983) e (iv) a de não-redução. A quarta estratégia, que se refere à expressão completa 
do núcleo nominal na oração restritiva, restringe-se às construções com OR de núcleo 
interno e correlativa.  

A estratégia de retenção pronominal envolve o uso de um pronome pessoal na 
oração restritiva que é correferente ao núcleo nominal na oração principal e, desse 
modo, a referência ao núcleo nominal na oração principal é recuperada numa forma 
pronominal apropriada na oração restritiva, como se vê no exemplo (3) do gilbertês, 
língua das ilhas Gilbert, da família austronésia, falada no Pacífico.  

(3) Gilbertese (KEENAN; COMRIE, 1979, p. 337) 
 te mane are oro-ia  te Aine 
 the man that hit-him  the woman 

‘the man whom the woman it’ 

Ocioso dizer que o português dispõe dessa estratégia, denominada ‘relativa 
copiadora’ por Tarallo (1983), que é ilustrada pelo exemplo contido em (4a).  

(4)  a O ministro que o deputado não quis revelar o nome dele está envolvido no escândalo.  

Na interpretação de Tarallo (1983), a chamada relativa copiadora, que se vê no 
exemplo (4a), é justamente uma combinação da estratégia de retenção pronominal com 
um complementizador, não necessariamente com um verdadeiro pronome relativo, cujo 
emprego ficaria restrito à variante padrão (cf. TARALLO, 1983).  

No tipo lacunar não se expressa o núcleo nominal na oração restritiva. A 
alternativa do PB mais próxima dessa estratégia é a relativa cortadora, como se vê em 
(4b) com a condição de que a função do que seja mais a de um marcador de 
relativização que a de um pronome relativo propriamente dito.  

(4)  b O ministro que o deputado não quis revelar o nome ø está envolvido no escândalo.  

A estratégia de pronome relativo é empregada quando pronomes especiais, que 
em geral são formalmente relacionados a expressões demonstrativas, e/ou pronomes 
interrogativos, são usados para representar o papel do núcleo nominal na oração 
restritiva com marcação de caso sintático. Essa estratégia é mais frequentemente 
encontrada em línguas europeias. É o caso do português, pelo menos nas estratégias de 
uso padrão da construção relativa pronominal, que se vê em (4c), já que na copiadora e 
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na cortadora, pode-se interpretar o elemento conectivo não como pronome relativo, mas 
como um Complementizador (cf. TARALLO, 1983).  

(4)  c O ministro cujo nome o deputado não quis revelar está envolvido no escândalo.  

As diversas línguas podem combinar a distribuição interna das estratégias de 
relativização. O inglês, por exemplo, pode combinar marcação de caso nas estratégias 
de pronome relativo, quando for funcional a distinção entre sujeito (who) e objeto 
(whom) no interior da oração restritiva, mas pode também empregar a estratégia de 
lacuna, sem indicar nenhum vestígio formal explícito do núcleo nominal na oração 
restritiva, conforme se vê em (5a-c)  

(5)    a   The man whom you saw in the church is my father.  
   b   The man who saw you in the church is my father.  
   c   The man ø you saw in the church is my father.  

3. Universo de pesquisa e procedimentos metodológicos  
Este trabalho está baseado numa amostra de 18 línguas, selecionadas de acordo 

com o método proposto em Rijkhoff et al (1993). Esse método atribui um valor 
numérico a uma família de línguas com base na estrutura e na complexidade de sua 
árvore genética.  

Esse valor é então usado para calcular o número de línguas mediante o qual cada 
família é representada na amostra. O método é aplicado recursivamente para determinar 
o número de línguas mediante o qual uma subfamília deve ser representada dentro da 
amostra.  

Essa técnica foi projetada para maximizar o grau de diversidade linguística em 
qualquer amostra de tamanho predeterminado. No entanto, é impossível a aplicação 
cabal desta técnica ao corpus de línguas nativas da Amazônia em razão do número 
reduzido de gramáticas descritivas em relação ao número de línguas existentes.  

Não sou um propriamente estudioso de línguas indígenas, e a curiosidade que 
me move é apenas descobrir correlações tipologicamente possíveis. Essa curiosidade me 
faz depender crucialmente da descrição que outros linguistas fazem das línguas que 
estão sob o escopo de meu trabalho.  

A razão por que esse esforço se debruce sobre as línguas da Amazônia é a de 
que, além de serem ainda pouco conhecidas, correm sempre risco de extinção em 
virtude da ocupação, às vezes criminosa, que se faz da região. São, portanto, línguas que 
necessitam de atenção, mesmo que o principal interesse esteja centrado apenas na 
curiosidade científica sobre um aspecto particular da gramática.  

Com base numa classificação etnológica, o número de línguas nativas da 
Amazônia é de 234. Desse número, 192 são de fato existentes e 42, extintas (cf. 
GORDON; GRIMES, 2005; RODRIGUES, 2002). Das línguas existentes, este trabalho 
pode contar com gramáticas disponíveis para as línguas listadas do Quadro 1, que 
constituem, portanto, o corpus deste trabalho.  
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Quadro 1: Amostra de línguas indígenas da Amazônia  

TRONCO/FAMÍLIA  LÍNGUA   
arawá  paumarí  (Chapman e Derbyshire,1991)  
aruák  warekéna  (Aikhenvald, 1998)  
karíb  apalaí  (Koehn e Koehn, 1986)  
 hixkaryána  (Derbyshire, 1979)  

 makuxí  (Abbott, 1991)  

 waiwái  (Hawkins, 1998)  
chapakura-wanham  warí  (Everett e Kern, 1997)  
creole  karipúna-creole  (Tobler, 1983)  
macro-jê boróro  boróro  (Crowell, 1979)  
jê-kaingáng  canela-krahô  (Popjes e Popjes, 1986)  
mura  pirahã  (Everett, 1992)  
nambikwára  nambikwára  (Kroeker, 2003)  
pano  mayorúna  (Kneeland, 1979)  
tukáno  tukáno  (Ramirez, 1997)  
tupi    
tupi-guaraní  kamayurá  (Seki, 2000)  
 urubú-kaapór  (Kakumasu,1986)  
yanomámi  sanumá  (Borgman, 1990)  
língua isolada  kanoê  (Bacelar, 2004)  

4. A representação da modificação oracional nas línguas nativas amazônicas  
Os autores que trabalham com tipologia de relativas (DE VRIES, 2002; 

CRISTOFARO, 2003; KEENAN; COMRIE, 1977; SONG, 2001) não incluem nem a 
nominalização, nem a parataxe como estratégias propriamente ditas de relativização. 
Por isso, apresento, no Quadro 2, um panorama geral das línguas investigadas, em que 
se distinguem estratégias propriamente ditas de relativização de estratégias alternativas, 
que denomino aqui compensatórias. As estratégias compensatórias incluem esquemas 
morfossintáticos que representam o domínio funcional da modificação, mas estão fora 
do escopo semântico do tratamento de De Vries (2002) e Keenan e Comrie (1977).  

Considerada a distribuição sob a perspectiva mais ampla do domínio funcional, 
vemos que todas as línguas apresentam alguma estratégia morfossintática para 
representar a modificação de núcleos nominais por meio de uma oração, ainda que nem 
todas disponham de uma estratégia de relativização propriamente dita. Metade das 
línguas analisadas tem a nominalização, em geral associada com a parataxe, como 
estratégia compensatória para cobrir o domínio semântico da modificação.  
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Quadro 2: Estratégias de relativização nas línguas da amostra  

Estratégia de relativização  
Relativas propriamente ditas  Estratégias compensatórias  Línguas  
Não-redução  De lacuna  Marcador  Parataxe  nominalização  

paumarí   X     
warekéna   X     
apalaí     X  X  

hixkaryána     X  X  

makuxí     X  X  

waiwái      X  

warí    X    
karipúna-creole    X    
boróro    X    
canela-krahô    X    
pirahã  X  X     
nambikwára      X  

mayorúna      X  

tukáno      X  

kanoê     X  X  

kamayurá      X  

urubú-kaapór     X  X  

sanumá  X      
 

Vale destacar que a estratégia da nominalização está presente em línguas da 
mesma família, generalização que só é válida, entretanto, para as do tronco karíb e tupi, 
as únicas representadas nesse corpus por mais de uma língua, o que fornece uma 
distribuição razoavelmente consistente aos resultados.  

Vejam que, com efeito, as línguas apalaí, hixkaryána, makuxí e waiwái, que 
pertencem à família karib no Quadro 2, dispõem de uma nominalização como estratégia 
morfossintática principal para cobrir o domínio funcional da modificação. As três 
primeiras línguas desse grupo -apalaí, hixkaryána e macuxí -têm também, como 
estratégia secundária, o uso da parataxe.  

O outro grupo com mais de uma língua representada no corpus é o tronco tupi, 
formado pelas línguas kamayurá e urubú-kaapór da família tupi-guarani. Assim como 
na família karíb, a estratégia empregada pelas duas línguas da família tupi-guarani é a 
nominalização, enquanto o urubú-kaapór dispõe também da estratégia paratática. Segue 
o mesmo padrão o kanoê, uma língua isolada (RODRIGUES, 2002).  

Por força de economia descritiva, vou usar como ilustração os casos de relativas 
do urubu-kaapór, língua que dispõe de uma estratégia típica de nominalização, 
combinada com a estratégia paratática.  

A modificação atributiva, tipicamente representada por orações relativas 
restritivas, ocorre sob a forma de uma nominalização e a modificação descritiva, que 
ocorre tipicamente sob a forma de relativas apositivas, aparece sob a forma paratática. 
No caso da modificação, a estratégia de relativização é a nominalização e, como o nome 
indica, faz-se presente uma partícula nominalizadora destacada em negrito no exemplo 
(6):  
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(6) Urubú-Kaapór (KAKUMASU, 1986, p. 375)  
wasai   kaitã      we-   rur     me’ẽ       ihẽ   a-     kamyryk  
açaí    Caetano   3-     bring   NOMLZR  I     1SG-  knead  
I kneaded the açaí fuit that Caetano brought.  
Eu amassei o açaí que Caetano trouxe.  

Quando se trata de função descritiva, diferentemente da nominalização, não há 
marcação formal e basta a justaposição de SNs com correferência de pessoa para a 
construção do um efeito modificador, conforme se observa em (7):  

(7) Urubú-Kaapór (KAKUMASU, 1986, p. 375)  
tamũi      i-ãkã   tuwyr   Kyha      pe  wapyk  u-ĩ  
Old man   3-head  white    hammock  in  3+sit    3-be  
An old man who has white hair was sitting in his hammock.  

     Um homem velho, que tem cabelo branco, estava sentado na sua rede.  

Não é obra do acaso que a justaposição é aqui empregada, já que, como a oração 
descritiva se aplica a um SN indefinido (‘um homem velho’), ela atuaria, em Português, 
como uma relativa apositiva ou não-restritiva, na medida em que atribui uma 
propriedade inerente da entidade referida.  

Como já observado, a estratégia da parataxe ocorre em cinco línguas do corpus, 
mas aparece como estratégia secundária em quatro delas. Givón (1990) afirma que essa 
característica marginal da estratégia de parataxe é comum nas línguas do mundo.  

Um caso à parte, por falta de clareza na descrição proposta por Bacelar (2004), é 
o do kanoê. O kanoê parece dispor alternativamente da parataxe e da nominalização 
para representar a modificação, mas o autor não menciona explicitamente essa 
dualidade, embora os exemplos que dá permitam inferi-la. Como observado acima, o 
kanoê compartilha, com as línguas da família tupi-gurani o uso de nominalização e 
parataxe. O exemplo (8) ilustra um caso de nominalização.  

(8) Kanoê (BACELAR, 2004, p. 154) 
Mi     mapi    pe-õ-tso-e-kjũ            more     ni-k-e-re 
2SG   flecha    dar-1-dedo-NLZ-3.REL    bom     3-NEG-DECL-AUX 
A flecha que você me deu está estragada’ 
(Lit.: Você me deu flecha e não está boa.) 
 

O próprio autor da gramática, Bacelar (2004), afirma que não estão ainda muito 
claras as funções morfossintáticas do pronominal kjũ – destacado em negrito. Esse 
morfema ocorre sempre como forma presa, com valor pronominal anafórico 
correferente à terceira pessoa irrealis em construções sintáticas simples e complexas.  

Em construções sintáticas complexas, aparentemente serve de pivô (DE VRIES, 
2002) para relacionar dois SNs numa relação paratática, que Bacelar (2004) traduz, em 
português, por uma oração relativa, ou, como mostra o exemplo, por uma oração em que 
o predicado aparece nominalizado.  

A estratégia de lacuna foi a segunda mais recorrente no corpus analisado, tendo 
ocorrido em quatro línguas da amostra. Essas línguas, no entanto, não apresentam 
nenhum parentesco entre si. É interessante observar que três das quatro línguas em que 
a lacuna aparece como estratégia -paumarí, warekéna, boróro e pirahã -dispõem de um 
clítico que se liga a um termo da oração principal, formando, assim, a oração relativa.  

Para ilustrar com pelo menos um exemplo, veja o caso em (9) do warekéna.  
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(9) Warekéna (AIKHENVALD, 1998, p. 274)  
aɺe   ni-ma   yue-hẽ        wa-weya   weda-hã  
thus  3pl-say  to him-PAUS   1pl-want   1pl+see–PAUS  
 

(H) weɺuami     ʃia-ɺi      enu-waba-hã  
1pl+father   stay-REL  sky-DIR–PAUS 
So they said to him, we want to see our father who lives in the sky. 
Então eles disseram para ele, nós queremos ver nosso pai que mora no céu.  

Nesse exemplo, a oração relativa, modificador do núcleo ‘nosso pai’ destacado 
em negrito, é morfossintaticamente marcada pela presença obrigatória do enclítico -ɺi, 
também destacado em negrito, que marca o predicado da oração relativa, além de 
funcionar como um morfema adjetivador. Como se vê, essas duas funções são 
gramaticalmente compatíveis. Como não há elemento correferente com o núcleo na 
relativa, essa estratégia foi classificada aqui como de lacuna.  

Já a língua boróro (CROWELL, 1979) dispõe de orações relativas de núcleo 
externo pré-nominal, conforme se verifica em (10).  
 
(10)    Boróro (CROWELL, 1979, p. 109)  

   u-tu-re                    a-wai              kae    jawɨji-wɨ                    aredɨ        motu-re  
   3sg-go-neutral        2sg-house       to      yesterday-relative    woman      pretty-neutral  
   The woman who went to your house yesterday is pretty.  
   A mulher que foi a tua casa ontem é bonita.  

Além de preceder o SN que modifica, a relativa contém também um morfema 
enclítico, destacado em negrito, que atua como um pronome no lugar do SN da oração 
matriz modificado pela relativa. Como ilustra (10), esse enclítico é invariável, já que 
não dispõe de marcas de número, gênero ou caso, e se adjunge não ao predicado como 
em warekéna, mas a qualquer palavra que ocupe a posição final da oração relativa. 
Como não é marcador de caso, nem estabelece qualquer relação de correferência 
pessoal com o SN nuclear, a construção modificadora do bororo foi definida como um 
caso de relativa de lacuna.  

Passo a tratar agora da marcação por pronome ou marcador de relativização, que 
estabelece uma relação de correferência com o SN relativizado. Essa estratégia, de que 
se valem as línguas warí, karipúna-creole e canela-krahô, é a terceira mais incidente na 
amostra investigada.  

Em geral, os autores das gramáticas descritivas dessas línguas evitam referir-se 
ao marcador por pronome relativo, estratégia que identifica as relativas das línguas 
indo-europeias: em warí, esses pronomes tomam a forma de um morfema; em karipúna-
creole, de relatores; e, em canela-krahô, de pronomes demonstrativos. Apesar disso, a 
função desses clíticos e partículas é a mesma que a dos pronomes relativos. Por 
representarem o núcleo nominal na oração restritiva, esses marcadores são 
considerados, neste trabalho, genuínos pronomes relativos.  

Segundo Tobler (1983), uma oração em karipúna-creole é relativa quando ocorre 
com um marcador relativo, obrigatório em um SN ou em um SP locativo. Os relatores 
de que essa língua se vale para construir orações relativas são três: ki, pu e kote.  

Os exemplos contidos em (11) e (12) ilustram as construções relativas em que se 
empregam, respectivamente, os relatores ki e kote, exercendo respectivamente a função 
de sujeito e a de locativo, respectivamente:  
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(11)  Karipúna-Creole (TOBLER, 1983, p. 77)  
mo  wé  /  sa  fam  ki te  vini  pase  fét  Isi la  

         1s  see   that  woman  which Tp  come pass  holiday     here  
I saw that woman who had come to spend the holiday here.  
Eu vi a mulher que veio passar o feriado aqui.  

(12) Karipúna-Creole (TOBLER. 1983, p. 78)  
Li     ale    /    la         kote     ye    teka      bhiga  
3s     go         there      where   3p    Tp=i     fight  
He went where they were fighting.  
Nós fomos ao lugar onde eles estavam lutando.  

 

Para relativizar, essa língua se vale da estratégia do pronome relativo. Apesar de 
o autor não usar essa denominação, os relatores funcionam como verdadeiros pronomes 
relativos, já que, de acordo com Givón (1990), esse tipo de conectivo aparece na 
fronteira entre a oração principal e a oração relativa, o que sempre ocorre em karipúna-
creole. Além da posição, os relatores ki e kote exercem dupla função: a de subordinação 
e a de marcação do caso do elemento relativizado na oração subordinada, que é, 
respectivamente argumental em (11) e locativo em (12).  

Assim como em português, não existem, nessas línguas, formas especiais para 
os pronomes relativos, que são formalmente relacionados aos pronomes interrogativos. 
Essa correspondência fornece um argumento adicional para sustentar a ideia de que se 
trata aqui de uma oração relativa construída com base na estratégia de pronome relativo.  

No que diz respeito à posição, Song (2001) alega existir uma forte tendência de 
o pronome relativo aparecer mais à esquerda da construção relativa, como ocorre com 
as línguas warí e karipúna-creole. Entretanto, o canela-krahô, excepcionalmente, dispõe 
da posição final da construção relativa para inserir o pronome, como mostra o exemplo 
(13), um caso de relativização de genitivo, uma função muito rara de relativização, 
inclusive nas línguas indígenas da Amazônia:  

(13) Canela-Krahô (POPJES; POPJES, 1986, p. 171)  
           i-te        hũmre    pê      rop     curan    ata     pupun  
         1-PAST   man     MAL   dog      kill      DEM   see  
         I saw the man whose dog I killed.  
         Eu vi o homem cujo cachorro eu matei.  

Em canela-krahô (POPJES; POPJES, 1986), a oração relativa, destacada em 
negrito, consiste num modificador nominal representado obrigatoriamente por um 
pronome demonstrativo, também destacado, que funciona como um pronome relativo 
correspondente ao núcleo nominal da oração principal, humre, ‘homem’.  

A exceção a essa generalização pode ser explicada pelo fato de os pronomes 
relativos em canela-krahô fazerem referência a uma entidade previamente enunciada no 
discurso e, também, constituírem formas que podem ser usadas independentemente.  

Estratégia pouco recorrente foi a de não-redução. A estratégia da não-redução, 
que, vale lembrar, é a que expressa completamente o núcleo nominal na oração relativa, 
aparece em duas línguas: o sanumá e o pirahã; esta conta também com a estratégia da 
lacuna.  

A estratégia da não-redução é restrita às orações relativas correlativas e de 
núcleo interno, o que pode explicar o fato da sua baixa ocorrência no corpus. Um 
exemplo ilustrativo é o sanumá (BORGMAN, 1990), conforme se observa em (14).  
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(14)  Sanumá (BORGMAN, 1990, p. 133)  
ipa      ulu    kökö     lo-le      ĩ      kökö   hu   Mai     kite  
My      son    3:PL    sit-PRES   REL  3:PL   go   NEG    FUT  
My sons who are sitting here will not go.  
Meus filhos que estão sentados aqui não irão.  

O sanumá dispõe de relativa de núcleo interno, que é seguida por uma anáfora 
na oração matriz. Como é definidor na estratégia de não-redução, não há expressão 
completa do núcleo nominal na oração relativa o SN ipa ulu ‘meus filhos’, destacado 
em negrito. Essa anáfora é o pronome relativo ĩ, correferencial ao núcleo interno, que 
vem seguido de um pronome classificador kökö que marca pessoa e número, de acordo 
com os traços do núcleo interno. É possível omitir tanto a anáfora quanto o 
classificador, mas a situação mais comum é a co-ocorrência.  

5. A nominalização como estratégia compensatória: algumas implicações 
tipológicas  

A descrição geral dos tipos de relativa encontrados no corpus mostra que é um 
tanto elevada a incidência de nominalização, uma estratégia compensatória utilizada por 
línguas que não dispõem de uma construção relativa propriamente dita. Um aspecto que 
chama a atenção é saber se a nominalização não consistiria num fenômeno encaixado, 
em termos sociolinguísticos, em outros setores da gramática (cf. WEINREICH; 
LABOV; HERZOG, 1968), e a primeira hipótese que ocorre é se haveria uma 
correlação entre nominalização como estratégia de modificação e ausência possível de 
adjetivos como classe lexical de palavras nas línguas que se servem dessa estratégia.  

Um aspecto teoricamente instigante, relacionado às classes de palavras é a 
caracterização categorial das nominalizações, que, a rigor, não podem ser consideradas 
membros prototípicos nem da classe dos nomes nem da classe dos verbos. Consistem, 
na realidade, em categorias complexas, intermediárias num continuum funcional com os 
pólos ocupados pelo nome e pelo verbo (cf. CAMACHO, 2009).  

Como nomes, deveriam referir-se a entidades perceptíveis do mundo, mas, como 
os verbos, podem ser providos de valência e representar não entidades de primeira 
ordem, que são percepções cognitivas de objetos físicos, palpáveis, mas entidades de 
segunda ordem, ou estados de coisas. Nesse aspecto, uma boa correlação a ser buscada é 
a de que, quanto mais uma nominalização preserva a estrutura argumental do verbo 
input, mais próxima ela está da referência a um estado de coisas.  

Na visão mais tradicional, a nominalização envolve tanto a aquisição de 
propriedades nominais como a perda de propriedades verbais, numa relação de oposição 
discreta. Entretanto, segundo Malchukov (2004), a pesquisa tipológica mais recente tem 
reconhecido que a articulação entre os dois processos acarreta possibilidades mais 
graduais que discretas e, portanto, empiricamente mais adequadas. E, com efeito, as 
operações transcategoriais, quando aplicadas à nominalização, envolvem tanto 
descategorização quanto recategorização.  

Assim, um verbo usado como expressão referencial adquire propriedades 
nominais, como caso, determinação, modificação etc. e é por isso que o nome deverbal 
reúne propriedades relacionadas aos processos de desverbalização e de nominalização, 
representados no continuum contido em (15), que Malchukov (2004) denomina Modelo 
Escalar Generalizado.  
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(15)  Modelo Escalar Generalizado (Malchukov 2004)2
 
 

[[[[[N] CL ] NUM ] POS ] DET] CAS]  
<----------------------------------------------[[[[[[V] VAL] ASP] TEM] MOD] CONC] FI]      

nominalização        <--------------------------------------------- 
         desverbalização  

As categorias mais externas e respectivas camadas são mais prontamente 
afetadas pelas operações transcategoriais do que as mais internas. Desse modo, a 
valência é, na visão do autor, a camada semanticamente mais próxima do lexema verbal 
e, portanto, mais preservada do que as demais categorias. A nominalização só perde a 
condição de referência a um estado de coisas quando se transforma realmente num 
nome de primeira ordem com perda de valência.  

Observando a nominalizações deverbais de construir em português, duas 
construções são possíveis, conforme aparece em (16a-b).  

(16) a. A construção da casa demorou dois anos.  
b. Aquela construção do alto da colina é muito sólida. (CAMACHO, 2009, p. 222)  

O nome destacado em (16b) se deriva do verbo construir como o nome 
destacado de (16a), mas não é dotado de estrutura argumental, por não se referir a um 
estado de coisas, mas ao resultado de um estado de coisas, que constitui uma entidade 
de primeira ordem; nesse caso, a função do SP do alto da colina é localizar a entidade 
referida. Já o mesmo nome deverbal em (16a) representa uma predicação encaixada na 
posição de sujeito e a função do SP da casa é indicar o argumento paciente de 
construção. Embora ambos os casos sejam modificados por determinantes, o processo 
de nominalização atinge um grau maior em (16b) do que em (16a), que se desverbaliza 
retendo parcialmente a valência.  

Retomemos o caso em (17), já mencionado anteriormente, que consiste numa 
estratégia morfossintática de nominalização marcada por uma partícula específica.  

(17)  Urubú-Kaapór (KAKUMASU, 1986, p. 375)  
wasai  kaitã   we- rur  me’ẽ    ihẽ   a- kamyryk  
açaí  Caetano  3- bring  NOMLZR  I  1SG- knead  
‘I kneaded the açaí fuit that Caetano brought.’  

A nominalização contida em (17) não se desverbaliza completamente, preservando 
totalmente a valência das estruturais verbais simples. Essa é a forma mais próxima de 
uma sentença, o que a difere, por exemplo, da nominalização de entidades de segunda 
ordem do português, como em (16a), em que a valência é preservada com um recurso 
tipicamente nominal mediante o uso da forma genitiva da casa.  

Em tiriyó (MEIRA, 2006), a desverbalização inclui não apenas valência 
completa, mas inclusive marcação de sujeito de verbo transitivo, de objeto de verbo 
transitivo e de sujeito de verbo intransitivo, conforme se vê, respectivamente, nas 
formas destacadas em negrito de (18a), (18b) e (18c).  

 
 
 

                                                 
2 As abreviaturas têm o seguinte significado: no polo nominal, N representa nome; CL, classificador; 
NUM, número; POS, possuidor; DET, determinante e CAS, caso. Já no polo verbal, V representa verbo; 
VAL, valência; ASP, aspecto; TEM, tempo; MOD, modo; CONC, concordância; FI, força ilocucionária.  
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(18) a Tiriyó (MEIRA, 2006,  p. 107)  
 ampo   nai,   wɨtoto,  [kaikui      i-tu:ka-ne-mpə]  
 onde   3.COP   pessoa   cachorro     3-bater-A-RE-NPAS  
 ‘Onde está a pessoa que bateu no cachorro?’  

b   Tiriyó (MEIRA, 2006,  p. 107)  
 Kaikui  ə-wa:rə,   [pahko  i-n-tu:ka-hpə]  
 cachorro  2-conhecido  1.pai  3-P.RE-bater-NPAS  
 ‘Você conhece o cachorro em que meu pai bateu?’  

c Tiriyó (MEIRA, 2006, p. 108)  
 n-e:-jan   wɨtoto,   epi-ketɨ-mpə]  

3s-vir-PRES  pessoa   tomar.banho-S-RE-NPAS  
‘Está vindo a pessoa que tomou banho.’  

Um aspecto intrigante nas línguas investigadas é a necessidade de nominalizar 
preservando, no entanto, uma estrutura com alto grau de sentencialidade, como se a 
estratégia compensatória empregada tivesse que ser sentencial, mas não com 
sentencialidade de grau máximo. Essa necessidade de nominalização quase-sentencial 
deve ser interpretada como uma possível correlação da sintaxe com a categorização das 
unidades lexicais em classes de palavras, com base no postulado, já defendido pelo 
estruturalismo, de classes não serem propriedades universais.  

Olhemos para as classes de palavras predicadoras de uma perspectiva tipológica, 
como se vê na elaboração proposta por Hengeveld (1992), no Quadro 3.  

Quadro 3: Sistemas de classes de palavras (Adaptado de HENGEVELD, 1992, p. 69)  
 

V/N/Adj/Adv  tongan 

Flexível V N/Adj/Adv  quechua 

 V N A/Adv  holandês 
Diferenciada V N A Adv inglês 

 V N A  wambon 
V N   !xù Rígida 

V    tuscarora 

 

O autor mostra, por exemplo, que, enquanto há línguas flexíveis, como o 
holandês, que dispõem de uma mesma classe de palavras para representar tanto o 
adjetivo quanto advérbio de modo, há outras línguas, mais rígidas, como o wambon, que 
suprem a falta de advérbios mediante o uso de verbos médios para criar expressões de 
modo. Essa distribuição tipológica num continuum mostra com suficiente clareza que a 
divisão tipicamente indo-europeia das classes de palavras não pode ser tomada como 
universal.  

Por essa razão, Hengeveld (1992), postula que os sistemas de classes de palavras 
podem ser ordenados na escala contida em (19), conforme as línguas disponham ou não 
das quatro classes de palavras predicadoras.  

(19)  Verbo    >    Nome    >    Adjetivo    >    Advérbio  

 (HENGEVELD, 1992, p. 70  

Línguas que dispõem apenas de verbos consistem em um caso extremo de língua 
rígida. O tuscarora, uma língua ameríndia da América do Norte, da família do iroquês, 



 

180 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 167-185,  mai.-ago. 2010 

dispõe de apenas uma classe de palavra, o verbo; desse modo, para traduzir, por 
exemplo, o significado de nomes típicos do português é necessário usar uma predicação 
verbal.  

A generalização que se pode deduzir da relação implicacional contida em (19) é 
a de que, longe da universalidade, o sistema de classes de palavras é um continuum e 
que não é absolutamente destituído de lógica que uma língua não disponha de uma 
classe de palavra, cuja função pode ser coberta com o emprego de outro meio lexical.  

O que essa distribuição tem para as línguas da amostra? Um bom caminho a 
trilhar é pensar que se não há uma construção sintática para representar a modificação 
nominal mediante uso de uma relativa, pode não haver concomitantemente uma classe 
de palavra, como a de adjetivo, para exercer a mesma função na estrutura de um SN 
não-complexo.  

Observe-se, inicialmente, o Quadro 4, que mostra a presença ou ausência dessa 
classe de palavra em relação à construção relativa em cada língua indígena da amostra. 
O quadro está separado em línguas que dispõem de adjetivo como classe de palavra, as 
oito da parte superior, e línguas que não dispõem de adjetivo como classe, as dez da 
parte inferior.  

A leitura do quadro permite afirmar que, de dez línguas desprovidas de adjetivo, 
nove em dezoito, correspondentes a 50% do total, apresentam uma nominalização como 
estratégia compensatória de relativização. Apenas o pirahã tem alguma estratégia 
alternativa.  

Há, entretanto, na parte superior da tabela, dois outros casos de contra-evidência, 
correspondentes a 11% da amostra, representados pelas línguas nambikwára e 
mayorúna, que dispõem, ao mesmo tempo, de nominalização e da classe de adjetivos. 
Apesar dessa contra-evidência, as línguas do grupo karíb e as do grupo tupi-guarani 
apresentam um comportamento altamente consistente com sua identidade tipológica, 
nos termos de uma correlação entre ausência de adjetivo e estratégia de nominalização 
como relativa.  

Outra correlação consistente é a presença de adjetivos como classe e uma 
estratégia primária não-compensatória de relativização, aspecto que se aplica a um 
número considerável de línguas, seis do total, correspondentes a 33,3% da amostra. 
Essa correlação tem um fundamento tipológico, já que duas línguas do grupo macro-jê - 
boróro e canela-krahô - apresentam comportamento idêntico em relação à estratégia 
primária de relativização e presença de adjetivo.  
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Quadro 4: Correlação entre OR e a classe de palavra adjetivo  

adjetivo  Estratégia de relativização  Línguas  
Sim Não Outras estratégias  Nominalização  

Paumarí  X   X   
Warekéna  X   X   
Karipúna-Creole  X   X   
Sanumá  X   X   
Boróro  X   X   
Canela-krahô  X   X   
Nambikwára  X    X  
Mayorúna  X    X  

 
Apalaí   X  X  X  
Hixkaryána   X  X  X  
Makuxí   X  X  X  
Waiwái   X  X(?)  X  
Warí   X  X  X(?)  
Tukáno   X   X  
Urubú-Kaapór   X   X  
Kanoê   X  X  X  
Kamayurá   X   X  
Pirahã   X  X   

A correlação entre ausência de adjetivo como classe e nominalização como 
estratégia de relativização corrobora as descobertas de Meira (2006) sobre o tiriyó, 
língua que também dispõe da nominalização como estratégia exclusiva de relativização. 
Meira (2006) observa que o comportamento dos verbos nominalizados relativos é 
paralelo ao de substantivos em aposição: as nominalizações ocorrem em aposição ao 
termo relativizado, paralelamente ao modo como dois substantivos correferenciais 
ocorrem em aposição com função de modificador.  

Vale acrescentar que a única maneira de modificar um substantivo com um 
adjetivo em tiriyó (e nas línguas karíb da Amazônia brasileira) é mediante o uso de 
adjetivo/advérbio nominalizado colocado em aposição ao substantivo a ser modificado. 
Desse modo, alega Meira que “parece mais correto dizer, para as línguas karíb mais 
conservadoras, que não há orações relativas: ‘há aposições relativas’ que podem ser 
compostas por nomes de qualquer tipo, inclusive verbos nominalizados” (MEIRA, 
2006, p. 119)  

Palavras finais  
O objetivo deste trabalho foi o de apresentar alguns resultados de uma pesquisa 

tipológica desenvolvida numa amostra de línguas nativas da Amazônia, para refletir 
sobre as propriedades universais da caracterização das orações relativas em relação às 
propriedades idiossincráticas que essas línguas mostram. Mais especificamente, discuti 
a hipótese, com base nos dados da amostra, de ser a nominalização de fato uma 
construção relativa ou uma estratégia compensatória, por um lado, e por outro, de haver 
correlação ou não entre o uso dessa estratégia e a ausência de adjetivos como classe.  

Certa limitação da amostra acabou por definir um procedimento mais qualitativo 
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que quantitativo na descrição, suficiente, todavia, para mostrar a diversidade das 
estratégias utilizadas nas línguas nativas e também certo grau de distinção que as 
envolvem em relação às mais comumente empregadas no âmbito das línguas indo-
europeias.  

A discussão dos dados apontou para alguns resultados relevantes. Mostrou, em 
primeiro lugar, uma correlação entre a codificação morfossintática da modificação 
restritiva e a classificação tipológica das línguas investigadas.  

Com efeito, as línguas do grupo macro-jê (boróro e kanela-krahô), e o warí, do 
grupo chapakura-wanham, e o karipúna-creole, do grupo creole, apresentam 
sistematicamente um marcador de relativização, estratégia que pode ser considerada 
diacronicamente mais inovadora. Já as línguas do grupo karíb (apalaí, hixkaryána, 
macuxí, waiwái) e as do grupo tupi-guarani (kamayurá e urubú-kaapór), assim como o 
kanoê, língua isolada, apresentam nominalização e/ou justaposição como estratégias 
primárias de relativização. Estratégias de nominalização e de justaposição podem ser 
ambas consideradas construções alternativas e, portanto, funcionalmente 
compensatórias na ausência de uma estrutura morfossintática especificamente marcada 
para cobrir o domínio funcional da modificação restritiva.  

Os resultados mostraram, ainda, uma correlação instigante, inferida com base na 
distribuição das estratégias pelas línguas da amostra: a de que algumas línguas, que têm 
a nominalização como estratégia primária de relativização, principalmente as da família 
karíb, não dispõem sequer de uma classe específica de adjetivos modificadores 
(MEIRA, 2006). Essa correlação identifica um possível encaixamento de um 
procedimento morfossintático no subsistema lexical, embora não seja possível falar em 
mudança nos termos de Weinreich, Labov e Herzog (1968).  

A ausência de uma estrutura morfossintática especificamente empregada para 
codificar a modificação restritiva, principalmente nas famílias karíb e tupi-guarani, 
mostra que, são mais inovadoras as línguas que exibem marcação, como as acima 
mencionadas, ou contam com estratégias reconhecidas, como a de lacuna (paumarí e 
warekéna) e a de não-redução (pirahã e sanumá), justamente por disporem de uma 
codificação morfossintática específica. Isso é verdadeiro, se considerarmos o que afirma 
Meira (2006) sobre a evidência comprovada nas línguas karíb de que a nominalização e 
a justaposição são as construções mais conservadoras que a marcação morfêmica, 
considerada mais inovadora e já desenvolvida em línguas do grupo situadas na 
vizinhança da Amazônia brasileira.  

Nesse caso, o encaixamento acima discutido pode ser tão relevante que uma 
hipótese provável para a história prospectiva da gramática dessas línguas é a de que elas 
venham a desenvolver a forma inovadora de construção relativa com marcação no nível 
morfossintático alinhada ao desenvolvimento simultâneo de adjetivos como classe de 
palavra no léxico.  

Para finalizar, é possível afirmar que, a amostra não contém realmente um 
número muito grande de línguas diferentes para generalizações mais seguras. No 
entanto, ela fornece, mesmo assim, inferências razoavelmente confiáveis de algumas 
direções relevantes para o estabelecimento de correlações entre diferentes partes da 
gramática, que permitem, no mínimo, uma interface razoável entre léxico, em termos da 
organização em classes de palavras, e morfossintaxe, em termos da acessibilidade a 
diferentes estratégias de relativização.  
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ABREVIATURAS  

1:  primeira pessoa  MAL:  malefactivo  
2:  segunda pessoa  MOD:  modo  
3 :  terceira pessoa  N:  nome  
1PL:  primeira pessoa do plural  NEG:  negação  
1SG:  primeira pessoa do singular  NEUT:  neutro  
2SG :  segunda pessoa do singular  NLZ/NOMLZR: nominalizador 
3PL:  terceira pessoal do plural  NPAS :  passado nominal  
3SG:  terceira pessoa do singular  NUM:  número  
3s:  pronome pessoal 3ª pessoa do singular  P:  tempo passado  
A :  sujeito de verbo transitivo  PAST:  passado  
Adj:  Adjetivo  PAUS: pausa 
Adv: 
ASP: 
AUX : 
CAS: CL: 
CONC: 
COP : 
DECL : 
DEM: 
DET: 
DIR :  
FI:  
FUT:  

Advérbio  
aspecto  
auxiliar  
caso classificador  
concordância  
cópula  
declarativo  
demonstrativo  
determinante  
direcional  
força ilocucionária  
futuro  

PL:  
POS:  
PRES/PRS :  
RE :  
REL :  
S :  
TEM:  
TP:  
Tp=i:  
V:  
VAL:  

plural  
possuidor  
presente  
real  
relativo  
sujeito de verbo intransitivo  
tempo  
tempo passado  
passado incompleto  
verbo  
valência  
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Vocabulário de Antonil na obra “Cultura e Opulência do 
Brasil”: áreas semânticas do tabaco, do ouro e do gado 

(The vocabulary of Antonil in the work “Cultura e opulência do Brasil”: the semantic 
areas of tobacco, gold and cattle) 
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Abstract: The present article aims to analyze small inventory of Portuguese vocabulary used 
during Colonial Brazil. The study is based on another work written by Antonil (1982), 
“Cultura e Opulência do Brasil”. The corpus of this article was obtained through the three last 
parts of the chosen work, which were grouped according to its semantic origin, its lexical field 
tobacco, gold and cattle. Four lexical fields related to the semantics of tobacco were analyzed 
(19 lexical unities); four lexical fields related to gold (22 lexical unities) and four lexical fields 
related to cattle (15 lexical unities). The selection of the analyzed vocabulary revealed aspects 
of economic reality of colonial society, and pointed out to the importance of the lexicon as a 
witness of uses, costumes, ideologies and values of a period. 

Keywords: lexicon; lexical field; Colonial Brazil. 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar um recorte do vocabulário da língua 
portuguesa veiculada no Brasil Colônia, com base na obra “Cultura e Opulência do Brasil”, de 
Antonil (1982). O corpus levantado para este estudo foi obtido das três últimas partes da obra 
selecionada, tendo sido agrupado, conforme a sua natureza semântica, aos campos léxicos 
tabaco, ouro e gado. Foram analisados quatro campos léxicos relacionados à área semântica do 
tabaco (19 unidades léxicas); quatro campos relativos à área do ouro (22 unidades léxicas) e 
quatro referentes ao gado (15 unidades léxicas). O recorte do vocabulário analisado 
evidenciou aspectos da realidade econômica da sociedade colonial, dando mostras da 
importância do léxico como testemunha de usos, costumes, ideologias, valores de uma época. 

Palavras-chave: léxico; campo léxico; Brasil Colônia. 

Introdução 
O período colonial (séculos XVI, XVII e XVIII) foi de suma importância no 

processo de fixação da língua portuguesa em território brasileiro. Nesse período a língua 
transplantada pelo colonizador recebeu influências da língua tupi e de outras línguas 
faladas pelas populações autóctones e africanas, sobretudo no nível do vocabulário, 
começando assim a delinear-se uma norma lexical brasileira. Isso ratifica a importância 
do nível lexical como meio de perpetuação de momentos históricos vivenciados pelos 
falantes de uma língua, já que, por estar em constante processo de expansão, o léxico 
evidencia uma visão mais apurada e precisa da realidade social. 

Este trabalho apresenta a análise léxico-semântica de um recorte do vocabulário 
extraído da 3ª edição da obra “Cultura e Opulência do Brasil”, de André João Antonil 
(1982), publicada pela Editora Itatiaia-MG. Por ter sido produzida durante o Brasil 
Colônia e originalmente publicada no século XVIII (1711), essa obra contém dados 
relevantes para a compreensão de aspectos histórico-sociais da realidade brasileira, 
principalmente os relacionados à economia do período colonial. O estudo pautou-se nos 
princípios da Lexicologia, em especial na teoria dos campos léxicos, proposta por 
Coseriu:  
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un campo léxico es, desde el punto de vista estructural un paradigma léxico que se 
origina por la distribución de un continuo de contenido léxico en diferentes unidades, 
dadas en la lengua como palabras, que están recíprocamente en oposición inmediata 
mediante rasgos distintivos de contenido simples. (1962, apud GECKELER, 1976, p. 
295) 

2. Perspectiva metodológica 
A organização da obra “Cultura e Opulência do Brasil” compreende quatro 

partes: a primeira centraliza-se na plantação da cana-de-açúcar e em todo o processo 
para a comercialização do produto; a segunda trata da manipulação e exportação do 
tabaco; a terceira versa sobre a descoberta das riquezas extrativas, com destaque para as 
minas de ouro e de prata, enquanto a quarta focaliza a riqueza animal e as grandes 
fazendas de criação que se formavam no interior do Brasil.  

O corpus organizado para este estudo foi obtido por meio de consulta às três 
últimas partes da obra selecionada e, por questão didática, agrupado em três campos 
léxicos, selecionados conforme a natureza semântica das unidades lexicais catalogadas: 
tabaco, ouro e gado.1 

Selecionamos da parte dois da obra, relacionada à área semântica do tabaco, os 
seguintes subcampos léxicos: locais de plantio do tabaco, processos de cultivo do 
tabaco, preparação/produto do tabaco e trabalhadores do cultivo do tabaco. Da parte 
três, os subcampos léxicos formados a partir das unidades léxicas relativas ao campo 
léxico ouro ficaram assim dispostos: tipos de ouro segundo a origem, 
utensílios/extração do ouro, solos com presença de ouro e de prata, trabalhadores na 
extração do ouro e cadeia produtiva. Já no que se refere aos dados obtidos na quarta 
parte, a que trata da criação e comercialização do gado, o agrupamento dos itens 
lexicais levantados ficou assim constituído: profissionais da lida com o gado, tipos de 
gado, condições para a criação do gado e trabalhadores na criação do gado.  

 O vocabulário levantado resultou em setenta e uma unidades léxicas que foram 
agrupadas e distribuídas, conforme já mencionado, segundo a sua natureza semântica, 
aos campos lexicais do tabaco, do ouro e do gado. Além da consulta sistemática à obra 
“Cultura e Opulência do Brasil”, foram consultadas, com vistas à ampliação de 
informações acerca do vocabulário coletado, as seguintes obras representativas da 
lexicografia da língua portuguesa do século XIX: Diccionario da Lingua Portugueza, 
de Antonio de Moraes Silva (1813) e o Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguesa, de Francisco Júlio Caldas Aulete (2007 [1980]).2 

 

3. Análise e discussão dos dados 
A apresentação do vocabulário referente às três áreas semânticas em análise 

(tabaco, ouro e gado) será precedida por uma parte introdutória acerca do contexto 
histórico, seguida da apresentação do vocabulário levantado e da sua análise. 

                                                 
1 O estudo do vocabulário da cana-de-açúcar, atividade econômica focalizada na primeira parte da obra 
foi objeto de estudo do trabalho apresentado na modalidade comunicação oral durante o I Congresso 
Internacional de Linguística Histórica, realizado em Salvador, no período de 26 a 29 de julho de 2009. 
2 A data da primeira edição da obra é de 1881. 
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3.1. Tabaco 
A segunda atividade econômica descrita na obra de Antonil é a lavoura do 

tabaco. Com início no século XVII, já em princípios do século seguinte essa atividade 
oferecia grandes lucros para a colônia, tendo alcançado o comércio exterior. Fumado, 
mascado ou aspirado o tabaco era muito consumido, ocupando importante lugar nas 
exportações brasileiras. Antonil compara esse produto com a cana-de-açúcar, 
argumentando que,  

 

se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os reinos e províncias da Europa, o 
tabaco o tem feito muito mais afamado em todas as quatro partes do mundo, nas quais 
hoje tanto se deseja, e com tantas diligências e por qualquer via se procura. (1982, p. 
149). 

 

Grande parte da exportação do tabaco era destinada à África, sendo utilizado, 
assim como a cachaça, nas transações relativas ao tráfico de escravos negros, 
trabalhadores que também tiveram um papel importante nesse tipo de atividade:  

 

Mas embora não tenhamos estatísticas e dados tão preciosos como no caso do açúcar e 
do algodão, percebe-se muito bem, através do depoimento daqueles que trataram da 
matéria, que o caráter desta lavoura não é, no seu conjunto, diverso do dos demais 
grandes produtos agrícolas da colônia. A predominância nela do trabalho escravo já é 
disto um índice seguro. (PRADO JÚNIOR, 1994, p. 154) 

 

Essa predominância do trabalho escravo é notória, não somente em relação à 
plantação e ao cultivo do tabaco, mas em todas as outras atividades que deram base à 
sustentação da economia colonial. Nos registros da época, não faltam detalhes da 
declarada escravidão que, na realidade, constituem informações básicas, de grande 
proporção e consequências advindas do início da história do Brasil. 

Antonil dedica seis páginas de sua obra a essa atividade econômica, descrevendo 
as condições de cultivo do tabaco, na parte intitulada Cultura e Opulência do Brasil na 
lavra do tabaco. A unidade léxica tabaco nomeia tanto a planta, a folha, como o 
produto resultante do processamento da folha. Silva (1813) define o termo tabaco como 
“a planta ou erva e o pó feito dela”. Aulete (2007 [1980]), por seu turno, o define como 
“nome de diversos preparados que se fazem com as folhas secas desta planta para lhes 
aspirar o fumo”. Em Antonil não há registro da palavra fumo, de uso corrente nos dias 
atuais. Silva (1813) no verbete tabaco também não faz menção a fumo. 

Outro nome atribuído à erva, pelos que muito apreciavam o produto é erva 
santa: “os que são demasiadamente afeiçoados ao tabaco o chamam erva santa” 
(ANTONIL, 1982, p. 156), acepção registrada por Aulete (2007 [1980]) no verbete 
tabaco.  

Foram organizados seis subcampos léxicos relativos à área semântica do tabaco, 
a seguir detalhados e analisados. 
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3.1.1. Locais de plantio do tabaco: canteiros, cercados, curral. 

A unidade lexical canteiro designava o local com esterco, onde se plantava o 
tabaco pela primeira vez: “Tendo a planta já um palmo, ou pouco menos de altura, se 
passa dos «canteiros», aonde nasceu, para os «cercados» ou «currais», aonde se há de 
criar, cuja terra, quanto mais estercada, é melhor” (ANTONIL, 1982, p. 150). Já 
cercado era empregado na acepção de curral, que, por sua vez, nomeava o espaço 
ocupado anteriormente pelo gado e que servia, nesse tipo de cultura, para o replantio do 
tabaco, cuja cultura se beneficiava da vasta presença de esterco, oriundo do estrume do 
gado. 

3.1.2. Processos de cultivo do tabaco: semear, plantar, capar, olho de cima, desolhar, 
curar, manojos, colher, torcer, ajuntar. 

Na cultura do tabaco, a primeira etapa consistia no ato de semear, geralmente 
nos meses de maio, junho e julho, em terra com esterco ou cinzas. O acompanhamento 
dos cercados devia ser cuidadoso, pois, juntamente com a planta, nascia também o 
capim, que deveria ser imediatamente retirado para não atrapalhar o desenvolvimento da 
planta do tabaco. 

Quando a planta estava um pouco crescida, fazia-se a transferência dos canteiros 
de onde nasceu para os currais, para fins de aproveitamento do esterco dos animais 
como adubo: “mas se nos ditos currais morou por muito tempo o gado, há-se de tirar 
antes alguma parte do esterco, para que a força dele, ainda não curtido do tempo, não 
queime a planta em vez de a ajudar” (ANTONIL, 1982, p. 150). Essa ressalva do autor 
indica que a planta só poderia ser replantada nos currais quando o esterco já estivesse 
“curtido”, já que, quando novo, o esterco prejudicava a planta. Na etapa subsequente, 
quando a planta estava com oito ou nove folhas, lhe era retirado o olho de cima, 
procedimento nomeado, na cultura do tabaco, de capar. O procedimento de capar era 
tido como fundamental para a produção, pois nasciam outros “olhos” nas folhas que, 
por sua vez, também eram retirados, recebendo esse processo o nome de desolhar. 
Depois de colhidas e curadas (secas ao sol), as folhas eram torcidas para fins de 
confecção das cordas de fumo, que eram feitas com as folhas secas do fumo e enroladas 
no formato de bolas. O processo de secagem das folhas de tabaco era denominado de 
ajuntar. Na sequência, eram confeccionados manojos, rolos de folhas de tabaco feitos 
manualmente. 

3.1.3. Produtos do tabaco: tabaco em pó e tabaco granido, que nomeiam tipos de 
produtos do tabaco. 

O tabaco em pó nomeia o produto feito com a folha seca que, depois de 
amassada em pilões, era peneirada, sendo reduzida a pó. Já o tipo granido designava o 
produto derivado do tabaco em pó, misturado com mel e vinho, para tornar-se uma 
mistura líquida. Após bem mexida com as mãos, a mistura tornava-se úmida, estado em 
que era pressionada por uma vasilha com furos. O produto obtido com esse processo era 
denominado de tabaco granido. 

3.1.4. Trabalhadores do cultivo do tabaco:3 servo, negros, negro mestre, negro 
robusto. 

                                                 
3 Parte dessa análise foi apresentada no XIX Seminário do CELLIP - Pesquisa em Língua e Cultura na 
América Latina - de 21 a 23 de outubro de 2009. UNIOESTE – Cascavel, Paraná. O texto, na íntegra, - 
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Merece atenção a escolha por parte do autor da unidade léxica servo, que 
evidencia uma marca de declarada escravidão. Ferreira (2004) registra como uma das 
acepções para essa unidade lexical a seguinte definição: “na época feudal, indivíduo 
cujo serviço estava adstrito à gleba e se transferia com ela, embora não fosse escravo”. 
Pode-se depreender que ao servo cabiam a função de prestação de serviço e a atitude de 
obediência, recebendo o tratamento não muito diferenciado do dispensado aos escravos 
negros propriamente ditos. O mesmo lexicógrafo registra também a seguinte acepção 
para o termo servo: “aquele que não tem direitos, ou não dispõe de sua pessoa e bens”. 

No cultivo do tabaco havia serviço para todos os tipos de trabalhadores, mas 
determinadas etapas da lida requeriam alguma prática, advinda principalmente do 
trabalho escravo. No excerto a seguir há o registro das unidades léxicas negro mestre, 
que nomeava o escravo experiente, aquele que “sabia quando era tempo”, e negro 
robusto, que designava o escravo com resistência e vigor suficientes para manejar a 
roda no exaustivo labor de torcer as folhas da planta: 

 

[...] o cavar as covas pertence aos que andam no serviço com a enxada; os rapazes 
botam os pés da planta, a saber, um em cada uma das covas, que já ficam feitas. [...] 
capar a planta já crescida é ofício de negros mestres [...]. Apanhar e colher as folhas é 
de quem sabe quando é tempo [...] Torcer as folhas, fazendo delas corda, encomenda-se 
a algum negro mestre; e o que anda com a roda ou engenho de torcer há de ser negro 
robusto. (ANTONIL, 1982, p.153-154) 

 

Prado Júnior faz uma ressalva importante acerca do papel/missão dos escravos 
na cultura do tabaco: 

 

Mas embora não tenhamos estatísticas e dados tão preciosos como no caso do açúcar e 
do algodão, percebe-se muito bem, através do depoimento daqueles que trataram da 
matéria, que o caráter desta lavoura [do tabaco] não é, no seu conjunto, diverso do dos 
demais grandes produtos agrícolas da colônia. A predominância nela do trabalho 
escravo já é disto um índice seguro. (1994, p. 154) 

 

Na cultura do tabaco, a exemplo da cultura do açúcar, o escravo indígena 
também não foi citado, restando ao negro, fosse ele servo, mestre ou robusto, o trabalho 
efetivo com o tabaco. 

3.2. Ouro 
Descritas as unidades lexicais relacionadas à área semântica da lavoura do 

tabaco, passemos ao outro tema tratado por Antonil, na terceira parte da sua clássica 
obra, quando discorre sobre as condições de exploração das minas de ouro no Brasil 
Colônia: “Cultura e Opulência do Brasil pelas Minas do Ouro”. No entanto, ao longo 
das trinta e três páginas dedicadas a essa parte da obra, identifica-se a presença de 
unidades léxicas ligadas não somente à exploração do ouro, mas também à exploração 

                                                                                                                                               
Cultura e Opulência do Brasil: um estudo léxico-semântico nas áreas do índio e do negro - foi publicado 
nos anais do evento. 
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da prata, razão por que serão aqui analisadas as unidades lexicais referentes aos dois 
tipos de metais. 

As exportações do açúcar brasileiro começaram a diminuir no final do século 
XVII pelo fato de a Holanda ter começado a comercializar o produto com preços mais 
acessíveis ao mercado europeu. E é nesse cenário de crise que Portugal começa a buscar 
novas fontes de riquezas, tendo sido a atuação dos bandeirantes, ainda no final do século 
XVII, preponderante na descoberta de minas de ouro primeiramente no atual estado de 
Minas Gerais e, posteriormente, estendendo-se para os estados de Goiás e de Mato 
Grosso. Durante todo o século XVIII o Brasil vivenciou o chamado “ciclo do ouro”, 
atraindo grande número de brasileiros e de portugueses para as regiões auríferas. 
Cáceres, por exemplo, muito bem sintetiza os tipos de trabalhadores envolvidos com a 
atividade mineradora: 

 

Havia todo tipo de gente: brasileiros de todas as vilas e regiões, brancos, pretos, pardos 
e indígenas a serviço dos mineradores paulistas e portugueses vindos do reino. A 
mistura era composta de homens e mulheres de diferentes condições sociais: nobres e 
plebeus, ricos e pobres, homens livres e escravos, religiosos seculares e de ordens 
religiosas, mendigos, foragidos, desertores, soldados, ladrões e assassinos. (1993, p. 88) 

 

Depreende-se desse relato que as condições de vida, em termos de alimentação, 
moradia, vestuário, animais para o transporte e comércio dificilmente seriam favoráveis 
a toda essa gente sonhadora e certa da obtenção de lucro. Na verdade, todos ficavam 
continuamente expostos à desconfiança dos líderes colonizadores, desconfiança essa 
advinha do fato de o ouro ser uma mercadoria fácil de ser escondida, haja vista o seu 
alto valor mesmo em pequenas quantidades. Em face disso, a Coroa Portuguesa fixou 
uma meta anual de cem arrobas (cerca de 1500 quilos), da produção total do ouro para 
ser atingida por todo trabalhador. No caso do não alcance dessa meta, a população era 
obrigada a completar essa soma, cada pessoa contribuindo de acordo com as suas 
possibilidades. Nesse contexto de exploração, em curto espaço de tempo os 
trabalhadores corriam o risco de perder os bens, a liberdade e até a própria vida, caso 
não cumprissem as metas (PRADO JÚNIOR, 1994 p. 162). Ressalte-se que o 
pagamento dessas cem arrobas só acontecia após o recolhimento do quinto, ou seja, dos 
20% da produção total que devia ser destinado à administração colonial. 

Esse quadro decorria da situação crítica da economia portuguesa. As vidas 
postas em risco eram “justificadas” pela necessidade de organização da economia da 
Coroa. Para Dantas e Teixeira (1971, p. 47), a descoberta e a exploração das minas 
surgiram como elemento atenuante para a situação da economia metropolitana, cada vez 
mais decadente após sair do domínio espanhol e, consequentemente, tornar-se 
dependente do comércio inglês. Prova disso foi o tratado de Methuen (1703), pelo qual 
a Inglaterra abria seus mercados ao vinho português e, em contrapartida, Portugal abria 
os seus aos tecidos ingleses. Quem arcou com os prejuízos dessa transação foi a 
mineração brasileira, fator que explica, em parte, a rígida fiscalização e a pesada 
tributação vigentes durante o período da exploração das minas no Brasil. 

No final do século XVIII a mineração do ouro começa a entrar em declínio, 
sendo, na visão de Prado Júnior (1994), o esgotamento das jazidas sua principal causa, 
somando-se a isso a má administração pública que manteve a Colônia isolada, não 
oferecendo aos colonos o mínimo de conhecimento técnico relativo à atividade em 
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questão. Além disso, é preciso computar o fato de os recursos necessários para amenizar 
essa crise estarem comprometidos com o sistema fiscal e com a compra de escravos 
importados da África. E, por fim, 

 

a ignorância, a rotina, a incapacidade de organização nesta sociedade caótica que se 
instalara nas minas, e cuja constituição não fora condicionada por outro critério que dar 
quintos a um rei esbanjador e a sua corte de parasitas, e no resto satisfazer o apetite 
imoderado de aventureiros, davam-se às mãos para completar o desastre. (PRADO 
JÚNIOR, 1994, p.61) 

 

No que tange à mão-de-obra, a força escrava foi predominante, tanto no cultivo do 
tabaco quanto na exploração das minas, o que resultou rapidamente em um processo de 
aculturação/deculturação dos africanos trazidos para o Brasil como na condição de 
escravos: 

 

Nos dois casos, o engenho e a mina, os negros escravos se viram incorporados 
compulsoriamente a comunidades atípicas, porque não estavam destinados a atender às 
necessidades de sua população, mas sim aos desígnios venais do senhor. Nelas, à 
medida que eram desgastados para produzir o que não consumiam, iam sendo 
radicalmente deculturados pela erradicação de sua cultura africana. Simultaneamente, 
vão se aculturando nos modos brasileiros de ser e de fazer [...]. (RIBEIRO, 1995, p. 
115- 116) 

A decadência da mineração, nas últimas décadas do século XVIII, trouxe 
algumas consequências para o Brasil, que acabaram por se configurar como elementos 
importantes para o desenvolvimento do país, após o período colonial. Para Cáceres, as 
principais consequências foram: 

 

o desenvolvimento de um mercado interno, devido à ligação da economia mineira com 
outras regiões da colônia; — o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o 
Sudeste; — aumento da população colonial; — transferência da capital da colônia de 
Salvador para o Rio de Janeiro (1763); — formação de uma camada social média; — 
enfraquecimento do equilíbrio do sistema colonial devido à opressão fiscal, provocando 
o rompimento entre a classe dominante da colônia e a metrópole. (1993, p. 91) 

 

Percebemos, pois, que as consequências mencionadas pesaram positiva e 
negativamente na formação do Brasil após o período colonial, já afastado do domínio de 
Portugal. Passemos aos subcampos léxicos que reúnem unidades lexicais relacionadas 
ao ciclo da mineração, registradas por Antonil (1982). 

3.2.1. Tipos de ouro segundo a origem: ouro do ribeiro do ouro preto, ouro do 
ribeirão, ouro do ribeiro de Bento Rodrigues, ouro do ribeiro do campo, ouro do 
ribeiro de Nossa Senhora de Monserrate, ouro do rio das Velhas, ouro do ribeiro de 
Itatiaia, ouro quintado, ouro em pó. 
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O ouro do ribeiro do ouro preto designava um tipo de ouro que, antes de ir ao 
fogo, apresentava uma cor de nuances acinzentadas, semelhante à cor do aço. Era tido 
como o tipo de ouro mais fino, mais nobre pelo teor dos seus quilates. Ao ser passado 
pela placa de ferro no fogo, as barras eram abertas, emitindo reflexos semelhantes aos 
raios de sol. A designação ouro do ribeirão, por sua vez, nomeava um tipo de ouro que, 
parecido com o do ouro preto, apresentava uma massa mais úmida e com menor teor em 
quilate. Já as denominações ouro do ribeiro de Bento Rodrigues, do ribeiro do campo e 
o do ribeiro de Nossa Senhora de Monserrate designam outros tipos de ouro com as 
seguintes características: grosso, consistente, de cor amarela e menos valioso que os 
tipos já mencionados. A designação ouro do rio das velhas, por seu turno, nomeava um 
tipo de ouro extremamente fino, enquanto o ouro do ribeiro de Itatiaia era o nome 
atribuído ao ouro “de cor branca como a prata, por não estar ainda bem formado. E 
deste se faz pouco caso” (ANTONIL, 1982, p. 166). De todos os tipos de ouro arrolados 
pelo autor, apenas o primeiro, designado de ouro preto, de cor forte e de grande valor 
era classificado como ouro bem formado. A desvalorização do ouro branco é explicitada 
quando o autor discorre sobre os nomes das minas e dos descobridores de cada uma 
delas: [...] “Não falo da mina da serra de Itatiaia (a saber, do ouro branco, que é ouro 
ainda não bem formado), distante do ribeiro do ouro preto porque desta não fazem caso 
os paulistas, por terem as outras, de ouro formado e de muito melhor rendimento” 
(ANTONIL, 1982, p. 165). Complementa ainda que “houve ano em que, de todas estas 
minas ou ribeiros, se tiraram mais de cem arrobas de ouro, fora o que se tirava e tira 
escondidamente de outros ribeiros que os descobridores não manifestaram, para os não 
sujeitarem logo à repartição” (ANTONIL, 1982, p. 166-167).  

Passemos agora às considerações sobre as designações ouro quintado e ouro em 
pó. A unidade lexical ouro quintado nomeava o ouro já em forma de barra e com uma 
marca real que comprovava o recolhimento do imposto (20%) referente ao quinto. Já a 
designação ouro em pó era atribuída ao ouro “solto”, sem o processamento em barras, 
sendo muito fácil o seu contrabando. O ouro quintado era acertadamente o mais 
valioso: “muito mais vale quintado do que em pó, porque o que se vende em pó sai do 
fogo com bastantes quebras, além do que vai de diferença por razão do que se pagou, ou 
não se pagou de quintos” (ANTONIL, 1982, p. 172). Apesar de extrema vigilância para 
a cobrança do quinto, ainda assim o imposto era desviado. Em razão disso, com o 
objetivo de combater o contrabando, Portugal proibiu a veiculação do ouro em pó. 

Segundo Cáceres (1993, aquele que fosse pego com ouro em pó escondido era 
exilado por dez anos na África ou nas Índias, além de perder o ouro e todos os seus 
bens. O denunciante não sendo escravo recebia uma parte dos bens do contrabandista, 
ficando a outra parte com a Coroa. Vê-se que havia uma pressão para que todos 
“convertessem” o ouro em pó em ouro quintado visando ao lucro advindo do imposto 
arrecadado. Essa arrecadação, na visão do colonizador, não se constituía uma obrigação, 
mas uma manifestação de consciência do trabalhador, conforme atesta Antonil: 

 

E deste fundamento certíssimo se infere também certamente que os quintos do ouro que 
se tira das minas do Brasil se devem a El-Rei em consciência, e que a lei feita para 
segurar a cobrança deles não é meramente penal, ainda que traga anexa a cominação da 
pena contra os transgressores, mas que é lei dispositiva e moral e que obriga antes da 
sentença do juiz, em consciência. (1982, p. 178) 
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3.2.2. Utensílios/extração do ouro: bateia, bateada, gamela, cuia. 

Silva (1813) define bateia como “vaso de madeira, com fundo afunilado. Serve 
para a lavagem do ouro que fica no fundo quando se lava a terra mineral”, portanto, o 
mesmo referente apontado por Antonil: “foi tal a grandeza do ouro de que estavam 
cheios, que se estavam vendo em pedaços e granitos nas mesmas «bateias». E bateada 
houve em que se tiravam de cada vez quarenta, cinquenta e mais oitavas” (1982, p. 
190). O referente nomeado pela unidade léxica bateia era tão usual na época a ponto de 
ser transformado em unidade de medida do ouro, a bateada, nome derivado de bateia. 
Machado (1967) considera bateia um “vocábulo de origem incerta, talvez do árabe, 
gamella”. Gamela, no texto de Antonil, designa o utensílio usado tanto para a lavagem 
de minério, quanto para a retirada de água dos rios para beber: “[...] e chegando ao cerro 
Tripuí desceu abaixo com uma gamela para se tirar água do ribeiro, [...] e metendo a 
gamela na ribanceira para tomar água, e roçando-a pela margem do rio, viu depois que 
nela havia granitos da cor do aço” (1982, p. 164). Machado (1987), por sua vez, registra 
que o vocábulo gamela tem origem latina e significa “vaso para beber”. 

Uma terceira unidade léxica que nomeia um tipo de utensílio utilizado na 
lavagem de minérios é cuia, termo de origem tupi definido por Aulete (2007 [1980]) 
como “a casca do fruto da cuieira que, depois de seca e de se lhe extrair o milho é 
empregada pelos indígenas para vários utensílios, como pratos, púcaros, etc.” Antonil 
assim descreve o uso da cuia no processo de lavagem de minérios: “Isto feito se bote 
em uma cuia envernizada um pedacinho daquela terra, do tamanho de uma noz, e com 
água limpa se irá lavando, até que fique limpa a areia na cuia.” (1982, p. 193).  O verniz 
usado na cuia provavelmente serviria para proteger a madeira e não comprometer a 
qualidade do material a ser lavado. Notamos, portanto, que essas três unidades lexicais 
– bateia, gamela e cuia – designam referentes com características similares no contexto 
estudado. 

 

 

3.2.3. Solos com presença de ouro e de prata: beta, piçarra, piçarrão, data, veeiro. 

Aulete (2007 [1980]) define beta como “veio de metal em uma rocha. Escavação 
profunda onde se encontra ouro”, classificando essa unidade léxica como um 
brasileirismo de Minas Gerais. Antonil, por seu turno, menciona 'veio de metal' não nas 
considerações sobre a descoberta de ouro, mas no capítulo intitulado Notícias para se 
conhecerem as minas de prata; referindo à busca e ao encontro de minas de prata: “e 
sempre se hão de buscar no cume dos outeiros ou cerros, que é onde arrebentam as 
betas, [...] entre a beta se acha terra de várias cores” (1982, p. 190). 

Já a unidade lexical piçarra nomeia uma mistura de areia, pedra e grande 
quantidade de terra, com grandes possibilidades de presença de um quarto elemento, o 
ouro. Aulete atribui duas acepções ao termo: “piçarra de pedra”, quando há a 
predominância de pedras, e “piçarra de sebo”, quando predominam terra e lama. Para a 
cultura do ouro esse segundo tipo é o mais visado: “e tirado este cascalho aparece a 
piçarra ou piçarrão [...], e este é um barro amarelo ou quase branco, muito macio, [...] o 
qual serve de cama aonde está o ouro” (ANTONIL, 1982, p. 188). Machado (1987) 
registra a datação dessa palavra no século XVI: “do castelhano, pizarra, palavra de 
origem basca, se bem que não seja bem segura a sua etimologia”. Outra unidade lexical 
que nomeia local de presença do ouro é veeiro, ou seja, “um caminho estreito e seguido, 
por onde vai correndo o ouro” (ANTONIL, 1982, p. 188).  
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Já data nomeia um referente que bem reflete o sistema de controle estabelecido 
pela Coroa Portuguesa para a exploração dos locais com a presença de metais preciosos, 
pois o termo data, no Brasil Colônia, nomeava os espaços de terra previamente 
estabelecidos pela Coroa Portuguesa que delimitava quem “por direito” poderia explorar 
as minas. No intuito de evitar problemas que certamente resultariam em mortes, quando 
do descobrimento das minas, a Coroa dividiu-a, conforme bem lhe aprouvesse, as áreas 
da seguinte maneira: 

 

tem o descobridor a primeira data, segue-se a que cabe a El-Rei, e, atrás desta, a do 
guarda-mor; as outras se distribuem por sorte. As que chamam datas inteiras são as de 
El-Rei, e as do descobridor e guarda-mor. As outras têm a extensão proporcionada ao 
número de escravos que trazem para catar. (ANTONIL, 1982, p. 169) 

 

Nessa distribuição fica evidente que, ao descobridor, por “mérito” e por 
“justiça” realmente caberia “uma data inteira”, no entanto, ao rei e ao seu oficial serem 
destinadas a mesma medida parece-nos questionável, ainda mais porque “a data de El- 
Rei logo se vende a quem mais oferece” (ANTONIL, 1982, p. 169), ou seja, o caminho 
da exploração que resultava em altíssimos lucros era cíclico e contínuo.  

Além do sentido relativo ao espaço, destinado à exploração de minérios, data 
também possui o sentido de “porção ou faixa de terra” (AULETE, 2007 [1980]). Nota-
se que essa acepção se mantém no português contemporâneo, pois é comum, em 
algumas regiões brasileiras, o uso do termo data como designação da área na cidade 
onde se constrói uma casa, logo, como sinônimo de terreno ou lote, dependendo da 
região. Trata-se, portanto, de uma unidade léxica que na história da língua passou por 
um processo de expansão de sentido, mantendo-se em uso na língua. 

3.2.4. Trabalhadores na extração do ouro: brancos, pardos, pretos, índios. 

Por tratar-se de mais uma atividade econômica do Brasil Colônia era previsível a 
presença atuante de escravos indígenas e africanos nas atividades da mineração. 
Todavia, muito mais do que na indústria do tabaco, o interesse por essa atividade 
extrativista foi generalizado, atraindo multidões. Nesse particular, Antonil pontua que 

 

a cada ano vêm nas frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem 
às minas. A mistura é de toda condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, 
pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, 
muitos dos quais não têm no Brasil convento nem casa. (1982, p. 167) 

A falta de leis para conter os ânimos de toda essa gente também é apontada pelo 
autor, já que a única existente e de fato cumprida era a relativa à distribuição das datas. 
Em face disso, os crimes cometidos em grande escala, sobretudo os de homicídio e 
furto, ficavam impunes. 

3.3 Gado 
Introduzida na Bahia inicialmente por Tomé de Souza (1549), primeiro 

governador-geral, a atividade pecuária foi utilizada na Colônia para fins de alimentação 
e de transporte, funcionando como economia secundária, já que a sociedade colonial 
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esteve ligada à agricultura, durante os séculos XVI e XVII, quando se destacava o 
cultivo de cana-de-açúcar, e à mineração, durante o século XVIII. 

Em meados do século XVIII, a atividade econômica da pecuária alcançou 
considerável desenvolvimento. Segundo Prado Júnior, “só na cidade da Bahia eram 
consumidos, anualmente, vinte mil bois, em São Luís do Maranhão seis mil, e em 
Belém do Pará, com apenas treze mil habitantes, o consumo chegava a onze mil 
cabeças” (1994, p. 186). 

Nessa atividade, o trabalho escravo no Brasil ganha outra característica, pois, 
como o cuidado com o gado exigia maior mobilidade do profissional, tornava-se difícil 
o controle dos escravos quanto a possíveis fugas. Assim, temendo-se que os escravos 
abandonassem os animais ou os levassem junto nas suas fugas, grande parte do trabalho 
com o gado era feito predominantemente por homens livres e escravos que recebiam 
pelo serviço realizado: “Os que as trazem [as boiadas] são brancos, mulatos e pretos, e 
também índios, que com este trabalho procuram ter algum lucro [...]” (ANTONIL, 
1982, p. 202). 

O pagamento geralmente era feito pelo sistema de troca por gado. Os vaqueiros, 
por exemplo, responsáveis pelos animais, recebiam como pagamento um bezerro a cada 
quatro nascidos, assim, formavam seus próprios rebanhos, o que representava o 
primeiro passo para a compra das próprias fazendas de gado. Embora houvesse certa 
adaptação e flexibilização ao trabalho escravo, Antonil ressalva que “as suas jornadas 
são de quatro, cinco e seis léguas [...]. Porém, aonde há falta de água, seguem o 
caminho de quinze e vinte léguas, marchando de dia e de noite, com pouco descanso, 
até que, achem paragem onde possam parar” (1982, p. 202). Assim, percebemos que as 
condições de criação e cuidado com o gado não eram de todo pacíficas e sem 
sofrimentos. 

Antonil destina cinco páginas da sua obra à atividade de criação de gado 
desenvolvida no período colonial, das quais retiramos quatro subcampos lexicais: 

3.3.1. Profissionais da lida com o gado: marchante, passador. 

A unidade lexical marchante designava o responsável pela negociação 
financeira do produto entre os donos dos rebanhos e os proprietários dos açougues. 
Segundo Ferreira (2004), marchante vem do francês, marchand, e significa 
comerciante. Na obra de Antonil identificamos o registro da palavra, dentre outros, no 
seguinte trecho: “Constam as boiadas que ordinariamente vêm para a Bahia de cem, 
cento e cinquenta, duzentas e trezentas cabeças de gado; e, destas, quase cada semana 
chegam algumas a Capoame, [...] aonde têm pasto e aonde os marchantes as compram” 
(1982, p. 202). 

Já o item lexical passador nomeava o responsável pela condução das boiadas 
pelo sertão do Brasil: “quem quer que entrega a sua boiada ao passador, para que a leve 
das Jacobinas até a Capoame, que é jornada de quinze ou dezasseis até dezassete dias, 
lhe dá por paga do seu trabalho um cruzado por cada cabeça da dita boiada” 
(ANTONIL, 1982, p. 202). Aulete (2007 [1980]) registra passador como um 
brasileirismo, na acepção de “aquele que leva o gado às feiras”, ou seja, profissional que 
conduz boiadas para vendas em feiras de venda de gado. Ao passador era dada, como 
ordem, a missão de não permitir que nenhuma cabeça de gado se perdesse pelo 
caminho. Assim, “se a boiada constar de duzentas cabeças de gado, dão-se-lhe outros 
tantos cruzados se com todas chegar ao lugar destinado. Porém, se no caminho algumas 
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fugirem, tantos cruzados se diminuem quantas são as reses que faltam” (ANTONIL, 
1982, p. 202). 

3.3.2. Tipos de gado: cabeça de gado, boiada, boi magro e fraco, boi manso e 
redondo. 

O item lexical gado designa um tipo de economia em voga no Brasil Colônia, 
presente inclusive no título da quarta parte da obra “Cultura e Opulência do Brasil pela 
abundância do Gado.” Boiada, por sua vez, designa o rebanho, o coletivo, o conjunto, 
formado por cabeças de gado, designação atribuída a cada rês que integra o rebanho: “e 
de todos estes (currais) vão boiadas para o Recife, Olinda e suas vilas “[...] “Só no rio 
de Iguaçu estão hoje mais de trinta mil cabeças de gado” (ANTONIL, 1982, p. 200). Já 
boi manso e redondo eram designativos atribuídos ao boi grande, robusto e forte o 
suficiente para suportar o trabalho pesado, ao contrário, de boi magro e fraco que 
designava o boi de menor porte e, consequentemente, de menor valor utilitário e 
comercial, conforme assinala Antonil (1982, p. 107), em termos de custo-benefício: 
“advirta-se muito nisso, para se comprarem a tempo os bois e tais quais são necessários, 
dando antes oito mil réis por um só boi manso e redondo, do que outro tanto por dous 
pequenos e magros, que não têm forças para aturarem no trabalho”. 

3.3.3 Condições para a criação do gado: largueza de campo, água manante, pastos 
competentes, curral. 

O desenvolvimento da atividade de criação de gado no período colonial deve-se 
muito às condições físicas encontradas em território brasileiro. Antonil assinala que “as 
fazendas e os currais do gado se situam aonde há largueza de campo, e água sempre 
manante de rios ou lagoas” (1982, p. 199). Isso porque o gado precisava de muito 
espaço para se movimentar e de boa alimentação, ou seja, pastos competentes, de boa 
qualidade, bem como a proximidade de grande quantidade de água: “os rios de 
Pernambuco, que, por terem junto de si pastos competentes, estão povoados com gado” 
(ANTONIL, 1982, p. 199). 

Outro espaço importante para a criação de gado era nomeado pelo termo curral, 
que nomeia o pátio cercado utilizado como abrigo para o gado. Essa unidade lexical 
mantém-se essa acepção no português contemporâneo. Como já assinalado 
anteriormente, no Brasil Colônia, a unidade léxica curral também era empregada no 
âmbito do cultivo do tabaco para designar um dos locais utilizados na plantação do 
tabaco. Antonil relata que primeiramente a planta era semeada em canteiros bem 
estercados, o que ainda não configurava um curral propriamente dito, mas, quando a 
planta do tabaco apresentava os primeiros sinais de crescimento, “passava-se dos 
canteiros aonde nasceu para os cercados e currais aonde se havia de criar, cuja terra 
quanto mais estercada é melhor” (ANTONIL,1982, p. 150). Percebemos que o uso do 
termo curral nessa acepção é bem próprio do português colonial, haja vista não haver 
registro dessa acepção nas obras lexicográficas de Silva (1813) e de Aulete (2007 
[1980]), consultadas para este trabalho. 

3.3.4. Trabalhadores na criação do gado: brancos, mulatos, pretos, índios. 

Segundo Mota e Braick, “na criação de gado predominava o trabalho de negros 
libertos, mestiços livres, índios, brancos pobres e escravos africanos. Vaqueiro e peão 
recebiam pagamento” (2005, p. 54). O aspecto inovador da atividade econômica da 
pecuária é ligado às relações de trabalho estabelecidas, pois o pagamento oferecido a 
peões e a vaqueiros representava em atrativo a mais para os escravos que almejavam 
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também receber pelo serviço prestado. Podemos destacar dois motivos para a presença 
da mão-de-obra indígena no trabalho com o gado: os conflitos entre colonizadores e 
indígenas visando à posse de terras para fins de expansão dos rebanhos e a 
intensificação da caça ao índio como suprimento de mão-de-obra em face do comércio 
africano em declínio, em meados do século XVII (MELATTI, 1980). Assim, sendo 
obrigados a ceder suas terras e perseguidos para suprir a mão-de-obra, não restou ao 
indígena outra saída a não ser engajar-se, mesmo que a contragosto, na lida com o gado. 

Considerações finais 
O estudo das 71 unidades léxicas do recorte do vocabulário de Antonil 

relacionado às áreas semânticas das atividades econômicas do tabaco, do ouro e do gado 
no Brasil Colônia permitiu a constatação de aspectos significativos de natureza léxico-
semântica, tais como: i) a intersecção entre os campos léxicos – o item lexical curral, 
registrado nos campos léxicos referentes ao gado e ao tabaco; ii) unidades léxicas 
portadoras de semas semelhantes no mesmo campo léxico: bateia, gamela e cuia; iii) a 
unidade lexical data, que no universo estudado nomeava a área a ser explorada pelos 
trabalhadores na extração do ouro, sofreu expansão de sentido, passando a nomear, na 
atualidade, a área comprada na cidade para a construção de uma casa e, iv) unidades 
lexicais que no português contemporâneo configuram-se como 
regionalismos/arcaísmos: cuia e manojo (RS) e marchante (N e NE), segundo Houaiss 
(2001). 

O recorte do vocabulário analisado confirmou a importância do léxico para a 
compreensão da realidade sociocultural e econômica de uma época. No caso deste 
estudo, a aplicação da teoria dos campos léxicos contribuiu para a organização dos 
dados e para uma melhor compreensão da intersecção entre as várias áreas semânticas, o 
que favoreceu uma visão, não só da realidade econômica, mas sobretudos dos valores 
que determinavam o tipo de estratificação predominante no âmbito do Brasil Colônia. 
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Abstract: This paper analyzes two toponyms, namely Parque  Anhangabaú  (Anhangabaú 
park) and rua Anhanguera (Anhanguera street). Both toponyms are formed by the same root 
(Anhã) + suffixes and  its analysis is relevant as they are urban lexicon related to São Paulo 
city. They integrate into the geographical and lexical context (map) and into the historical and 
lexical context (memory) words with the same root. The justification is in the explanation of 
non-linguistic facts or significant elements of the environment described by the toponyms.   

Keywords: toponyms, lexicon, language, environment, extra-linguistics facts. 

Resumo: Este artigo analisa dois topônimos, nomeadamente, Parque Anhangabaú e rua 
Anhanguera, cujos termos específicos, formados por um mesmo radical (Anhã) + sufixos, são 
elementos relevantes para analisar o léxico urbano de São Paulo, uma vez que integram no 
contexto geográfico-lexical (mapa) e no contexto histórico-lexical (memória) ocorrências 
vocabulares de mesma raiz, que encontram justificativa na explicação de sóciofatos (fatos não-
linguisticos) ou elementos significativos do meio retratado pelos topônimos.  

Palavras-chaves: topônimo, léxico, língua, ambiente, sociofatos.  

Introdução 
A Toponímia (do grego τόπος, lugar e ὄνομα, nome) e a Antroponímia (do 

grego άνθρωπος, homem, e ὄνομα nome) são as duas subáreas ou subsistemas da 
Onomástica (do grego ὀνομαστική, ato de nomear), ciência que estuda os nomes 
próprios. A Toponímia estuda os nomes próprios de lugares e a Antroponímia, os nomes 
próprios de pessoas. 

Integrando no contexto geográfico-lexical (mapa) e no contexto histórico-lexical 
(memória) ocorrências vocabulares de mesma raiz, que encontram justificativa na 
explicação de sociofatos ou elementos significativos do meio retratado, os topônimos 
Parque Anhangabaú e rua Anhanguera são elementos relevantes para analisar o léxico 
urbano de São Paulo. 

Do ponto de vista estrutural o topônimo ou nome próprio de lugar é uma 
unidade léxico-semântica, formada de um termo genérico ou acidente geográfico e de 
um termo específico que, identificando o termo genérico, destaca-o de outros 
semelhantes e que é o topônimo propriamente dito (DICK, 1992, p. 10). 
Exemplificando: ribeirão (termo genérico) e Anhangabaú (termo específico), rua (termo 
genérico) e Anhanguera (termo específico).  

Há casos, porém, em que o termo genérico acaba se incorporando ao termo 
específico do sintagma toponímico (DICK, 1996, p. 219), como resultado da 
importância que determinado ponto da cidade passa a ter para seus moradores. Um 
ótimo exemplo disso é representado pela Várzea do Carmo, topônimo composto, gerado 
pela fusão de um fato geomorfológico, a várzea, e da existência de um edifício 
religioso, o Convento das Carmelitas, marcante para a sociedade da época em que foi 
construído.  
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A grafia correta, indicativa do fenômeno linguístico, é Várzea do Carmo e não 
várzea do Carmo, assim como é apropriado grafar Vale do Anhangabaú, Parque do 
Anhangabaú e rua Anhanguera, uma vez que este último topônimo não é um topônimo 
composto.  

A função dos nomes próprios, sejam eles de pessoa ou de lugar, é identificar e 
não significar   (MILL apud ULLMANN, 1987, p. 152): Dartmouth continuaria a 
manter este nome, mesmo se a foz do rio Dart fosse encoberta pela areia (ULLMANN, 
1987, p. 154), mudando os traços característicos da paisagem que em tempos remotos 
motivaram sua denominação.  

A toponímia paulistana oferece um exemplo concreto da afirmação de Ullmann 
através da canalização do ribeirão Anhanbagaú, o ‘bebedouro das diabruras’, em tupi, 
conhecido também como córrego das Almas em época colonial.   

O Anhangabaú, à semelhança de córregos e rios que percorriam o planalto de 
Piratininga, era importante para a demarcação das propriedades fundiárias. 

 

Ainda em 21 de Julho de 1608 a Camara de São Paulo concedeu a Antonio Milão – no 
rocio desta Villa, um pedaço de chão ao longo do caminho que vae para Nossa Senhora 
da Luz, pelo caminho direito do Guarépe, partindo com o marco de Ascenso Ribeiro até 
o Anhangabaú (FREITAS, 1927, p. 106). 

 

A canalização do Anhangabaú não cancelou da memória da cidade a lembrança 
desse ribeirão, que figurava nos mapas urbanos até o primeiro decênio do século XX.  

O acidente geográfico, o ribeirão ou termo genérico do topônimo, desapareceu, 
mas o termo específico, Anhangabaú, se perpetuou na cartografia e na toponomástica da 
moderna cidade pelo recurso a um termo genérico escolhido ad hoc, expressão de uma 
nova realidade da paisagem urbana, criada pela mão do homem: o Parque do 
Anhangabaú. 

O Anhangabaú, um dos quarenta e três afluentes do rio Tamanduateí, com o qual 
delimitava o perímetro do núcleo urbano original de São Paulo, chamado de Triângulo, 
é um pequeno ribeirão, cujas nascentes ao ar livre estão localizadas entre os bairros do 
Paraíso e da Vila Mariana. Canalizado há quase um século, corre debaixo do metrô e, 
passando pela avenida São João, deságua no Tamanduateí, nas imediações da rua 25 de 
Março. 

O jornalista Sesso, sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
(IHGSP), relata existirem ainda no século XIX nas proximidades da Várzea do Carmo 
portos com armazéns para mercadorias e, principalmente, produtos trazidos por via 
fluvial de cidades ribeirinhas para a cidade.  

Esses portos eram identificados com as seguintes denominações: porto da 
Tabatinguera (barreiros de barro branco), porto da Figueira, porto do Beco das Barbas 
ou das Barças, e porto do Anhangabaú (SESSO JR., 1995, p. 37). 

O complexo sistema de canalização que interessou o Tamanduateí e seus 
afluentes, às margens ou nas proximidades dos quais surgiram vários bairros de São 
Paulo, determinou o desaparecimento de todos esses portos fluviais.   
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No atual inventário toponímico da cidade permanece apenas o locativo Ladeira 
Porto Geral (conhecida por alguns também como Ladeira do Tamanduateí), onde, em 
passado existia o porto do Beco das Barças ou das Barbas, que Dick (1996, p. 281) 
indica como beco do Barbas, toponimização de um antropônimo, fenômeno comum na 
nomenclatura da São Paulo colonial, onde todos se conheciam e na qual as ruas eram 
identificadas pelos nomes dos moradores das residências que encontravam no local, por 
falta de nomenclatura oficial, institucionalizada apenas em 1809, como relata Alcântara 
Machado (2006, p. 52-54). 

No começo dos Novecentos a prefeitura de São Paulo se engajou num plano de 
saneamento e embelezamento da cidade.  A primeira providência da elite paulistana “foi 
vencer as depressões: transpor ou urbanizar os vales. O eixo do Vale do Anhangabaú e a 
Várzea do Carmo eram as obsessões” (SEGAWA, 2004, p. 15).  

Sanear e embelezar tornou-se o leme de uma sociedade, que queria celebrar o 
centenário da Independência do Brasil demolindo São Paulo e erguendo “uma nova 
cidade digna dos progressos dos séculos” (ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE apud 
SEGAWA, 2004, p. 16). 

 O ajardinamento do Vale do Anhangabaú, realizado em 1910, resultou na 
formação do Parque do Anhangabaú, reformulado na primeira gestão do prefeito Prestes 
Maia (1938-1945), com a criação de ligações subterrâneas às praças Ramos de Azevedo 
e Patriarca. 

Mapa e memória da cidade 
A cidade é objeto de estudo de muitas disciplinas, mas, independentemente do 

âmbito e da tipologia de investigação específica, a leitura do tempo e do espaço urbano 
leva os pesquisadores a refletir sobre a dimensão da memória da cidade. 

 

[...] imenso alfabeto com o qual se montam e se remontam palavras e frases. É esta 
dimensão que permite que o próprio espaço da cidade se encarregue de contar a sua 
história. (ROLNIK, 1988, p. 18).  

 

Le Goff afirma que “a memória coletiva e a sua forma científica, a história, 
aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos” (2003, p. 525) e 
sublinha a necessidade de transferir o documento/monumento do campo da memória 
para o da ciência histórica (p. 539). 

O estudioso de toponímia que pretenda seguir uma linha de pesquisa documental 
tem que se valer do mapa, documento específico do qual resulta a distribuição dos 
topônimos no território, objeto de investigação. 

Os locativos resultantes do documento cartográfico são o produto final da ação 
do denominador (ou dos denominadores), que, condicionado pelos eixos paradigmático 
e sintagmático da linguagem, torna-se “o elo das relações textuais em qualquer 
inventário de nomes que se analise” (DICK, 2000, p. 236).  

O inventário dos nomes resulta das cartas geográficas, somente quando se 
consolida o recorte da realidade através da linguagem textual (escolhas do enunciador) e 
intertextual (efeito da representação simbólica da realidade) (DICK, 2000, p. 237). 
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Taunay lamentava a falta de “documentos topográficos” dos primeiros três 
séculos (1554-1808) de existência da cidade de São Paulo (TAUNAY apud DICK, 
1996, p. 301).  

Os mapas mais antigos datam do século XIX e fazem parte da Coleção do IV 
Centenário, prefaciada por Milliet. Duas cartas dessa coleção são particularmente 
relevantes para este trabalho: a de 1877 e a de 1890. 

O Mapa da Capital da P.cia de São Paulo, de F.co de Albuquerque e Jules 
Martin de julho de 1877 é um mapa turístico, cujos logradouros, conforme o costume da 
época, têm dimensões bastante semelhantes.1  

O Mapa de Albuquerque e Martin reproduz claramente, sem denominá-lo, o 
curso do Anhangabaú, formado pelos seus afluentes, cujas denominações, Saracura 
Grande e Saracura Pequeno (ave pernalta chamada galinha-d’água, cf. SAMPAIO, 
1987, p. 313), não resultam do mapa, até a sua confluência, na Várzea do Carmo (na 
qual entre os séculos XIX e XX começa a se desenvolver o bairro do Brás), com o 
Tamanduateí (Ta-mondoá-tei, tamanduás em grande número, cf. SAMPAIO, 1987, p. 
320), que, por sua vez, deságua no Tietê (o rio grande, o rio verdadeiro).  

O mapa traça nitidamente o desenvolvimento ao longo do ribeirão de uma ampla 
rua, margeando o curso d’água, denominada Anhangabaú, delimitada, nos Oitocentos, 
pelo largo do Riachuelo, pela ladeira de Santo Antônio, pelas ruas de São José, da 
Constituição, Senador Queiroz, Alegre, do Seminário e Formosa.  

Confrontando o mapa de 1877 com o Mapograf 2004, verifica-se que a área 
ocupada pela rua Anhangabaú está incluída no atual Parque Anhangabaú e que as 
denominações dos logradouros, que delimitavam seu perímetro, permaneceram 
inalteradas, com exceção da rua Alegre, atual rua Brigadeiro Tobias (DICK, 1996, p. 
339). 

A Planta da Capital do Estado de S. Paulo e seus arrabaldes desenhada e 
publicada por Jules Martin em 1890 identifica o ribeirão com a denominação de 
Anhangabazú, variante gráfica de Anhangabaú, menos comum das variantes 
caracterizadas pela presença das letras ramistas: Anhangovohy, Anhangabay, 
Anhangahy, Aganobay.2 

O signo toponímico 
Sendo nome próprio de lugar, o topônimo é um signo linguístico, analisável nos 

dois elementos que, conforme Saussure, compõem todo e qualquer signo: significante 
(imagem acústica) e significado (conceito veiculado pela imagem acústica), unidos por 
uma relação arbitrária, denominada significação. A arbitrariedade do signo saussuriano 
torna-se, para Dick, dupla motivação na conceituação do signo toponímico: 

 

primeiro, na intencionalidade que anima o denominador, acionado em seu agir por 
circunstâncias várias, de ordem subjetiva ou objetiva, que o levam a eleger, num 
verdadeiro processo seletivo, um determinado nome para este ou aquele acidente 

                                                 
1 Disponível em: <http:// www.arquivohistorico.gov.br>. Acesso em: 8 out. 2008. 
2 Disponível em: <http:// www.arquivohistorico.gov.br>. Acesso em: 8 out. 2008. 
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geográfico e, a seguir, na própria origem semântica da denominação, no significado 
transparente ou opaco que pode envolver procedências as mais diversas. (1992, p. 18) 

 

Todo signo é “um estímulo associado“ de imagens ou ícones (associação 
natural) ou símbolos (associação artificial) (GUIRAUD apud DICK, 1992, p. 17), 
analisáveis em suas características internas, ou seja, filiação linguística e respectiva 
pesquisa etimológica, e em suas características externas ou semânticas, que constituem 
a motivação toponímica propriamente dita (DICK, 1992, p. 17). 

Excluindo acidentes geográficos aos quais descobridores, exploradores e 
governos impuseram o nome pelo qual são conhecidos, a denominação de lugares é 
fruto da linguagem popular e torna-se propriedade de todos (BACKHAUSER, 1952, p. 
166).  

A ONU trabalha em um projeto de salvaguarda das denominações de lugares, 
consideradas patrimônio da humanidade, à semelhança de monumentos, cidades, etc., 
do qual o Brasil participa através do IBGE, que, em 2 de dezembro de 2008, organizou 
no Rio de Janeiro o I Seminário de Nomes Geográficos da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), com a presença de representantes dos institutos de 
estatística e especialistas em toponímia, entre eles: Helen Kerfoot, presidente do Grupo 
de Peritos das Nações Unidas em Nomes Geográficos (GPNUNG), Maria Vicentina 
Dick, da Universidade de São Paulo (USP), e Evanildo Bechara, acadêmico responsável 
pela Filologia na Academia Brasileira de Letras (ABL), além de José Elias Mucombo, 
de Moçambique, presidente da Divisão de Língua Portuguesa (DLP) do GPNUNG.  

O seminário faz parte da III Conferência Estatística da CPLP. As autoridades 
presentes concordaram em promover em seus países as ideias de padronização 
preconizadas nas resoluções das conferências mundiais e também incentivar a 
divulgação de assuntos importantes relacionados à toponímia no website da Divisão de 
Língua Portuguesa do GPNUNG, a ser lançado.3 

Topônimos e léxico urbano 
Os topônimos são fósseis linguísticos, que testemunham a passagem de 

diferentes povos em dado território em suas lentíssimas migrações através dos séculos. 
Esses povos costumavam adaptar a seus próprios idiomas as denominações dos 
acidentes geográficos, que existiam antes de sua chegada (BACKHAUSER, 1952, p. 
166).  

Os toponímicos de rios, morros e montanhas, nomeados por antigas 
comunidades, estão consolidados na cartografia oficial e nunca mudam de nomes 

 

que são extraídos das línguas étnicas faladas nos locais, o que consubstancia um dos 
princípios teóricos da ciência dos nomes: os estratos fônicos revestem, universalmente 
as camadas mais antigas, que permanecem em uso apesar da sucessão de povos pelo 
território. A mudança dos nomes não atinge – ou dificilmente, apenas – rios, morros e 
montanhas, cujas formas linguísticas permanentes, podem permitir o aprofundamento 
dos estudos comparativos. (DICK, 2000, p. 4) 

                                                 
3 Detalhes do evento e do seu porte estão disponíveis para os internautas no site <http.://www. 
toponímia.org>. Acesso em: 4 ago. 2009. 
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Os topônimos são elementos relevantes para analisar o léxico urbano, uma vez 
que a análise dos nomes da malha viária de uma cidade implica a investigação da língua 
e da cultura.  

O geólogo Backhauser evidencia ter sido o geógrafo e etnólogo alemão Ratzel 
(1884-1904), fundador da moderna geografia humana, o primeiro scholar “a chamar a 
atenção dos estudiosos para a função do nome geográfico como revelador da cultura” 
(1952, p. 167).  

Portanto, analisando não apenas a língua, mas também o fato cultural que dela 
emerge, compreende-se a maneira pela qual determinados grupos sociais enxergam e 
representam o mundo.  

Sapir sustenta que o léxico de uma língua reflete o ambiente físico e social dos 
falantes, entendendo-se por ambiente físico os aspectos geográficos de uma região, seus 
recursos econômicos, minérios, fauna e flora; o ambiente social é constituído pelas 
forças da sociedade que moldam a vida e o pensamento de cada indivíduo. Entre as mais 
importantes dessas forças sociais estão a religião, os padrões éticos, a forma de 
organização política e a arte (SAPIR, 1961, p. 44). 

O léxico urbano de São Paulo é formado por um vasto repertório lexical 
proveniente de línguas faladas por etnias diferentes: línguas indígenas (tupi, 
principalmente), língua portuguesa (sistema linguístico de maior prestígio a partir do 
século XVIII, que se tornou língua-padrão), línguas africanas (particularmente o 
quimbundo, falado pelos bantu do Sudão e do Congo) e numerosas línguas de 
imigrantes europeus.  

Todas essas etnias, co-autoras da construção do registro sociolinguístico e 
cultural da comunidade, processo do qual a toponímia é parte integrante, contribuíram, 
em medida maior ou menor, ao sistema denominativo dos logradouros da cidade.  

A comunidade dos falantes utiliza vocábulos diferenciados para descrever 
elementos culturais e elementos do meio ambiente apenas na medida em que estes 
forem relevantes para ela (SAPIR, 1961, p. 45-46). Quanto mais relevantes forem esses 
elementos, mais rico será o léxico que os descreve e quanto menos relevantes forem 
determinados elementos para o grupo dos falantes, menos rico e menos diferenciado 
será o léxico relativo a tais elementos (SAPIR, 1961, p. 47).   

Anhangabaú e Anhanguera  
A denominação de lugares e de pessoas é sempre motivada e obedece a padrões 

arquetípicos, retratando valores étnico-culturais, sem que haja, muitas vezes, percepção 
consciente do processo: o sistema denominativo dos índios do Brasil retratava o 
ambiente físico na toponímia e na antroponímia; os colonizadores portugueses 
costumavam dar a homens e acidentes geográficos nomes de santos.  

Na classificação taxionômica de Dick, a hierotoponímia (nomes sagrados de 
diferentes crenças, efemérides religiosas, associações religiosas e locais de culto) tem 
duas subdivisões: hagiotoponímia (nomes dos santos da hagiologia católico-romana) e 
mitotoponímia (topônimos relativos a entidades mitológicas), que inclui o saci, o 
curupira, o jurupari e o anhanga (1992, p. 33).  

Anhangabaú (bebedouro das diabruras, córrego das Almas) e Anhanguera (diabo 
consumado) ligam-se à crença dos tupi no Anhã. 
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Os mitotopônimos, elementos de natureza antropo-cultural, são numericamente 
menos representativos que outras categorias taxionômicas como, por exemplo, 
zootopônimos, fitotopônimos e litotopônimos, de difusão bem mais ampla, uma vez que 
a tradição denominativa dos índios brasileiros é constituída quase exclusivamente de 
topônimos descritivos do ecossistema. 

O Mapograf 2004 registra alguns logradouros, cujas denominações são 
caracterizadas pela presença do radical Anhá, acrescido de sufixos, conforme Quadro 1. 

A estes topônimos acrescenta-se a rodovia Anhanguera, que se desenvolve ao 
longo de muitos municípios do estado de São Paulo. 

Quadro 1. Lista de topônimos extraídos do Mapograf 2004 

CEP Topônimos Centro, bairros de São Paulo 
+  municípios do entorno 

Coordenadas 

 Elemento 

específico 

Elemento 

genérico 

  

09176-090 Anhanga rua Santo André 299 B 30 

01007-040 Anhangabaú Parque pq. Centro 123 U 27 

04446-050 Anhangaí rua Vila Sabará 316 X 07 

04446-050 Anhanguara rua Jd. Maria Alice 284 F 23 

01135-000 Anhanguera rua Barra Funda 94 U 23 

 

A classificação taxionômica e o respectivo étimo resultam do quadro a seguir: 

Quadro 2. Taxionomia e étimo dos topônimos 

Elemento específico Elemento 
genérico 

Taxionomia 
toponímica 

Étimo                                                   
(cf. SAMPAIO, 1987, p. 194) 

Anhangá rua mitotopônimo diabo, mau espírito 

Anhangabaú Parque mitotopônimo bebedouro das diabruras 

Anhangaí rua mitotopônimo água ou rio do diabo 

Anhanguara rua mitotopônimo cova ou caverna do diabo 

Anhanguera rua antropotopônimo espectro, fantasma, diabo consumado: 
Bartolomeu Bueno da Silva 

Anhanguera rodovia antropotopônimo espectro, fantasma, diabo consumado: 
Bartolomeu Bueno da Silva 

No gênesis denominativo, os rios, geralmente, passam o nome aos acidentes 
geográficos do entorno: o ribeirão Anhangabaú deu o nome ao Parque Anhangabaú e à 
rua Anhangabaú, desaparecida por efeito da obra de canalização, com exceção do seu 
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trecho superior, que passou a ser denominado avenida Prestes Maia, conforme atesta 
Dick (1996, p. 327). 

Anhanga na literatura religiosa e nos relatos de cronistas e viajantes 
A noção de bem e de mal existe em todas as sociedades humanas. A ideia de um 

lugar mau, ruim, associa-se muitas vezes à mística e à mitologia: há lugares que 
inspiram segurança, contemplação, reverência, percepção de bons fluidos, e lugares que 
incutem insegurança, medo e angústia, aos quais se atribui a presença de forças 
maléficas.   

Essa percepção do astral, muitas vezes relacionada ao mito e à tradição oral, 
parece ter todas as características de um arquétipo. A ideia de mau, de ruim, uma vez 
verbalizada, transforma-se em enunciado linguístico toponimizado: Anhangabaú e suas 
variantes gráficas permanecem na tradição como bebedouro das diabruras, córrego das 
Almas. 

O temor reverencial dos índios pelo Anhanga motivou a alcunha Anhanguera, 
com a qual o bandeirante Bartholomeu Bueno da Silva passou a ser identificado e que 
foi herdada pelo filho.  

Azevedo Marques relata que, em 1682, Bartholomeu Bueno da Silva, 
acompanhado pelo filho Bartholomeu de doze anos, encontrou ouro no território dos 
índios Goiá e ganhou a alcunha de Anhanguera por ter surpreendido os índios ateando 
fogo a um vaso de aguardente. Azevedo Marques atribui a alcunha ao “olho furado ou 
estragado” de Bartholomeu Bueno e informa que Pedro Taques creditava a queima do 
aguardente ao bandeirante paulista Bento Ribeiro Pires (1980, p. 106).  

As alcunhas em língua tupi eram de emprego difuso no Brasil do século XVII, 
especialmente em São Paulo, sendo muito raras as alcunhas de origem portuguesa 
(HOLANDA, 1995, p. 127-128). Provavelmente era comum que sertanistas, que viviam 
em estreito contato com o elemento indígena, ganhassem alcunhas tupi (OLIVEIRA, 
s.d., p. 8).  

Anhanguera é um antropônimo que, uma vez toponimizado, se inscreve no rol 
das taxes de natureza antropo-cultural, de acordo com a taxionomia de Dick (1992, p. 
32), transformando-se em antropotopônimo: rua Anhanguera.  

A toponimização de nomes próprios de pessoas, categoria que inclui nome de 
batismo, sobrenome e alcunha, é muito frequente na toponímia de São Paulo e 
representa um percentual particularmente elevado em relação à totalidade do inventário 
toponímico da cidade. 

A causa da elevada presença de antropotopônimos deve-se ao partido 
republicano de São Paulo que, com a finalidade de legitimar o novo regime, deu início à 
prática de substituir progressivamente antigas denominações de vários logradouros da 
cidade com nomes de seus heróis, mentores e intelectuais, como resulta da Ata da 
Câmara de São Paulo lavrada na sessão de 19.11.1889, iniciando, a partir da toponímia, 
o processo de construção de uma nova identidade nacional do povo brasileiro, nos 
moldes do ideário da Primeira República: 

[...] entrou na sala das sessões grande massa de povo com a bandeira da República e 
música à frente e destacando-se do povo o Dr. Martinho Prado Junior, pedio, em nome 
do mesmo povo, que a Câmara aprovasse a seguinte moção: [...] que sejam mudados os 
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nomes das seguintes ruas: do Imperador para Marechal Deodoro, da Imperatriz para 15 
de Novembro [...], do Comércio da Luz para Tiradentes (Sessão ordinária de 
19.11.1889, p. 316). (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 1906, p. 316) 

 

Impossível determinar se Anhanguera em tupi chegou a constituir uma 
metonímia, “figura de linguagem cujo simbolismo transforma nomes, lugares 
existenciais e indivíduos em personalidades sociais” (DICK, 1996, p. 337). 

Cardim relata que os índios não tinham nem ídolos nem divindades, mas temiam 
muito o demônio, “ao qual chamam de Curupira, Taguaigba, Macachera, Anhanga”, 
embora fossem raros os endemoniados (CARDIM, 1980, p. 87). Em sua viagem da 
Bahia ao Espírito Santo, Cardim e os outros padres foram recepcionados por índios, que 
na aldeia organizaram uma festa: 

 

Tudo causava devoção debaixo de taes bosques, em terras estranhas, e muito mais por 
não se esperarem taes festas de gente tão barbara. Nem faltou um anhangã sc. diabo, 
que saiu do mato; este era o diabo Ambrosio Pires, que a Lisboa foi com o padre 
Rodrigo de Freitas. A esta figura fazem os índios muita festa por causa de sua 
formosura, gatimanhos e trageitos que faz; em todas as suas festas mettem algum diabo, 
para ser delles bem celebrada. (CARDIM, 1980, p. 145) 

Staden, prisioneiro dos Tupinambá, nos deixou um relato sintético e objetivo 
acerca da crença dos indígenas no Anhanga: 

 

À noite mantêm um fogo aceso e não gostam de sair sem fogo de suas cabanas, no 
escuro, para fazerem suas necessidades. Isto por temerem o diabo, que chamam de 
Anhangá e que frequentemente acreditam ver. (2008, p. 138) 

 

O capuchino francês D’Evreux relata que os indígenas acreditavam na 
imortalidade da alma, “quando no corpo, chamam-na, an e quando deixa este para ir ao 
lugar que lhe é destinado, anguere” e que apenas as mulheres virtuosas tinham uma 
alma imortal (D’EVREUX, 2002, p. 296).  

A crença dos indígenas numa outra vida é sufragada pela procura do 
Ibymaraein, a Terra sem Mal, espécie de Éden, na qual não se morria jamais. A procura 
dessa terra mítica, que teve um papel fundamental na fixação dos Tupinambá ao longo 
das costas brasileiras, era tradicionalmente estimulada pelos caraíbas, pregadores 
errantes, homens que tinham o poder de comunicar com os espíritos dos ancestrais e que 
gozavam de grande prestígio. Os caraíbas protagonizavam cerimônias rituais,4 
                                                 
4 Caraíba: algumas fontes modernas mencionem que a denominação “caraíba” refere-se, há tempo, entre 
muitas comunidades indígenas, aos “ não-índios”, àqueles que não fazem parte da comunidade indígena. 
Todavia, as fontes clássicas da literatura relativa ao mito do Ybimaraeyn, a Terra sem Males, definem o 
caraíba como uma espécie de profeta. Em particular, consulte-se sobre o assunto, o texto integral do 
artigo de Afonso de Freitas Jr., A Missa Padroeira, publicado em 1927 no v. XXIII, p. 7-18 da Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo (IHGSP). Citamos aqui também o historiador Ronaldo 
Vainfas, que trabalhou com fontes primárias e que escreveu com muita clareza “Homens considerados 
especiais, que tinham o poder de conversar com os mortos, os espíritos dos ancestrais. A esses homens 
chamavam de caraíbas” (VAINFAS, 1995, p. 13). 
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chamadas santidades pelos jesuítas e pelos europeus em geral, que, com o tempo 
passaram a considerá-las práticas diabólicas (VAINFAS, 1995, p. 41-69).  

Após a morte, as almas dos bons iam para um lugar no qual não lhes faltava 
nada e no qual podiam dançar à vontade. As almas más “vão ter com Jeropari, que são 
elas que os atormentam de concomitância com o próprio Diabo, e que vão residir nas 
aldeias onde são enterrados os corpos que habitam” (D’EVREUX, 2002, p. 297). 

Sampaio afirma que os nativos acreditavam na existência da alma humana, e 
numa outra vida, num país distante, além das montanhas visíveis. Conforme o 
tupinólogo, a alma em tupi não é an e sim anga. “De anga, que também significa 
sombra, fantasma, o tupi fez ang-üera (e não an-güera), a alma do outro mundo”. An-
goéra, a alma de outro mundo, era chamada também mara-guingana e a morte era 
anunciada por uma assombração: angoéraba (SAMPAIO, 1987, p. 169). Por sua vez, o 
sufixo original -coera evoluiu para -goéra, como em Anhangoéra (SAMPAIO, 1987, 
p.76-79), por efeito da nasalização do som precedente. 

Na esteira de Dick, afirma-se aqui que, quando o elemento genérico e o 
elemento específico atuam no sintagma toponímico de forma aglutinada (Parauna, o ‘rio 
negro’), eles “constituem um bloco único, fechados em torno dos dois elementos, dos 
quais não se distingue mais o que um ou o que é outro” (DICK, 1992, p. 10); portanto, 
sendo muitas línguas indígenas aglutinantes,5 há dificuldade na separação dos elementos 
formadores, o que gera modificações na composição silábica, causando, na maioria dos 
casos, distorções na forma de grafar. Theodoro Sampaio, no Capítulo III de O Tupi na 
Geografia Nacional, nomeadamente, Das alterações fônicas no tupi sob a influência da 
língua portuguesa, oferece numerosos e detalhados exemplos de modificações na 
composição silábica, geradoras de distorções na transcrição grafemática das lexias 
(1987, p. 122-172). 

O problema da grafia da lexia Anhangabaú se insere nessa tipologia de problema 
porque viajantes, cronistas e religiosos reproduziam grafematicamente os sons do tupi, 
recorrendo aos sistemas ortográficos de suas línguas de origem: Staden grafa Anhangá 
(2008, p. 138) e Léry grafa Aignan (2007, p. 207).  

Ao informar ser Anhanga a grafia correta, Sampaio (1987, p. 168). comenta que: 
“Alguns escritores dão, erroneamente, Anhangá, que, aliás, não designa gênio, mas a 
ação deste, visto que Anhangá é já contração de Anhangaba”.  

Conclusão 
Sampaio esclarece que o diabo, nos antigos catecismos em língua tupi, é sempre 

denominado anhanga, conforme a praxe adotada pelos jesuítas e que o vocábulo 
jurupari, usado para designar o diabo, aparece tardiamente. Em meados do século XVII, 
anhanga e jurupari começaram a ser usados indistintamente.  Os tupi, contrariamente 
aos relatos dos primeiros viajantes e cronistas, tinham sua forma de pensar o sagrado: 
veneravam uma entidade superior (Tupã) e temiam Anhánga ou Anhan, o gênio mau 
(SAMPAIO, 1987, p. 168). 

                                                                                                                                               
 
5 Muitas línguas indígenas brasileiras são aglutinantes, ou seja, há [...] acumulação, após o radical, de 
afixos distintos, a fim de exprimir as relações gramaticais [...]. As palavras de uma língua aglutinante são 
assim analisáveis numa série de morfemas claramente distintos.  [...] (DUBOIS et al, 1973, p. 32). 
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 A mitologia dos tupi dividia os gênios em bons e maus. Os bons eram os 
antepassados que mandavam avisos, valendo-se do canto da acauã (Herpethoteres 
Cachinans), pássaro que atacava as cobras e que os índios consideravam como protetor 
(SAMPAIO, 1987, p. 190).  

Os gênios maus habitavam florestas e cemitérios, assaltavam os caçadores e os 
desviavam das trilhas, influíam na colheita: tornavam o sol abrasador e impediam a 
chegada da chuva no tempo certo. Sampaio menciona três gênios maus: o Caapora ou 
Caipora (gênio anão de um pé só), o Curupira (que mandava pesadelos e maus 
pensamentos) e o Saci (que tinha a aparência de uma ave pequena) ((SAMPAIO, 1987, 
p. 169). 

Freitas Jr. relata que os caçadores indígenas de Piratininga acautelavam-se para 
evitar encontros com o caapora: “[...] infeliz seria para o resto da vida quem avistasse 
esse gênio protetor da caças. Anhanga era o veado branco de olhos de fogo que defendia 
a corça ligeira do urupará do bugre [...]” (FREITAS JR., 1927, p. 12).  

Freitas Jr. (1927, p. 12) refere-se ao Anhangabaú como “rio do Diabo”, que se 
desenvolvia através do vale “assombrado”, no qual vivia apenas o caraíba “Augur, 
cantor e curandeiro, o bruxo só deixava o latíbulo em visita às tabas para a sagração dos 
maracás: marginando o Anhangabaú até o desaguadouro do Yacuba [...]” (FREITAS 
JR., 1927, p. 13). 

Dick assinala a falta de registros probatórios, explicativos do por que Taunay 
chama o ribeirão ‘água da maldade’ e Sampaio o identifique como ‘rio do malefício, da 
diabrura, do feitiço’ (1996, p. 41).  

Em vista do exposto, concluímos ter sido provavelmente a tradição oral dos 
indígenas de Piratininga a atribuir ao Anhangabaú uma aura maléfica: Anhangabaú é 
um locativo que remonta a épocas pré-coloniais e que os portugueses adotaram, por 
razões de locomoção e de comunicação com a população local, exatamente como 
adotaram antigos designativos, atribuídos em épocas remotas pelo homem aos fatos da 
paisagem, de conformidade com sua cosmovisão, uma vez que  

 

Através das camadas onomásticas, revelam-se, numa perspectiva globalizante, as 
feições características do local, sejam as de ordem física quanto sócio-culturais. De tal 
modo esses aspectos se corporificam nos topônimos que se pode mesmo, muitas vezes, 
estabelecer a correlação entre o “nome” dos acidentes e o “ambiente” em que ele se 
acha inserido. (DICK, 1992, p. 35) 

 

Anhangabaú é um locativo que se insere na primeira camada linguística da 
toponímia paulistana na qual Dick identifica três estratificações, correspondentes às três 
fases da história da cidade, nomeadamente, reconhecimento do território (século XVI), 
períodos formadores de nomenclatura propriamente dita (século XVII e XVIII) e 
modificação ou reformulação do que já existia (século XIX) (1996, p. 380).  

O IHGSP, centro de difusão do saber até a constituição da Faculdade de 
Filosofia de São Paulo em 1934, sempre atento à história, às tradições, à cultura, à 
língua, à vida política da cidade, opinou em várias ocasiões, a pedido da Prefeitura 
Municipal, sobre as legendas das placas das vias públicas. 
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 Da 7ª sessão regimental anual de 20 de abril de 1928 resulta a transcrição de um 
trabalho, lido em plenário por Afonso de Freitas (IHGSP, 1938, p. 298), sobre as 
correções a fazer nas legendas das placas das ruas.  Para este artigo é de interesse 
particular a correção relativa ao ribeirão Anhangabaú: sugere-se ao Diretor da Receita 
da Prefeitura que da placa da rua conste “Anhangabaú, denominação pré-colonial”, em 
vez de “Nome secular paulistano”, considerada vaga e sem significado algum pelos 
sócios do IGHSP.  

 

Quanto às legendas – “Rio do Malefício" – e – “Rio do Tamanduá”– penso que não 
devem ser adaptadas por se tratar de matéria profundamente controversa: tomando-se 
em conjunto as opiniões dos mais notáveis tupinistas que têm tratado do assumpto, 
Anhangabaú tanto pode ser “rio do malefício”, “rio do diabo”, “das diabruras”, “da 
árvore do veado”, “rio de quase nenhuma correnteza”, como o Tamanduatehy será rio 
do Tamanduá, do filhote do Tamanduá grande, rio de muitos rodeios, etc. Officializar 
uma destas definições seria meter dedo em formigueiro de saúva ou mexer em casa de 
marimbondo. (REVISTA, v. 35, p. 299-300) 

A alcunha Anhanguera, que data do século XVII, toponimizada pela motivação 
comemorativa dos denominadores, tornou-se antropotopônimo: rua Anhanguera é uma 
categoria de natureza antropo-cultural, representativa do povo paulista e paulistano, a 
partir do momento em que a elite cafeeira de São Paulo legitimou suas origens com a 
criação do modelo bandeirante através do IHGSP, logrando transformá-lo em mito de 
origem nacional (SCHWARCZ, 1993, p. 132-133).  

Os conjuntos toponímicos, Parque Anhangabaú e rua Anhanguera são parte 
integrante de um texto toponímico (mapa + léxico) de amplas dimensões: a toponímia 
de São Paulo, inventário que reflete a realidade geográfica, histórica, política e social da 
cidade e que, cristalizando-se em léxico urbano, transformou-se em memória pela força 
do sentido de identidade dos membros de uma comunidade que compartilham das 
mesmas tradições linguísticas, territoriais e históricas, resultando, respectivamente, na 
sobrevivência do contexto histórico-lexical (memória de um fato da paisagem), apesar 
do desaparecimento do contexto geográfico-lexical, representado pelo ribeirão e pela 
sua denominação, e em memória de um mito de origem que, de mito local tornou-se 
mito de origem nacional, passando a identificar todo o povo brasileiro.  
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Abstract: This paper aims at analysing the effects of sense obtained with the blends (mots-
valise) in the literary discourse. After the definition of this process of word formation, in 
which a morphophonological union is driven and caused by the semantic result, we intend to 
show that the meaning of the new formation is associated to cultural and behavioral questions 
and the expression of the feeling. 

Keywords: blend; expressiveness; literary discourse. 

Resumo: Este artigo descreve um dos processos de construção de palavras que mais revelam a 
criatividade linguística: a formação dos chamados cruzamentos lexicais. O objetivo central é 
analisar, no discurso literário, quais os efeitos de sentido obtidos por meio desse processo. 
Pretende-se também mostrar que os cruzamentos lexicais literários devem ser analisados 
discursivamente, levando-se em conta seu potencial de expressividade e o significado que 
apresentam no contexto em que se inserem. 

Palavras-chave: Cruzamento lexical; expressividade; discurso literário. 

Introdução  
O recurso principal de que as línguas se valem para ampliar o léxico é a 

formação de palavras a partir de palavras e/ou morfemas preexistentes. Segundo Basílio 
(1987, p. 65), os processos de formação de palavras desempenham duas funções: a 
semântica e a sintática, às quais se pode acrescentar a possibilidade de atribuir-lhes uma 
função discursiva.  

Formar palavras para dar nome a seres ou objetos, a fatos culturais novos e a 
fenômenos da natureza é, para Sandmann (1997, p. 23), fato bastante comum da 
atividade linguística. Nesses casos, seria possível falar em uma função semântica dos 
processos de formação de palavras. Já quando um processo opera uma mudança de 
classe de palavra (de verbo para substantivo, ou adjetivo, por exemplo), faz-se presente 
a função sintática.  

Entretanto, não se pode negar que muitas palavras formadas na língua atendem 
às necessidades expressivas. Entra em cena a função discursiva que, para o autor, tem 
dois aspectos: “a função de expressar aspectos subjetivos do emissor em relação ao 
conteúdo do que é comunicado e a função de adequação discursiva” (SANDMANN, 
1997, p. 27). Muitas vezes, uma nova palavra é utilizada mais com valor estilístico do 
que com o objetivo apenas de suprir uma lacuna existente no léxico.  

Para Guilbert (1975, p. 41), trata-se de uma espécie de criação que se baseia na 
expressividade da própria palavra ou da frase, não com o objetivo de mostrar ideias 
originais de uma maneira totalmente nova, mas de exprimir de uma maneira inédita uma 
visão pessoal do mundo. Essa forma de criação está ligada à originalidade de expressão 
do indivíduo criador, à sua facilidade para criar, à sua liberdade de expressão. 

 A criação lexical estilística marca seu autor e sua época. A esse respeito, 
expressa-se Barbosa nos seguintes termos:  
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Ao contrário do que sucede com a transformação fonética e a mutação do sistema 
gramatical, cuja origem se situa indistintamente na coletividade, a criação lexical deve ser 
situada, por um lado, numa determinada época, em virtude de sua pertinência à história do 
léxico, ligada à história da sociedade, e por outro, vista em função da individualização das 
criações feitas por locutores identificados na comunidade linguística. (1981, p. 77-8) 

 

Dessa forma, essas criações lexicais trazem ao texto um efeito especial porque 
fogem do uso comum da língua e ganham vida em um momento exclusivo.  

Segundo Câmara Jr., as criações lexicais expressivas 

 

mostram, não obstante, quão fundo, na linguagem, penetra a atividade estilística e como 
os impulsos da manifestação e do apelo podem insinuar-se até nesse âmbito da 
consubstanciação linguística dos conceitos, em que pela intuição intelectiva se plasma o 
léxico da língua. (1985, p. 63) 

 

Os cruzamentos vocabulares (SANDMANN, 1996) ou lexicais, também 
chamados de amálgamas (PRUVOST; SABAYROLLES, 2003), palavras-valise 
(ALVES, 1990), palavras portmanteau na acepção de Lewis Carroll (cf. MARTINS, 
1997, p. 123), e mais recentemente de blends e mesclagens lexicais (GONÇALVES, 
2006), são formados pela união entre dois vocábulos com um objetivo específico e um 
significado próprio.  

Dificilmente os cruzamentos são estudados como um processo de formação de 
palavras e, algumas vezes, são analisados como se fossem um caso de composição por 
aglutinação. 

Trata-se, entretanto, de um processo diferente em que unidades lexicais se 
mesclam formando outra unidade, sem, entretanto, manterem, obrigatoriamente seus 
radicais. Há casos em que se mantêm a parte inicial de uma unidade e a parte final de 
outra (portunhol), há casos em que uma unidade mantém sua integridade 
morfofonológica e a outra sofre uma ruptura (showmício), e há casos em que uma 
unidade adentra-se na outra (chafé, lixeratura, namorido), havendo entre elas uma 
interseção lexical.  

Nesse processo ocorre, portanto, mais do que uma aglutinação, uma união 
morfofonológica impulsionada e motivada pelo resultado semântico. “Mesclas são 
caracterizadas pela interseção de palavras, de modo que é impossível recuperar, através 
de processos fonológicos como crase, elisão e haplologia, as sequências perdidas” 
(GONÇALVES, 2006, p. 220). 

O significado da nova formação está associado a várias questões culturais e 
comportamentais. Voláteis ou nem tanto, na grande maioria das vezes elas refletem a 
visão crítica e o humor gerado por um momento específico. Algumas entram na língua e 
deixam de ser percebidas como uma espécie de brincadeira linguística (motel [motor + 
hotel]), outras resumem-se a um momento associado a um fato político (Bill Pinton [Bill 
Clinton + pinto],  Martaxa = [Marta + taxa]), a uma personagem de novela ou 
programa de televisão (Peiticeira [peito + Feiticeira], Lucianta Gimenez [Luciana + 
anta]), a um acontecimento explorado pela mídia (Febemdiru [ FEBEM + Carandiru]). 
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Cruzamentos vocabulares e uso na língua  
Por não revelar tanta produtividade, como outros processos, as mesclas são 

vistas por muitos autores como processos marginais. A atenção a esse processo deve se 
voltar principalmente para a criatividade lexical, uma vez que se chama a atenção 
justamente para o inesperado resultante da combinação sintética. 

Em alguns casos, entretanto, ficam tão usuais que entram na língua, deixando até 
de ser percebidos como cruzamentos. É o que acontece, por exemplo, com motel, nome 
dado a estabelecimentos que alugam quartos por curtos períodos para encontros 
amorosos. Originalmente o motel, resultado do cruzamento entre motor e hotel (do 
inglês), é um “hotel com estacionamento para veículos motorizados, em que se tem 
acesso aos quartos diretamente da área em que ficam os veículos” (HOUAISS, 2002).  

Há algum tempo um novo esporte, o futevôlei, invadiu as praias brasileiras. 
Trata-se de um jogo parecido com o vôlei, em que os jogadores utilizam no lugar das 
mãos, os pés e a cabeça, assemelhando-se ao futebol. O Houaiss registra o termo, que, 
por fazer parte do universo desportivo, deixa de ser expressivo. 

São também dicionarizadas pelo Houaiss formas como portunhol – “português 
mesclado com palavras e elementos fonéticos do espanhol ou pretensamente do 
espanhol, us. por falantes de português na sua comunicação com hispanófonos, ou vice-
versa” –, sacolé – “espécie de sorvete feito de água e xarope ou sumo de fruta, que se 
congela dentro de um saquinho plástico, produzindo um picolé sem pauzinho”, dentre 
outros. 

Já os cruzamentos não dicionarizados têm enorme força expressiva pelo fato de 
traduzirem o ponto de vista do emissor e podem ser encontrados além da língua comum, 
na linguagem publicitária, nos textos e crônicas de humor e também nos textos 
literários.  

Quando Mia Couto intitula seu livro de “Estórias Abensonhadas”, está 
manifestando o seu ponto de vista e sua visão sobre as estórias que falam sobre a 
possibilidade de refazer a vida e de sonhar, escritas depois da guerra em Moçambique.  

A expressão da pejoratividade também encontra um vale fértil nas mesclas. A 
intenção depreciativa é, pois, verificada facilmente em cruzamentos como secretina 
(secretária + cretina) ou professorror (professor + horror).  Em intelijumento 
(inteligente + jumento), percebe-se a ironia, resultante da expressão: tão inteligente 
quanto um jumento. 

 A formação dos cruzamentos  
Pode-se dizer que há basicamente dois processos de formação dos cruzamentos 

vocabulares: por interseção de uma unidade em outra e por truncamento de uma ou das 
duas unidades componentes. 

Para que haja a interseção de uma unidade em outra é preciso haver entre as 
unidades uma correspondência fonológica, responsável pela soldagem que pode ser 
maior ou menor, dependendo do caso. 

Em lixeratura (lixo + literatura), em chafé, (chá + café) e em namorido 
(namorado + marido), as interposições podem ser representadas pelos esquemas abaixo: 

(01)  LIX(O)  
LI(T)ERATURA 
LIXERATURA 

(02)  CHÁ 
C_AFÉ 
CHAFÉ 
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(03)  NAMOR(A)DO 
M(A)RIDO 
NAMORIDO 

Os casos mais expressivos são os formados pelas interseções, uma vez que a 
perda de fonemas de cada uma das bases formantes é mínima ou nula. A expressividade, 
entretanto, não advém apenas do imprevisto e da perfeição da fusão, mas principalmente 
pelo fato de o resultado revelar aspectos sociais e culturais. O bom café é um café forte 
e preto, coado com quantidade razoável de pó e pouca água. O café fraco, com muita 
água e pouco pó, é considerado ruim. Por assemelhar-se ao chá na cor e na quantidade 
de água, o café fraco e ruim passou a ser chamado de chafé. 

Morar com o namorado e viver com ele na condição de marido passou a ser algo 
muito comum de alguns anos para cá. O namorido é mais do que namorado, uma vez 
que com ele se compartilha a casa e não é considerado marido, uma vez que não há 
comprometimento com a estabilidade da relação. Por ora só há na língua a versão 
masculina. A versão feminina namorada-esposa não apresenta fonemas e morfemas 
comuns para a fusão, não satisfazendo, dessa forma, condições para a formação.  

Como exemplos de cruzamentos provenientes do truncamento de uma das bases 
ou das duas citam-se portunhol, chocolícia, showmício, representados pelos esquemas a 
seguir: 

(04)  PORTU(GUÊS) 
(ESPA)NHOL 
PORTUNHOL 

(05)  CHOCOL(ATE) 
(DE)LÍCIA 
CHOCOLÍCIA 

(06)  SHOW 
(CO)MÍCIO 
SHOWMÍCIO  

Nesse tipo de cruzamento, o compartilhamento do material fonológico é bem 
mais tênue do que no primeiro caso.  

Parece que o volume da palavra é responsável pelo truncamento ou não. 
Palavras com volume parecido (português e espanhol) sofrem ambas o truncamento. 
Em combinações de palavras com volumes diferentes, apenas a de volume maior sofre 
truncamento (show e comício). 

Seja por interseção, seja por truncamento, nos dois tipos de mescla, há duas 
palavras que se unem, sendo que parte de uma completa o sentido da outra, ou de parte 
da outra. 

As formações analógicas devem ser consideradas como um processo diferente 
do cruzamento vocabular. Nesses casos (bebemorar, boadrasta) não são duas palavras 
que se unem e se completam. Há um aproveitamento de um suposto significado de um 
segmento fonético e uma substituição por outro significado.  

Na palavra comemorar encontra-se o segmento fonológico come-, coincidente 
com a forma do verbo comer. A partir daí, há uma desagregação vocabular come + 
morar e uma substituição da primeira parte analogicamente por bebe-, formando-se 
bebemorar. Na analogia está claramente contida a ideia de que a comemoração será 
marcada pelo consumo de bebida alcoólica.  

O mesmo processo ocorre com boadrasta. A palavra madrasta sofre uma 
desagregação má + drasta e a parte inicial é substituída por boa, formando-se 
boadrasta. A analogia surge para se tentar desfazer a visão cultural, proveniente 
principalmente dos contos de fadas, de que toda madrasta é má. 
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(07)  COMEMORAR — (COME) + (BEBE) = BEBEMORAR 

(08)  MADRASTA — (MÁ) + (BOA) = BOADRASTA  

O cruzamento ou mesclagem lexical é, portanto, um processo de formação de 
palavras em que pelo menos duas palavras se unem. Essa união, resultado de uma 
combinação morfofonológica produz um resultado inusitado e, por isso, expressivo. 

Cruzamentos lexicais no discurso literário  
As criações lexicais estilísticas, presentes, sobretudo, no texto literário, são, na 

maioria das vezes, resultado da criatividade lexical do autor, que, conhecendo a língua, 
tem a capacidade de brincar com as unidades lexicais e criar novas unidades não 
atestadas.  

Utilizando os processos comuns de formação de palavras, tais como a derivação 
prefixal e sufixal e a composição, autores-criadores chamam a atenção do leitor pela 
originalidade com que unem unidades lexicais a outras unidades lexicais, ou unidades 
infralexiciais a unidades lexicais e, principalmente, pelo efeito de sentido que essas 
criações trazem ao contexto em que se inserem. A expressividade das criações lexicais 
estilísticas é gerada pelo choque da novidade, associado ao estranhamento do leitor 
frente à nova construção lexical. 

Vários são os motivos que levam a perceber a expressividade gerada por uma 
nova criação lexical. Além de se notar que se trata de uma unidade lexical não atestada, 
não produtiva e não comum, é importante verificar que a nova lexia integra um contexto 
específico e tem, nesse contexto, um significado particular.  

Autores que são criadores lexicais como Guimarães Rosa, Oswald de Andrade, 
Haroldo de Campos e Carlos Drummond de Andrade utilizam em seus textos mesclas 
lexicais que funcionam como unidades discursivas responsáveis por traduzir a 
expressão do sentimento. 

Mais do que estudados apenas pelo processo responsável por sua formação, os 
cruzamentos lexicais literários devem ser analisados discursivamente, levando-se em 
conta seu potencial de expressividade e o significado que apresentam no contexto em 
que se inserem. 

De Guimarães Rosa, analisa-se a formação embriagatinhar: 

(09)  E, desistindo do elevador, embriagatinhava escada acima.1  

Ao formar o verbo embriagatinhar [embriagar + engatinhar ou gatinhar], 
Guimarães Rosa consegue expor ao leitor todo o efeito do bêbado que, por não 
conseguir se equilibrar apenas nas duas pernas, necessita também do apoio dos braços, 
por isso engatinha. Ao engatinhar ou andar de quatro, o homem assemelha-se a uma 
criança que ainda não tem razão ou ainda a um gato ou a qualquer outro animal. O 
embriagado, pois, animaliza-se, não conseguindo sequer realizar um ato tão simples 
quanto apertar o botão do elevador.  

A sílaba comum ga faz a união fônica entre as bases que se interseccionam. 
Tomando-se a união entre embriagar e engatinhar, a sílaba inicial em(n) é comum aos 
dois verbos, o que reforça a fusão. 

Das várias mesclas encontradas na obra de Oswald de Andrade, cita-se aqui a 
formação do verbo monotocar: 

                                                 
1 ROSA, João Guimarães. Tutameia. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. p. 104. 
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(10)  Célia monotocava shimmys e Mozart no piano bandolim da sala de jantar entre paisagens iguais 
das janelas.2 

Ao formar monotocar [monótono ou mototonamente + tocar], Oswald de 
Andrade mostra ao leitor que aquela música tocada ao piano por Célia era repetida, 
invariável e, pela ausência de novidade, maçante e enfadonha, como as paisagens 
“iguais” das janelas. 

A sílaba to faz a junção entre monotonamente e tocar. Para haver a perfeita 
união e o resultado pretendido, o advérbio antecede o verbo. Não se trata aqui de uma 
junção do elemento mon(o)- e do verbo tocar. O sentido que o autor quer dar ao 
contexto é o da monotonia e é o que se obtém com a interseção. 

Grande criador lexical, Haroldo de Campos, em Galáxias, refere-se às “velhas 
senhoras de chapéus de cogumelos” como coguvelhas.  

(11)  velhas senhoras de chapéus de cogumelos tortulhos em conciliábulo chuchando chá tee mit 
zitronensaft a água se avinhando nas taças vermelhando saquinhos de chá moídos pendendo de 
fios à beira das chávenas tudo previsto para o pacífico parlamento de cogumelos velhas velhas 
gordas velhíssimas meiovelhas envelhando semiengelhando gelhando magras velhas gordando 
coguvelhas gustando tortas de maçã apfelkuchen ...3  

O encontro das senhoras que juntas tomam chá e conversam é vislumbrado pelo 
autor como um “conciliábulo” de velhas que portam chapéus de cogumelos e se 
transformam em verdadeiros cogumelos, em fungos idosos, em mofos. 

Não há entre cogumelo e velha qualquer sílaba comum. Apenas a liquidez do 
/lh/ de velha e do /l/ de cogumelo aproximam-se. A truncação de cogu(melo) e a junção 
com  velha(s) faz do cruzamento uma palavra tão estranha como aquelas mulheres 
enrugadas, murchas e magras. 

Carlos Drummond de Andrade faz uso de várias mesclas em Ao deus Kom Unik 
Assão, poema que abre o livro As impurezas do branco.4 Trata-se de uma crítica severa 
à massificação, à sociedade de consumo, ao homem-robô que não age mais por conta 
própria e que, por isso, pode ser comparado a um animal, a um ser não-pensante. 

O autor cria os verbos adourar, amourar e sonourar, introduzindo em adorar, 
amar e *sonorar o substantivo ouro, reforçando a importância material do deus. O 
enunciador adora, ama o ouro, além de escutar o som do ouro emanado pelo deus. 

(12)  Genucircunflexado vos adouro 
 vos amouro, a vós sonouro 
 deus da buzina & da morfina 
 que me esvaziais enchendo-me de flato 
 e flauta e fanopeia e  fone e feno. 

A animalização e irracionalidade daqueles que acreditam no deus e o seguem 
pode ser percebida ao longo do texto. No fragmento “aspirava a ser eumano”, percebe-
se que em eumano existe uma junção de  eu + humano e um jogo com a palavra ser. Na 
verdade, o poeta aspirava a ser um ser humano e também aspirava a encontrar seu 
próprio eu, daí eumano.  

 
 

                                                 
2 ANDRADE, Oswald de. Memórias Sentimentais de João Miramar.14. ed. São Paulo: Globo, 2001. p. 
71. 
3 CAMPOS, Haroldo de. Galáxias. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2004. p. 6. 
4 ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. p. 705-8. 
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(13)  Vossa pá lavra o chão de minha carne 
e planta beterrabos balouçantes 
de intenso carneiral belibalentes 
em que disperso espremo e desexprimo 

 o que em mim aspirava a ser eumano. 

A inutilidade, o blá-blá-blá, a conversa que não serve para nada, o finrinfinfim 
estão cada vez mais próximos. A ironia evidencia-se no momento em que se vê a 
saudação à  “plurimelodia distriburrida no planeta”. Com a criação de distriburrida, o 
autor está mesclando a forma participial distribuída com o adjetivo burro, ou seja, ao 
espalhar suas melodias pelo planeta, o deus faz com que as pessoas emburreçam. 

(14)  Salve, meio-fim 
 de finrinfinfim 
 plurimelodia 
 distriburrida no planeta. 

A goela das pessoas está mais do que escancarada, está escãocarada, como 
afirma o poeta. A junção de escancarada e cão reforça a ideia de animalidade e mostra 
que todos estão completamente abertos e engolem de forma natural e insaciável 
qualquer coisa que seja apresentada. O mesmo se percebe com a formação de 
komunikão [komunikar + cão]. 

(15) Nossa goela sempre sempre sempre escãocarada 
 engole elefantes 
 engole catástrofes 
 tão naturalmente como se. 
 E PEDE MAIS. 
(16)  salpico 

de prazer meu penico 
em vosso honor, ó Deus komunikão.  

Por mais fartos que todos estejam desse massacre, querem pisaduras mais. Com 
a criação do substantivo pisaduras, o poeta faz um jogo com a sufixação pisada + -dura 
e com o cruzamento pisada + dura. 

(17)  A carne pisoteada de cavalos reclama 
 pisaduras mais. 
 A vontade sem vontade encrespa-se exige 
 contravontades mais. 
 E se consome no consumo. 

Se, por um lado, o deus Kom Unik Assão animaliza as pessoas, por outro ele é 
necessário. Se a comunicação não atinge a todos, há necessidade que atinja. Surge, 
então, uma ânsia pela comunicação, uma komunikânsia.  

(18) Farto de komunikar 
 na pequenina taba 
 subo ao céu em foguete 
 até a prima solidão 
 levando o som 
 a cor, o pavilhão 
 da komunikânsia 
 interplanetária interpatetal. 
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Considerações finais 
Tomando como base a definição de estilo de Guiraud e Kuentz (1975, p. 7), 

pode-se afirmar que por trás de uma escolha existe sempre uma intenção e, dependendo 
de sua intenção, o enunciador do discurso pode criar um ou outro efeito de sentido.  

Por meio da escolha das palavras é possível, então, perceber não só a visão de 
mundo do enunciador como também outros elementos da situação da enunciação tais 
como tempo, lugar, etc. Para Brait, a análise dos elementos persuasivos do discurso – e 
é claro que as criações lexicais merecem um devido destaque – deve levar em conta: 

 

os traços que permitem reconhecer uma certa intenção do enunciador, os efeitos de 
sentido visados pelo texto, pelo discurso produzido por esse enunciador e pelo locutor 
ou locutores por ele instituídos, e a manipulação que o enunciador pretende exercer 
sobre aquele a que o discurso se destina. (BRAIT, 1994-5, p. 26) 

 
Os cruzamentos lexicais, não só do uso comum, mas também os encontrados no 

discurso literário, revelam toda a criatividade lexical, ou seja, a “capacidade que o 
falante possui para alargar o sistema linguístico, de forma consciente, por meio de 
princípios de abstração e comparação imprevisíveis, mas motivados” (CORREIA, 
2003). 

Embora considerado um processo de formação de palavras “marginal”, as 
mesclas têm sua função e podem ser sistematizadas e estudadas como um processo 
diferente da composição. Sua principal função, ao se manifestarem no discurso 
concretamente realizado, é mostrar que o enunciador é capaz de revelar seus conceitos 
internalizados e os efeitos de sentido que pretende apresentar, por meio da criação 
lexical. 
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Resumen: Este trabajo se encuadra en el área de la Toponímica, ramo de la Onomástica que 
estudia el proceso de denominación de los accidentes físicos (ríos, riachuelos, arroyos, sierras, 
montes, etc). y humanos (ciudades). En este estudio, se presentan los resultados parciales de la 
toponimia de las meso regiones Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pionero, 
con énfasis para el estudio de los fitotoponímos, los topónimos de origen vegetal. Los datos 
para análisis han sido recogidos en mapas oficiales elaborados por el IBGE – Mapa Municipal 
Estadístico (2007), y han sido clasificados según el modelo de clasificación taxonómica 
propuesto por Dick (1990b). La investigación demostró que predominan en el conjunto total 
—lingüísticamente hablando — étimos de origen portuguesa en las meso regiones 
Metropolitana de Curitiba y Norte Pionero y étimos tupis en la región Centro-Oriental y en la 
estructura morfológica la forma simple. 

Palabras clave: Léxico; toponimia; Paraná; fitotoponimos. 

Resumo: Este trabalho enquadra-se na área da Toponímia, ramo da Onomástica que estuda o 
processo de nomeação dos acidentes físicos (rios, córregos, ribeirões, serras, morros etc.) e 
humanos (municípios) e apresenta resultados parciais acerca da toponímia das mesorregiões 
Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pioneiro, com ênfase para a análise dos 
fitotopônimos, os topônimos de índole vegetal. Os dados para análise foram coletados em 
mapas oficiais elaborados pelo IBGE – Mapa Municipal Estatístico (2007), e classificados 
segundo o modelo de classificação taxionômica proposto por Dick (1990b). A pesquisa 
revelou que predominam no conjunto geral, em se tratando de base linguística, étimos de 
origem portuguesa nas mesorregiões Metropolitana de Curitiba e Norte Pioneiro e de étimo 
tupi na Centro-Oriental e na estrutura morfológica a forma simples. 
Palavras-chave: Léxico; toponímia; Paraná; fitotopônimos. 

Introdução 
A Toponímia, como disciplina linguística, investiga o léxico toponímico, 

considerando-o expressão linguístico-social que reflete aspectos culturais de um núcleo 
humano existente ou preexistente, e propõe o resgate da atitude do homem, por meio do 
estudo da motivação dos nomes próprios de lugares. Ela compõe, com a Antroponímia, 
que, por sua vez, estuda os nomes próprios de pessoas, uma disciplina mais ampla, a 
Onomástica – ciência que estuda os nomes próprios em geral. 

Segundo Dick (1990a, p. 42-45), cabe aos estudiosos da toponímia utilizar como 
fonte de conhecimento também a reconstituição, não só da “língua falada na região em 
exame, como também de ocorrências geográficas, históricas, sociais e de informes zoo 
fitogeográficos”, ou seja, uma investigação dos aspectos naturais ou socioculturais da 
comunidade, a fim de conhecer o fator motivador para o aparecimento do topônimo. 

Importante considerar que os topônimos são referências para a compreensão do 
espaço, da identidade e da memória porque atrás de um nome sempre há uma realidade 
sócio-histórica, que motivou o seu emprego e uso. De acordo com Dick, os topônimos 
são 
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verdadeiros “testemunhos históricos” de fatos e ocorrências registrados nos mais 
diversos momentos da vida de uma população, próprio ato da nomeação: se a 
Toponímia situa-se como a crônica de um povo, gravando o presente para o 
conhecimento das gerações futuras, o topônimo é o instrumento dessa projeção 
temporal. (1990a, p. 22) 

1. Perspectiva teórica 
Já se tornou lugar comum afirmar que a língua, por ser um sistema dinâmico, é 

passível de mutações e, “sendo um patrimônio de toda uma comunidade linguística, 
faculta a todos os membros dessa sociedade o direito de criatividade léxica”, já que é o 
homem que atua nas transformações sociais (ALVES, 2002, p. 6). As relações entre 
língua, cultura e sociedade estão refletidas na língua e, a partir de seu estudo, 
principalmente no nível lexical, podemos observar aspectos valorizados por 
determinado grupo, incluindo as condições de vida impostas pelo meio ambiente físico. 

A língua pode ser entendida ainda como um componente de interação entre o 
indivíduo e a sociedade, um elemento cultural revelador da visão de mundo de cada 
comunidade, razão pela qual, para o real conhecimento da língua de um grupo humano, 
é preciso observar sua história, seus costumes e o ambiente em que vive. 

Nesse sentido, toda língua natural reflete a cosmovisão de seus falantes, 
especialmente por meio de seu acervo lexical, o conjunto de palavras acumulado pela 
língua no decurso da sua história, no qual estão materializadas experiências vividas por 
determinado grupo sócio-linguístico-cultural, uma vez que “qualquer sistema léxico é a 
somatória de toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo da sua cultura 
através das idades” (BIDERMAN, 2001, p. 179). 

Dessa forma, o acervo lexical de um grupo reflete o seu modo de ver a realidade 
e a forma como seus membros organizam o mundo que os rodeia, por exemplo, quando 
nomeiam pessoas e lugares. Assim, ao servir-se de sua capacidade linguística para 
nomear os lugares, o homem estabelece algumas relações: primeiro consigo próprio, ao 
demonstrar conhecer a realidade circundante e utilizar seu conhecimento para designar 
um local, e, depois, com seus interlocutores, pois, por meio do topônimo, transmite, 
com maior exatidão, o real significado que lhe atribuiu. 

Para Isquerdo (1997, p. 31-32), o signo toponímico apresenta algumas 
especificidades, por se tratar de nomes próprios com função de “identificar e não de 
significar”, e a análise de sua estrutura permite ao pesquisador identificar elementos que 
esclarecem muitos aspectos referentes à “história política, econômica e sociocultural de 
uma região”. 

No signo toponímico, o processo de nomeação é fundamentado pela motivação, 
refletindo sempre aspectos da realidade daquele que o nomeou: “o topônimo se constitui 
num tipo particular de signo. Se analisarmos a natureza dessas unidades do sistema, 
percebemos que, na sua gênese, elas diferem dos demais signos linguísticos no que 
tange à motivação” (ISQUERDO, 1996, p. 85). 

Assinalando ainda esse aspecto histórico-cultural do topônimo, vale resgatar a 
posição de Dick (1990a, p. 19) acerca desse particular:  

 
a história dos nomes de lugares, em qualquer espaço físico considerado, apresenta-se 
como um repositório dos mais ricos e sugestivos, face à complexidade dos fatores 
envolventes. Diante desse quadro considerável dos elementos atuantes, que se 
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entrecruzam sob formas as mais diversas, descortina-se a própria panorâmica regional, 
seja em seus aspectos naturais ou antropo-culturais. 

 

Dick destaca as duas importantes características do signo no que compete à 
motivação: primeiramente a intencionalidade do denominador, ao escolher um 
determinado nome para o acidente que pretende nomear, e posteriormente a origem 
semântica da denominação, isto é, ao significado que ela evidencia, seja ele transparente 
ou opaco, e acabam influindo na formalização das taxionomias dos nomes de lugares 
(DICK, 1990b, p. 18). 

Nessas circunstâncias, o signo linguístico em função toponímica, ao representar 
a projeção aproximativa do real, torna clara a natureza semântica do seu significado. 
Poder-se-ia dizer que há uma relação unívoca entre os termos implicados que traduzem 
referências de cor, forma, tamanho, constituição natural, como em rio Grande, rio 
Pequeno, ribeirão Preto, córrego Branco, riacho Fundo, lagoa Rasa, ilha Comprida, 
aldeia Velha, Vila Nova, entre outros (DICK, 1990b, p. 19) (grifo nosso). 

2. Aspectos fitogeográficos do Paraná 
O estado do Paraná é, geologicamente, dividido em cinco regiões de paisagens 

naturais: Litoral (caracterizado pela planície litorânea e a zona montanhosa litorânea), a 
Serra do Mar, Primeiro Planalto (limitado a leste pela Serra do Mar e a oeste pela 
escarpa devoniana), Segundo Planalto (também chamado de planalto de Ponta Grossa, é 
limitado a leste com a Escarpa Devoniana e a oeste com a Serra Geral ou da Esperança) 
e o Terceiro Planalto (localizado a oeste da Serra da Esperança, também chamado de 
planalto de Guarapuava) (CIGOLINI; MELLO; LOPES, 2001, p. 38-41). Por se 
encontrar numa área de confluência de formações fitogeográficas tropicais e 
subtropicais, o Paraná possui uma gama de tipos de vegetação diferentes. 

Uma contribuição aos estudos da flora brasileira é destacada por Leite (2000, p. 
18), ao afirmar que “baseando-se nos princípios da deriva das placas continentais e da 
evolução monofilética dos seres vivos, Veloso et al. (1991 apud LEITE, 2000) 
propuseram uma classificação da vegetação brasileira em regiões fitoecológicas”. 

Segundo Leite (2000, p. 19) cada região fitoecológica reproduz suas “formas de 
vidas nos ambientes semelhantes, o que permite uma adaptação a um sistema 
universal”. A categorização em regiões fitoecológicas abarca “uma hierarquia que 
expressa nominalmente a estrutura da vegetação, clima a que está exposta, a fisionomia 
ou hábitos e o relevo do ambiente”. 

Nesse particular, é importante resgatar a divisão para a flora brasileira realizada 
por A. J. Sampaio (1938, apud DICK, 1990a, p. 148 -149), em Fitogeografia do Brasil, 
com: I - Flora Amazônia; II - Flora Extra-Amazônica ou Geral, subdividida em seis 
zonas: 1) - Zona dos Cocais; 2) - Zona das Caatingas; 3) - Zona das Florestas Orientais 
(ou das Matas Costeiras); 4) - Zona dos Pinhais ou Sul Brasileira da Araucária; 5) - 
Zona dos Campos; 6) - Zona Marítima: a) - Vegetação halófila ou do litoral; b)- Flora 
Insular – subdividida em: das ilhas afastadas e das ilhas costeiras; c) - Fitoplâncton ou 
Flora Flutuante. 
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E sob essa ótica, no Paraná ocorrem quatro regiões fitoecológicas:1 a Floresta 
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com 
Araucária), Cerrado (Savanas) e Floresta Estacional Semidecidual; além das Áreas de 
Formações Pioneiras: Vegetação com Influência Marinha (Restingas), Vegetação com 
Influência Fluviomarinha (Manguezal e Campo Salino), Vegetação com Influência 
Fluvial (Comunidades Aluviais). 

Afastando-se da porção litorânea em direção à Serra do Mar no estado do 
Paraná, conforme Leite (2000, p.19), “a vegetação será sequencialmente enquadrada 
nesta classificação”. Afirma também o autor que, na planície litorânea, além da Floresta 
Ombrófila Densa, a vegetação está representada por restingas, comunidades aluviais e 
manguezais. Na sequência, temos a região fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista ou 
Floresta com Araucária, que se caracteriza “pela presença da Araucaria angustifolia em 
associações diversificadas, as quais compreendem grupamentos de espécies com 
características próprias, formando estágios sucessionais distintos”.  

A conhecida “Floresta com Araucária” constitui uma das mais importantes 
formações florestais do sul do Brasil, não só pela área que outrora ocupava nessa região, 
mas também pelo papel que os seus recursos naturais tiveram na ocupação do espaço 
paranaense. O pinheiro-do-paraná participa de forma marcante na fitofisionomia da 
região, especialmente devido à sua abundância e seu grande porte, com copa ampla, de 
formato característico, emergente sobre as demais árvores da floresta. 

Pode-se entender, por meio da análise dos topônimos dos municípios abordados, 
que o uso de fitotopônimos na nomeação de um acidente geográfico decorre da 
abundância e da diversidade da flora e que o denominador tenha sido motivado pela 
existência dessas plantas ou vegetais no ambiente em que se encontrava seu objeto de 
denominação. 

3. Procedimentos metodológicos 
A recolha e a classificação dos topônimos seguiram as mesmas orientações 

metodológicas dos projetos Atlas Toponímico do Brasil (ATB) e Atlas Toponímico do 
Estado de São Paulo (ATESP), ambos desenvolvidos por Dick (1989-1994). Assim, os 
dados para a constituição do corpus foram coletados dos mapas oficiais elaborados pelo 
IBGE – Mapa Municipal Estatístico (2007), em escalas 1:50.000 e 1:100.000, relativos 
aos 97 municípios contemplados pela pesquisa. 

Para fins de verificação das categorias mais produtivas de topônimos, foi 
utilizado o método estatístico com a organização dos dados em tabelas do aplicativo 
Microsoft Office Excel, considerado um modo seguro para obter informações 
quantitativas. 

Recorremos, na fase de análise da motivação dos topônimos, ao modelo 
taxionômico proposto por Dick (1990b, p. 31-34), que, na formulação de uma 
terminologia técnica específica da matéria, dá destaque aos motivos que comandam a 
organização da nomenclatura geográfica. O modelo apresenta vinte e sete taxes, 
divididas em duas categorias, a de natureza física e a de natureza antropocultural. Os 
fitotopônimos situam-se na primeira categoria do modelo (natureza física). A análise 
dos dados focalizou três aspectos da análise toponímica: a língua de origem dos 

                                                 
1 Disponível em: http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html& 
conteudo=./estadual/pr4.html. Acesso em: 06 mar. 2009. 



 

227 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 223-234,  mai.-ago. 2010 

topônimos coletados, a questão da motivação toponímica e a estrutura morfológica dos 
designativos, considerando, para tanto, além dos aspectos linguísticos, informações 
históricas, geográficas, sociais e etnolinguísticas relacionadas ao recorte dos 
fitotopônimos analisados. 

4. Apresentação e análise dos dados – os fitotopônimos 
Elegemos para análise neste artigo os fitotopônimos (topônimos relacionados a 

elementos da flora e da vegetação), que nomeiam acidentes físicos (rios, córregos, 
ribeirões, serras, morros etc.) e acidentes humanos (municípios) das mesorregiões 
Metropolitana de Curitiba (37 municípios), Centro-Oriental (14 municípios) e Norte 
Pioneiro (46 municípios), por ser a categoria mais produtiva no conjunto do corpus da 
pesquisa com 635 ocorrências ou 15,02% do total de topônimos investigados. O Quadro 
I, a seguir, apresenta o conjunto geral de topônimos em análise, com as categorias que 
tiveram percentual de ocorrência igual ou superior a 5%. 

Quadro 1. Distribuição quantitativa das categorias toponímicas, nas mesorregiões 
Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pioneiro 

Categorias toponímicas Percentual Quantidade 

Fitotopônimos 15,04% 636 

Zootopônimos 14,96% 633 

Hidrotopônimos 9,27% 392 

Antropotopônimos 8,49% 359 

Litotopônimos 7,02% 297 

Geomorfotopônimos 5,98% 253 

Ergotopônimos 5,37% 227 

O fato de o fitotopônimo ser a categoria mais produtiva na toponímia analisada é 
compreensível, porque, juntamente com outros elementos, há que se considerar que “o 
importante, talvez, seria não perder de vista que a vegetação é parte integrante de um 
conjunto natural, em que relevo, constituição do solo, acidentes hidrográficos, regimes 
climáticos, compõem um verdadeiro biossistema imprescindível ao homem e à 
qualidade de vida que nele pretenda instalar ou, pelo menos, usufruir” (DICK, 1990a, p. 
146). 

A beleza e a diversidade das espécies vegetais existentes na superfície terrestre 
sempre inspiraram o homem, tornando-se uma das suas principais riquezas, pois, 
desfrutando delas, garante a sua alimentação e a continuidade de sua espécie. O fato de 
os elementos da flora estarem estreitamente ligados à sobrevivência do homem, desde 
que ele passou a percorrer os caminhos da terra que descobria, contribuiu para a 
valorização dos nomes de espécies vegetais na nomeação de lugares. 

O descobridor passava pelos lugares e se estabelecia, mas não sem antes 
investigar minuciosamente a natureza e, para diferenciar os espaços, dava-lhes o nome 
baseado muitas vezes no ambiente que o rodeava, fosse o nome de uma erva, de uma 
árvore, de uma fruta ou flor. 
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Dentre os 635 fitotopônimos do corpus analisado, 17 nomeiam acidentes 
humanos (municípios), das mesorregiões em questão. São eles: Araucária, Curitiba,2 
Matinhos, Pinhais, Tunas do Paraná3 (Metropolitana de Curitiba); Abatiá,4 Cambará,5 
Congonhinhas,6 Curiúva,7 Figueira, Pinhalão, Quatiguá,8 Sapopema,9 Uraí10 (Norte 
Pioneiro); Imbaú,11 Ortigueira, Palmeira (Centro-Oriental ). 

No cômputo geral dos acidentes físicos, vários topônimos enquadrados como 
fitotopônimos foram recorrentes. O topônimo mais produtivo foi palmito, que aparece 
nomeando rio Palmito (Agudos do Sul, Campo Largo, Paranaguá), rio do Palmito 
(Castro), arroio Palmito (Tibagi), córrego do Palmito (Bocaiúva do Sul), córrego 
Palmito (Assaí), ribeirão Palmito (Castro); arroio Palmito Mole (Tibagi). A unidade 
lexical palmital foi registrada no inventário de topônimos nomeando rio Palmital 
(Adrianópolis, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Pinhais), arroio Palmital (Campo 
Largo, Ponta Grossa), ribeirão Palmital (Campo Largo), ribeirão do Palmital (Lapa, 
Leópolis), arroio do Palmital (Porto Amazonas), água Palmital (Assaí), água do 
Palmital (Cornélio Procópio, Santa Cecília do Pavão, Santa Marina e Santo Antonio da 
Platina). 

Como as regiões pesquisadas estão localizadas na Zona das Araucárias, onde são 
abundantes os pinheirais, aparecem nas designações de lugares as unidades lexicais 
pinheiro, pinhal: rio Pinheiro (Antonina), ribeirão dos Pinheiros (Castro), ribeirão 
Pinheiro Seco (Congonhinhas), água do Pinheiro (Uraí); rio Pinhal (Guaratuba, Quatro 
Barras, Tijucas do Sul), água do Pinhal (Telêmaco Borba, Ventania, São José da Boa 
Vista). 

Destacamos também a unidade lexical pinhalão, formada, segundo Ferreira 
(2004), pelo termo pinhal + -ão (sufixo aumentativo), que nomeia o município de 
Pinhalão. Dick (1990a, p. 177) argumenta que o nome da planta araucária exerce a sua 
função designativa em um único acidente humano, na região paranaense retratado por 
meio do nome do município de Araucária. 

Merece ainda destaque, nos dados analisados deste trabalho, a valorização da 
palmeira como nome de lugar. Essa espécie existia em quase todo o território 
paranaense e o seu nome conserva-se em denominações como arroio da Palmeira 
(Doutor Ulisses), ribeirão Palmeira (Doutor Ulisses), serra da Palmeira (Doutor 
Ulisses, Reserva), córrego Palmeira (Ortigueira), Palmeira (município), rio Palmeiras 
(Guaraqueçaba), morro das Palmeiras (Guaratuba), rio das Palmeiras (Guaratuba), água 

                                                 
2 Tupi: curityba: curíí-tyba – o pinhal, o sítio dos pinheiros (SAMPAIO, 1928). 
3 Espanhol: tuna – figo da figueira-da-índia, do taino (HOUAISS; VILLAR, 2001) + do + paraná: Tupi: 
corr. pará-nã – o que é semelhante ao mar;denominação dada aos grandes rios (SAMPAIO,1928). 
4 Tupi: grão de milho (TIBIRIÇÁ, 1984). 
5 Tupi: mesmo que camará: nome comum a várias plantas das famílias das solanáceas e verbenáceas 
(TIBIRIÇÁ, 1984). 
6 Tupi: corr. congõi – o que sustenta ou alimenta; é a erva-mate, variedade Ilex congonha (SAMPAIO, 
1928) + inha (sufixo diminutivo). 
7 Tupi: ku'ri - pinheiro + ïwa = planta, árvore, tronco (de planta) (HOUAISS; VILLAR, 2001). 
8 É corruptela da palavra catinguá, nome de um vegetal encontrado na região, cuja casca serve para tingir 
tecidos. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 jun. 2009. 
9 Tupi: corr.çapó-pema – a raiz esquinada ou faceada, a que se dispõe em forma de parede, como nas 
figueiras bravas ou gameleiras (SAMPAIO, 19218). 
10 Guarani: uraí – planta da qual os aborígenes extraiam o curare, veneno com que untavam suas flechas e 
lanças, para se defenderem dos inimigos. Disponível em: <http://www.e-prefeituras.pr.gov.br 
/sites/prefeitura/urai/links/historia.htm>. Acesso em: 29 jun. 2009. 
11 Tupi: de embaúba (embayba) – árvore da preguiça; árvore que produz uma fruta que é o alimento 
predileto do bicho preguiça (TIBIRIÇÁ, 1984). 
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das Palmeiras (Bandeirantes, Cambará); rio Palmeirinha (Campina Grande do Sul, 
Piraí do Sul) e arroio Palmeirinha (Jaguariaíva e Piraí do Sul). 

Destacamos, também, a presença considerável e itens lexicais de étimos 
oriundos da língua tupi, relativos à área semântica da flora na nomeação de acidentes 
geográficos. Sampaio, referindo-se à presença de topônimos indígenas oriundos de 
nomes de elementos da flora na toponímia brasileira, destaca: 

 
Numa região como o Brasil, onde a vegetação exubera, variada e intensa em vastíssimas 
zonas, a denominação dos lugares de procedência indígena, deve, de contínuo, traduzir 
a feição local do ponto de vista da sua vestimenta vegetal, ou pelas espécies 
características. A geografia aqui reflete nas denominações dos lugares a característica 
vegetal de cada uma. Não é, pois, de estranhar-se o frequente emprego de nomes de 
plantas, árvores, para indicar um rio, um banhado, um vale, um povoado, uma serra, um 
acidente topográfico qualquer. (SAMPAIO, 1928, p.85) 

 

Dentre os étimos da língua tupi, taquara foi o topônimo mais produtivo. 
Sampaio (1928) define esse termo como “ta-quara – a haste furada, ou oca”. A lexia12 
taquara nomeia rio Taquara (Castro), arroio Taquara (Palmeira), ribeirão Taquara (São 
Jerônimo da Serra), serra da Taquara (Castro e Tibagi), água da Taquara (Figueira) e 
ribeirão da Taquara (Pinhalão). Na forma composta nomeia apenas o arroio Taquara 
Lisa (Tunas do Paraná). 

Taquaral, por sua vez, termo definido por Houaiss e Villar (2001) como 
“extenso aglomerado de taquaras em determinada área; bambual, bambuzal, tabocal”, 
aparece na nomeação de arroio Taquaral (Campo Largo), morro Taquaral (Morretes), 
rio Taquaral (Rio Branco do Sul), rio do Taquaral (Castro), arroio e rio Taquaral 
(Jaguariaíva), água do Taquaral (Cornélio Procópio, Santa Mariana, São Jerônimo da 
Serra), ribeirão Taquaral (Santo Antonio da Platina). As formações taquaralzinho e 
taquarinha, por sua vez, ocorrem nos seguintes designativos: água do Taquaralzinho 
(Cambará) e ribeirão Taquaralzinho (Santo Antonio da Platina); ribeirão Taquarinha 
(Campo Largo). 

Já taquari, lexia que, conforme Sampaio (1928), deriva de “taquary: como 
taquar-y: o rio das taquaras”, aparece na nomeação de rio Taquari (Campina Grande do 
Sul, Ponta Grossa e Quatro Barras), serra do Taquari (Guaraqueçaba) e córrego Taquari 
(Jataizinho). 

Outra lexia de origem tupi que aparece como designativo de acidentes 
geográficos é capão, definida por Sampaio (1928) como “corruptela de caá-pãu, 
significando a ilha de mato, o mato crescido e isolado no campo”. Especificamente no 
corpus analisado, a unidade lexical aparece nomeando arroio Capão Bonito (Campo 
Largo, Castro), rio Capão Grande (Campo Largo), arroio Capão Grande (Ponta Grossa, 
Lapa), arroio Capão do Moinho (Palmeira), rio Capão do Alegrete (Campo Largo, 
Palmeira) e arroio Capão do Cipó (Ponta Grossa). 

Recordando a localização das regiões pesquisadas (Zona das Araucárias), dois 
municípios são nomeados com étimos tupis: Curitiba, unidade lexical definida por 
Sampaio (1928) como “curityba: curíí-tyba significando o pinhal, o sítio dos pinheiros”, 

                                                 
12 Pottier, Audubert e Pais (1972, p. 26-27) definem lexia como “a unidade lexical memorizada”. 
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e Curiúva, termo definido por Houaiss e Villar (2001) como “ku'ri: pinheiro + 'ïwa: 
planta, árvore, tronco (de planta)”. 

Enfim, o estudo demonstrou a valorização da flora como motivação toponímica, 
em especial as espécies nativas do Paraná, seguindo, nesse sentido, uma tendência geral 
da toponímia brasileira. O próximo tópico focaliza a questão dos estratos linguísticos 
formadores dos signos toponímicos registrados nas mesorregiões em análise, conforme 
o visualizado no Quadro 2, na sequência. 

Quadro 2. Distribuição quantitativa dos fitotopônimos, segundo a língua de origem – 
mesorregiões Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pioneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos verificar pelos dados apresentados nesse quadro que a língua 
portuguesa predomina na base linguística da toponímia relativa às mesorregiões em 
questão, com 305 ocorrências, o que corresponde a 48% do total de topônimos 
analisados. Na sequência situa-se a língua tupi, com 243 ocorrências, totalizando 38% 
do universo estudado. 

A maior incidência de nomes portugueses na nomeação dos topônimos é 
justificada por fatores históricos. De acordo com Bastos e Silva (1983, p. 48), o 
colonizador lusitano, ao conquistar as terras brasileiras, impôs elementos de sua cultura, 
tais como religião, idioma, organização política e econômica, através da força, da 
organização militar e por seu interesse pelas riquezas do Brasil. 

Ao longo da história de ocupação do território brasileiro e paranaense, 
ocorreram diversos tipos de contatos sociais – num primeiro momento do colonizador 
português com o índio; posteriormente, desse colonizador com o negro e com o índio e, 
mais adiante, do imigrante estrangeiro com todos os anteriores –, o que contribuiu 
significativamente para a formação da realidade linguística brasileira e paranaense. 

A própria origem social do colonizador e o sistema sócio-educacional 
desenvolvido, em território brasileiro, pelos jesuítas, foram, igualmente, fatores muito 
importantes para a caracterização da língua portuguesa no Brasil, em geral, ou do 
português de cada região, em particular. 

Se os fatos anteriormente destacados justificam a realidade da língua portuguesa 
no Brasil, nada impede que, na busca da filiação do sistema toponímico brasileiro, o 
pesquisador possa tomar como parâmetro 

Os princípios geográficos e histórico-sociais do país, adotando-se, como ponto de 
partida, a microvisão proporcionada pelas áreas de culturas regionais [...] que 

                                                 
13 LP: língua portuguesa; LP + LP: língua portuguesa + língua portuguesa; LP/LP: língua 
portuguesa/língua portuguesa; LT: língua tupi; LT + LP: língua tupi + língua portuguesa.  

Língua de origem13 Quantidade Percentual 

LP 305 48% 

LT 243 38% 

LP + LP 34 5% 

LT + LP 13 2% 

LP / LP 12 2% 

OUTROS 28 4% 
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condicionaram um determinado tipo de atividades materiais, em função de um momento 
histórico preciso, chega-se ao estabelecimento da correspondência entre o “nome” de 
lugar e a condição sociológica determinativa. (DICK, 1990b, p. 44) 

 

Embora o colonizador português desejasse impor suas regras de nomeação, 
considerava a realidade vivida pelos nativos, uma vez que encontrou aqui “uma 
nomenclatura básica em muitos casos incorporada à toponomástica que então se 
constituiu” (DICK, 1990b, p. 81). 

As mesorregiões Metropolitana de Curitiba e Norte Pioneiro registraram uma 
parcela mais significativa de signos toponímicos originados de língua portuguesa. Essa 
maior recorrência advém da constatação de que as duas regiões foram colonizadas por 
migrantes paulistas, inicialmente no litoral com o ciclo do ouro e posteriormente no 
interior com a expansão da cultura cafeeira pelas terras ao norte do estado do Paraná, e 
valeram-se do português, já língua oficial do Brasil para nomearem os acidentes 
geográficos físicos e humanos. 

Os dados analisados dos municípios paranaenses das três mesorregiões 
permitem trazer à baila diversos topônimos de origem portuguesa como, por exemplo, 
figueira, que aparece nomeando arroio da Figueira (Adrianópolis), ribeirão Figueira 
(Campina Grande do Sul), rio Figueira (Doutor Ulisses), córrego da Figueira (Abatiá), 
córrego Figueira (Assaí), serra da Figueira (Joaquim Távora), água da Figueira 
(Abatiá, Jacarezinho, Rancho Alegre, Salto do Itararé, Santa Mariana, Siqueira Campos, 
Uraí) e nomeia também o município de Figueira. 

A toponímia brasileira recebeu também grande contribuição do tupi, língua geral 
indígena da costa brasileira. Conforme Dick (1990b, p. 123), os tupis “caracterizam-se, 
por ser um grupo bem preciso em todo o litoral brasileiro, de norte a sul”, confirmando-
se que eram, em sua maioria, nômades, pois as migrações desses povos, “iniciadas em 
tempos remotos, puseram-nos em contacto com outros grupos”. Isso contribuiu para 
que, por onde passavam, deixassem rastros de sua cultura e de sua língua e também 
adquirissem aspectos culturais de outros povos indígenas. 

Alguns aspectos chamaram-nos a atenção, quanto à área de localização dos 
fitotopônimos de étimo tupi, pois a região de maior concentração situa-se na 
mesorregião Centro-Oriental, e pode ser explicada em parte pela presença na região, 
ainda na atualidade, das áreas indígenas Tibagi-Mococa e Queimadas, em Ortigueira, 
município pertencente a essa mesorregião, hipótese que ainda carece de investigações 
mais pontuais. 

Os nomes híbridos aparecem em 6% dos designativos das mesorregiões 
analisadas. Apresentamos, a seguir, o tópico que focaliza a estrutura formal dos 
fitotopônimos registrados nas mesorregiões em análise, conforme o visualizado no 
Quadro 3, na sequência. 
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Quadro 3. Distribuição quantitativa dos fitotopônimos segundo a estrutura formal – 
mesorregiões Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pioneiro 

 

 

 

 

 

 

Dick (1990b, p. 13) classifica a estrutura morfológica dos topônimos em três 
tipos: topônimo ou elemento específico simples; topônimo composto ou elemento 
específico composto e topônimo híbrido ou elemento específico híbrido. O primeiro é 
aquele constituído por um só formante, como em ribeirão Peroba (Bocaiúva do Sul), 
podendo apresentar-se também acompanhado de sufixos (ou outras procedências 
linguísticas), como em arroio Palmeirinha (Jaguariaíva), rio Arrozal (Arapoti) e aqueles 
ligados por conectivos como em morro das Palmeiras e rio das Palmeiras (ambos em 
Guaratuba). O topônimo composto é o que possui mais de um elemento formador, como 
em arroio Mato Branco (Rio Negro); e composto híbrido quando formado por 
elementos de línguas diferentes como em arroio Capão Grande (Lapa), formado pelo 
termo capão de étimo tupi e grande de origem portuguesa. 

Os dados apresentados no Quadro 3 demonstram o predomínio de topônimos 
simples. Dos 635 fitotopônimos inventariados, 558 (88%) são formados por apenas uma 
lexia, confirmando o exposto por Dick (1995, p. 60), sobre o processo de nomeação dos 
acidentes geográficos: 

 
os primeiros topônimos funcionavam, portanto, como verdadeiros “sign-posts”, ou 
marcas semióticas de identificação dos lugares, usadas com a finalidade de distinguir as 
características de espaços semelhantes: uma forma, uma silhueta, o perfil de uma 
paisagem se apresentando como recortes de uma corografia maior a ser detalhada. 
(DICK, 1995, p. 60) 

 

Para a pesquisadora, esse fato explica a “quase-monotonia” apresentada na 
“primeira camada da nomenclatura geográfica”; nome e lugar ou objeto a ser nomeado 
“eram uma só coisa, tinham a mesma identidade, expressando a relação unívoca entre os 
atores do processo denominativo” (DICK, 1995, p. 60). 

Considerações finais 
Se a Geografia estuda, descreve e representa a superfície terrestre, não se pode 

esquecer que todo acontecimento se faz no espaço e datas e fatos são importantes para o 
conhecimento histórico. Nesse emaranhado, juntam-se todos esses elementos e a 
toponímia pode constituir-se em um fio condutor de grande utilidade para o 
conhecimento de aspectos da realidade brasileira, pois, historicamente, os acidentes 
geográficos foram os primeiros a serem nomeados no início da conquista e da ocupação 
do espaço brasileiro. 

Até o final do século XIX e início do século XX, o estado do Paraná não estava 
totalmente urbanizado, permanecendo grande parte de seu território ainda desconhecido. 

Estrutura formal  Exemplos  Quantidade Percentual  

Simples  Córrego Palmito  574  90,8%  

Composto  Ribeirão Mato Limpo  39  6,2%  

Composto híbrido  Ribeirão Capuava Grande  16  2,5%  

Simples/simples  Rio Caviúna ou Palmital  3  0,5%  
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Assim sendo, muitos dos acidentes geográficos, apesar de sua existência desde épocas 
remotas, não tinham um nome específico. Foi o homem que passou a habitar esse 
espaço quem atribui o real significado ao meio circundante, atribuiu-lhe nomes, 
motivados pelas características físicas do local, pela aparência do acidente geográfico 
ou por questões culturais, que indicam sentimentos, ideologias de uma comunidade, no 
ato da nomeação, ou por estados psicológicos dos grupos que ocupam uma localidade. 

A investigação sobre a fitotoponímia dos municípios localizados nas 
mesorregiões Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pioneiro revelou, do 
ponto de vista etnolinguístico, a predominância de topônimos originados da língua 
portuguesa (305 – 48%), uma significativa presença do estrato tupi (243 – 38%) e a 
grande incidência de topônimos de estrutura morfológica simples, na nomenclatura dos 
acidentes geográficos. O próprio processo de geração dos topônimos, assinalados no 
decorrer deste trabalho, podem explicar que o homem, no ato da nomeação de um lugar, 
busca motivação em aspectos naturais. 

A beleza e a diversidade das espécies vegetais existentes na superfície terrestre 
sempre inspiraram o homem, tornando-se uma das suas principais riquezas, pois, ao 
viver conforme o seu desejo desfruta delas garantindo alimentação e continuidade de 
sua espécie. A raça humana primitiva, na luta constante pela sua sobrevivência, não 
dispunha de outros recursos senão aqueles oferecidos pela natureza. Assim, da 
necessidade de alimentação fazia uso das raízes, folhas, frutos, caça e pesca. Essa 
ligação tão íntima com a natureza que o circundava fez com que despertassem nele de 
forma espontânea e verdadeira pensamentos e sentimentos atingindo a sua 
espiritualidade. Nos designativos dos municípios abordados constata-se a presença de 
plantas úteis à alimentação tais como: morro do Mamão (Guaratuba), ilha das Bananas 
(Paranaguá), água do Agrião (Assaí). 

Outros topônimos resgatam o uso de certas plantas na carpintaria, como: rio do 
Ipê (Guaratuba), rio Angico (Campo Largo); na confecção de material de uso doméstico 
ou comercial: rio Cacheta (Guaraqueçaba), arroio Tamanqueira (Reserva); além da 
utilidade na ornamentação: morro das Margaridas (Matinhos), Roseira (rio da — 
Campina Grande do Sul, rio — Guaraqueçaba), ilha das Rosas e porto das Rosas 
(Antonina) e na medicina: rio Hortelã (Contenda), arroio do Poejo (Ponta Grossa). 

Percebe-se, enfim, que a exuberância e a diversidade da flora, tão aproveitadas 
pelos grupos humanos que habitaram ou habitam a região, foram os fatores decisivos 
para que as designações fitotoponímicas fossem conservadas até a época presente. 
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ABSTRACT: In this paper we consider the texts on Brazilian indigenous languages and other 
Amerindian languages published until 2008, the 30th year of publication of Estudos 
Linguísticos (1978-2008), including the articles published in the Revista do GEL from its first 
issue in 2002 until 2008). There are 113 texts written by 74 researchers from several 
institutions in various areas in Brazil, which deal with many indigenous languages in the 
country, as well as with  Aguaruna (Jívaro) and Puinave (Maku). On the basis of the subjects 
treated, we have established sixteen categories, with the predominance of morphology 
(including morphophonemics and morpho-syntax), which covers approximately 35% of the 
texts, and phonology, which accounts for 21%. We also list the institutions with which the 
authors are affiliated, as well as the languages analyzed or used in the argumentation. Finally, 
we provide the bibliographical references for the articles published. 

KEYWORDS: Amerindian languages; GEL: historiography; historiography of linguistics in 
Brazil; Estudos Linguísticos; Revista do GEL.   

RESUMO: Neste texto consideramos os trabalhos sobre línguas indígenas do Brasil e outras 
línguas ameríndias publicados até 2008, o 30º ano de publicação de Estudos Linguísticos 
(1978-2008) e incluindo os artigos publicados na Revista do GEL desde seu primeiro número 
em 2002 até 2008. São 113 textos de autoria de 74 pesquisadores de diversas instituições de 
várias regiões do Brasil, em que se abordam dezenas de línguas indígenas brasileiras e 
também o Aguaruna (Jívaro) e o Puinave (Maku). Com base nos assuntos tratados, podemos 
estabelecer dezesseis categorias, destacando-se dentre elas a morfologia (incluindo 
morfofonêmica e morfossintaxe), que abrange aproximadamente 35% dos textos, e a 
fonologia, abordada em 21%. Relacionamos também as instituições a que se filiam os autores 
bem como as línguas analisadas ou usadas na argumentação e, em anexo, apresentamos os 
dados bibliográficos de todos os textos publicados. 

PALAVRAS-CHAVE: línguas ameríndias; historiografia do GEL; historiografia da 
linguística no Brasil; Estudos Linguísticos; Revista do GEL. 

Textos 

O primeiro texto sobre línguas ameríndias publicado em Estudos Linguísticos  
foi Rodrigues (1980). A ele se seguiu até o presente (2008) mais de uma centena  
de textos. Na Revista do GEL, lançada em 2002, foram publicados na mesma área até 
agora dois artigos (AMADO, 2006; DUARTE, 2008) e três resenhas (CRUZ, 2005; 
FARGETTI, 2008; GIMENES, 2007b). 

Ao todo foram publicados 113 textos de 74 autores individuais (134 autores com 
repetição), em que são abordados aspectos os mais variados referentes a dezenas de 
línguas, pertencentes a diversas famílias linguísticas, sendo 105 (aprox. 94%) sobre 
línguas indígenas do Brasil e sete sobre outras línguas da América do Sul, dos quais seis 
sobre o Aguaruna (Jívaro) e um sobre o Puinave (Maku).  

Os textos são de autoria predominantemente individual, apresentando uma 
média de 1,53 autores por texto. (V. Quadro 1)  
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Quadro 1.  Textos ordenados pelo número de autores 

Autores Textos / % 
1 100 (0,88) 
2 10 (0,09) 
3 1 (0,01) 
5 1 (0,01) 
6 1 (0,01) 

Assunto 
Com base nos assuntos tratados nos textos, podemos dividi-los nas categorias 

abaixo relacionadas. (V. Quadro 2) 

Quadro 2. Relação de artigos publicados, ordenados por área de conhecimento 

CATEGORIAS NUM / % TEXTOS 
Morfologia, 
morfofonologia 
e morfossintaxe 

39 (0,35) Aguiar 1994; Alves 2002; Amado 2003, 2006; Araújo 2004; Cândido 
1997; Cândido & Ribeiro 2007; Cardoso 2005; Comodo 1981; Corbera 
2001, 2002, 2007; Corbera Mori 1994, 2005,; Duarte 2005, 2006; 
Fargetti 2003; Ferreira M. 2001a; Ferreira, R. V. 2004; Gimenes 2007a; 
Guedes 1992, 1995; Jensen 1982; Lima 2007; Marcus 1994; Navarro 
1996; Oliveira 2006; Pacheco 1998, 2002a, 2002b, 2007; Palácio 1984; 
Sândalo 2005; Santos, M. G. dos 2005; Silva, M. A. R. 2001; Sousa 
Filho 2005; Storto 2005; Weir 1981a, 1981b 

Fonética e 
fonologia 
 

24 (0,21) Alves 1994, 1998; Borela 1997; Brandão & Facundes 2005; Campetela 
2001; Cândido 1999, 2001, 2003; Corbera Mori 1996, 1997, 2008; 
Everett 1981; Fargetti 1994; Guedes 1989; Guedes & Minatel 1996; 
Rodrigues 1981; Salanova et al. 2000; Santos, L. M. 1987; Santos, 
L. dos 1994; Silva, M. 1982; Silva, R. G. P. da 2006; Spanghero 1999; 
van der Meer 1981, 1983 

Sintaxe 9 (0,08) Brandon & Seki 1981a, 1981b; Cândido 2005; Mori 2003; Duarte 2008; 
Guedes 1994, 2000; Pacheco 1997, 2003a 

Léxico 7 (0,06) Angenot & Vegini 1992; Camargo 2008; Coelho 2002; Espíndola 2003; 
Ferreira Netto 1993; Gonçalves 2007; Navarro 1995 

Classificação 7 (0,06) Aguiar 1992; Guedes 1990; Rodrigues 1980, 1983; Seki 1989; Vegini & 
Aikhenvald 1993; Moore 2005 

História 4 (0,04) Guedes et al. 1996; Magalhães 1984, 1986; Navarro 1997. 
Metodologia 5 (0,04) Aguiar 1993; Corbera Mori 1993; Drude 2006; Everett 1982; Ferreira 

Netto 1992 
Discurso 3 (0,03) Castro 1984; França 1993; Sândalo & Geraldi 1987 
Escrita 3 (0,03) Pacheco 2003b, 2006; Santos, L. A. dos  2006 
Resenha 3 (0,03) Cruz 2005; Fargetti 2008; Gimenes 2007b 
Etnografia 2 (0,02) Batista 1993; César 2006;  
Sociolinguística 2 (0,02) Ferreira, M. 2001b; Pal 1997 
Toponímia 2 (0,02) Dargel & Isquerdo 2005; Dick 1992 
Crioulização  1 (0,01) Aikhenvald, Amorim & Vegini 1993 
Pragmática  1 (0,01) Gnerre & Silva 1984 
Semiótica 1 (0,01) Andrade 1997 

Autores 
Os autores estão vinculados a uma ampla gama de instituições de ensino 

superior de várias regiões do país e a duas do exterior, bem como a certas instituições 
particulares e a órgãos de apoio, quer na qualidade de professores e orientadores, quer 
como alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) ou como participantes em 



 

237 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39  (1): p. 235-246, abr-mai 2010 

programas de pós-doutorado ou de iniciação científica. Três textos acrescentam à 
filiação a indicação de apoio do CNPq (1) ou da FAPESP (2). 

Dos 74 autores, 10 se identificam como estudantes de pós-graduação  
(UNICAMP 6, UFMS 1, UFG 1, UNESP Araraquara 1, USP 1), pós-doutorado (USP 1) 
ou de programas de iniciação científica (UNESP Araraquara PIBIC 1, USP IC 1). 
Contudo, não se pode precisar o número de alunos de tais programas por nem todos  
se identificarem como tal em seus textos. Em particular, as normas mais recentes de 
Estudos Linguísticos para a preparação dos textos pedem que tal informação não seja 
incluída. 

Instituições 

   Quadro 3. Instituições representadas, ordenadas por número de participantes1 

INSTITUIÇÃO NUM / % 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 62 (0,43) 
Universidade de São Paulo (USP) 26 (0,18) 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
— Campus de Araraquara - 10 
— Campus de Assis - 1 
— Campus de São José do Rio Preto - 1 

 
 
 

12 (0,08) 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 8 (0,05) 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 4 (0,03) 
Summer Institute of Linguistics (SIL) 3 (0,02) 
Universidade Estadual de Goiás (UEG) 3 (0,02) 
Universidade Federal do Pará (UFPA) 3 (0,02) 
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 2 (0,01) 
Universidade da Região de Joinvile (UNIVILLE) 2 (0,01) 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 2 (0,01) 
Vrije Universiteit Amsterdam 2 (0,01) 
Museu Paraense Emílio Goeldi 2 (0,01) 
Freie Universität Berlin 1 (0,01) 
Fundação Educacional da Região de Joinville (FURJ) 1 (0,07) 
Pontifícia Univers. Católica de Campinas (PUCCAMP) 1 (0,01) 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 1 (0,01) 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 1 (0,01) 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 1 (0,01) 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 1 (0,01) 
Universidade Federal de Goiás (UFG) PG 1 (0,01) 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 1 (0,01) 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 1 (0,01) 
Universidade Federal de Roraima (UFRR) 1 (0,01) 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 1 (0,01) 
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 1 (0,01) 
Sem filiação 1 (0,01) 

Línguas 
As línguas analisadas estão relacionadas abaixo (Quadro 4), indicando-se 

também sua classificação, em geral dada pelos autores dos textos. Quando necessário, 
recorremos às informações disponíveis em Rodrigues (1986), no site do Instituto 

                                                 
1 Vários autores apresentam filiação a mais de uma instituição. 
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Socioambiental e no site Native Languages of the Americas. (V. Referências 
Bibliográficas) 

                Quadro 4. Línguas analisadas e textos em que ocorrem 

Aguaruna (Jívaro)  Corbera 2001, 2002,; Corbera Mori 1994, 1996, 1997; 
Mori  2003 

Akwé-Xerente (Jê; Macro-Jê) Amado 2006;Sousa Filho 2005 
Apanjekrá-Canela (Timbira, Jê; Macro-Jê) Alves 1998; Salanova et al. 2000 
Apinayé (Timbira, Jê; Macro-Jê) Guedes 1990; Salanova et al. 2000 
Apurinã (Arawak) Brandão & Facundes 2005 
Arara de Guariba (Mondé, Tupi) Moore 2005 
Arawak do Sul Angenot & Vegini 1991 
Arawak do Sul e Central Corbera Mori 2005 
Aruá (Mondé, Tupi) Moore 2005 
Ashaninco (Arawak) Corbera Mori 2005 
Asteca (Uto-Asteca) Aguiar 1993 
Ava-Canoeiro (Tupi-Guarani; Tupi) Duarte 2008 
Awetí (Awetí, Tupi) Drude 2006 
Baniwa do Içana (Arawak) França 1993 
Cashinauá (Pano)  Ferreira, R. V. 2004 
Cauinte (Arawak) Corbera Mori 2005 
Cinta Larga (Mondé, Tupi) Moore 2005 
Gavião Pykobyê, (Timbira, Jê; Macro-Jê) Amado 2003 
Guarani (Tupi-Guarani Tupi) Espíndola 2003; Gimenes 2007a ; Navarro 1996; 

Rodrigues 1983 
Guató (Macro-Jê) Palácio 1984 
Ikpeng / txikão (Karib) Campetela 2001 Gnerre & Silva 1984; Pacheco 1997, 

1998, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2006, 2007 
Iñapari (Arawak) Brandão & Facundes 2005 
Juruna (Juruna; Tupi) Fargetti 1994, 2003; Lima 2007 
Kadiwéu (Guaikuru; Tupi) Sândalo 2005 
Kaingang (Jê; Makro-Jê) Gonçalves 2007; Rodrigues 1983; Salanova et al. 2000 
Kaiowá (Tupi-Guarani; Tupi)  Cardoso 2005; Espíndola 2003 
Kamaiurá (Tupi-Guarani; Tupi) Brandon & Seki 1981a; Cândido & Ribeiro 2007; Gnerre 

& Silva 1984; Silva, M. 1982 
Karitiana (Arikém; Tupi) Storto 2005 
Karo (Ramarama; Tupi) Storto 2005 
Katukina (Pano)  Aguiar 1992, 1993, 1994 
Kayapó (Jê; Macro-Jê) Guedes 1990 
Krahô (Timbira, Jê; Macro-Jê) Amado 2006 
Kuikuro (Karib) Gnerre & Silva 1984 
Kuruaya (Munduruku; Tupi) Rodrigues 1980 
Machiguenga (Arawak) Corbera Mori 2005 
Mantinéri (Arawak)  Brandão & Facundes 2005 
Marubo (Pano) Ferreira, R. V. 2004  
Matis (Pano) 
 

Cândido & Ribeiro 2007; Ferreira, R. V. 2004; 
Spanghero 1999 

Mayuruna (Pano) Ferreira, R. V. 2004  
Mbiá (Tupi-Guarani; Tupi) Gnerre & Silva 1984 
Mebengokre (Jê; Macro-Jê) Amado 2006; Salanova et al. 2000; Silva, M. A. R. 2001 
Mehinaku (Arawak) Corbera 2007; Corbera Mori 2005, 2008 
Meken (Mondé; Tupi)  Duarte 2005 
Mekéns (Tupari; Tupi)  Storto 2005 
Miskitu (Misunalpan) Lima 2007 
Munduruku (Munduruku;Tupi) Brandon & Seki 1981a; Rodrigues 1980 
Nadëb (Maku) Rodrigues 1983; Weir 1981a, 1981b 
Navajo (Na Dene) Lima 2007 
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Nhandeva (Guarani; Tupi) Alves 1994, 2002 
Nomatsiguenga (Arawak) Corbera Mori 2005 
Pajonal (Arawak) Corbera Mori 2005 
Panará (Jê; Macro-Jê) Amado 2006; Salanova et al. 2000 
Parkatejê (Jê; Macro-Jê) Amado 2006; Ferreira, M. 2001a, 2001b 
Pataxó (Maxakalí; Macro-Jê) Santos, L. M. dos 1987 
Pataxó Hahahai (Maxakalí; Macro-Jê) Santos, L. M. dos 1987 
Pirahã (Mura) Everett 1982; Sândalo & Geraldi 1987 
Puinave (Maku) Girón 2003 
Sabanê (Nambikwara) Araújo 2004 
Salamay (Mondé, Tupi) Moore 2005 
Sateré-Mawé (Mawé, Tupi) Brandon & Seki 1981a; Silva, R. G. P. da 2006 
Shanenawa (Pano) Aguiar 1992, Cândido 1997, 2001, 2003, 2005; Cândido 

& Ribeiro 2007 
Shipibo-Konibo (Pano) Cândido & Ribeiro 2007; Ferreira, R. V. 2004 
Suruí (Monde; Tupi) van der Meer 1981, 1983; Moore 2005 
Suyá (Macro-Jê)  
 

Amado 2006; Guedes 1989, 1990, 1992, 1994, 1995; 
Salanova et al. 2000; Seki 1989 

Tapajuna (Kayapó, Jê; Macro-Jê) Camargo 2008; Salanova et al. 2000; Santos, L. dos 
1994; Seki 1989 

Tapirapé (Tupi-Guarani; Tupi) Oliveira 2006; Rodrigues 1983 
Tenetehara (Tupi-Guarani, Tupi) Duarte 2005, 2006, 2008 
Tenharim (Tupi-Guarani, Tupi) Borela 1997 
Terena (Arawak)  Angenot & Vegini 1992; Marcus 1994, Pal 1997 
Terena Guaná (Shané) (Arawak) Angenot & Vegini 1992 
Terena Kinikinao (Arawak) Angenot & Vegini 1992 
Terena Layana (Arawak) Angenot & Vegini 1992 
Tupinambá (Tupi-Guarani; Tupi) Dargel & Isquerdo 2005; Duarte 2005; Gimenes 2007 a,  

b; Rodrigues 1980, 1983 
Txukahamãe (Kayapó, Jê; Macro-Jê) Seki 1989 
Waiapano (Pano) Ferreira, R. V. 2004 
Wapichana (Arawak) Santos, M. G. dos 2005 
Warekena  (Arawak) Aikhenvald, Amorim & Vegini 1993 
Waurá (Arawak) Corbera Mori 2005 
Wayampi (Oyampi) (Tupi-Guarani; Tupi) Santos, L. A. dos 2006; Jensen 1982 
Xavante (Jê, Macro-Jê) Salanova et al. 2000 
Xerente (Jê; Makro-Jê) Amado 2006;  Sousa Filho 2005 
Xipaya (Juruna, Tupi) Lima 2007 
Yaminawa (Pano) Cândido 1997 
Yaualapiti (Aruak) Corbera Mori 2005, Gnerre & Silva 1984 

 
 
Os artigos publicados estão relacionados no Anexo. Com esse levantamento 

pretendemos proporcionar aos interessados o acesso a informações que de outra forma 
requereriam a consulta a todo o conjunto das publicações do grupo. Pode ainda ser 
considerado mais um passo em direção a um índice geral de assuntos para Estudos 
Linguísticos, dando continuidade ao trabalho iniciado pelo dicionário temático de 
Magalhães (1993) para os primeiros dez volumes. A Revista do GEL tem seu índice 
temático próprio, em cada número.  
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Abstract: In this work I make considerations about the function of aspectual marker carried 
out by the final orational particle tĩ in Kaingang language of the South (family Gê, trunk 
Macro-Gê). This indigenous language is spoken in Southern Brazil by a population of about 
30 thousand people. The particle tĩ (derived of the verb 'to go' - singular) in the function of 
aspectual marker is devoted mainly to the expression of habituality. Habitual is understood 
here as the repeated occurrence of an event during a certain period of time, and that repetition 
is taken as an inherent characteristic of that period of time, not getting confused with iterative.   

Keywords:  Kaingang language, aspect, habitual. 

Resumo: Este trabalho traz considerações sobre a função de marcador aspectual 
desempenhada pela partícula oracional final tĩ na língua Kaingang do Sul (família Jê, tronco 
Macro-Jê) em contextos discursivos (orais e escritos). Essa língua indígena é falada no Brasil 
Meridional (de São Paulo ao Rio Grande do Sul) por uma população de cerca de 30 mil 
pessoas. A partícula tĩ (derivada do verbo ‘ir’ - singular), na função de marcador aspectual, 
está ligada principalmente à expressão de habitualidade. Habitual será entendido aqui como a 
ocorrência repetida de um evento durante um certo período de tempo, sendo que essa repetição 
é tomada como uma característica inerente desse período de tempo, não se confundindo com 
iteratividade. 

Palavras-chave: Língua Kaingang; aspecto; habitual. 

1. Introdução 
Neste trabalho, um recorte da minha pesquisa de Doutorado (Tempo, aspecto e 

modo em contextos discursivos na língua Kaingang do Sul (Jê)), faço uma breve 
discussão sobre algumas questões ligadas à aspectualidade na língua Kaingang. Mais 
especificamente traço considerações sobre o marcador de Aspecto tĩ, que, em muitos 
contextos, relaciona-se à expressão de habitualidade na língua. 

A língua Kaingang pertence à família Jê, do tronco Macro-Jê (cf. RODRIGUES, 
1999). Os Kaingang correspondem a quase 50% de toda a população dos povos de 
língua Jê, sendo um dos cinco povos indígenas mais populosos no Brasil — cerca de 30 
mil pessoas — distribuídas em aproximadamente 40 áreas não contíguas no Brasil 
Meridional desde o Estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul.1  

Dada a extensão na distribuição geográfica desse povo, ainda que seja possível 
falar-se de “uma língua Kaingang”, nem sempre é possível falar de determinados fatos 
linguísticos como fatos “da língua Kaingang”. Wiesemann2 (1971 e 2002), utilizando 
critérios mais propriamente geográficos, afirma que as comunidades Kaingang 

                                                 
1 Vide maiores informações:  www.portalkaingang.org 
2 Pesquisadora missionária do SIL (Summer Institute of Linguistics) que sistematizou a língua Kaingang 
nos anos 60 com base em uma pesquisa conduzida inicialmente sobre o dialeto Kaingang falado em Rio 
das Cobras (PR). Para maiores detalhes da distribuição dialetal dos Kaingang apresentada por Wiesemann 
pode-se consultar seu trabalho de 2002, p. 8 (vide bibliografia).  
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desenvolveram cinco dialetos. D’Angelis (2008) discorda dessa classificação, 
apontando que “embora didática, não é segura ou razoável em muitos aspectos”. 
Alternativamente – e tratando, em seu trabalho, da Fonologia do Kaingang – D’Angelis 
emprega uma distinção em macro-dialetos: Kaingang PR, Kaingang SP e Kaingang Sul 
(i.e, SC e RS). Necessário, então, apontar inicialmente que é esta asserção que 
acompanho em minhas pesquisas ao considerar a língua Kaingang do Sul, seguindo a 
distinção proposta por esse autor.3 

Para a discussão que aqui pretendo trazer, estarei utilizando dados recolhidos por 
mim junto a comunidades Kaingang do Rio Grande do Sul em abril e julho de 2008, 
provenientes de gravações de narrativas e falas espontâneas transcritas e traduzidas 
ainda em campo com o auxílio de uma professora Kaingang (MN). Além deles, 
exemplos oriundos de outras fontes poderão ser utilizados e estarão indicados no 
próprio corpo do trabalho. Por uma questão metodológica os enunciados em Kaingang 
estarão em itálico (destacando-se o marcador de Aspecto tĩ em negrito) e as transcrições 
serão ortográficas, seguindo-se a tradução em Português. Em anexo, ao final do 
trabalho, encontram-se as abreviações utilizadas. 

2. Algumas considerações teóricas - noções relativas à categoria de Aspecto  

Na teoria linguística não há um consenso para a noção de Aspecto. As muitas 
definições e delimitações para a questão aspectual evidenciam que ela não é tomada 
com os mesmos critérios por diferentes linguistas. Em várias acepções (não citadas aqui 
por não serem primordialmente meu objetivo), nota-se, na maioria das vezes, mais 
propriamente uma preocupação taxonômica exaustiva e via de regra, refletem teorias 
que não se interessam pela explicação dos fenômenos.4  

Entretanto, definições como as que se encontram a seguir, apesar de 
demonstrarem e manterem diferenças, apontam para o que importa, que é considerar a 
categoria aspectual como não-dêitica. Comrie (1976, p. 1-3) chama atenção que há uma 
confusão terminológica entre Tense e Aspect. Para esse autor, o termo Aspecto designa 
a perspectiva tomada sobre a organização interna da situação e, dessa forma, distingue 
diferentes pontos de vista da constituição temporal da mesma situação; entretanto, 
Aspecto não é uma categoria dêitica (COMRIE, 1976, p. 3 e 5).  

Para Lyons (1979), Aspecto também não é uma categoria dêitica: 

  …a categoria do aspecto inclui uma larga variedade de distinções possíveis. Como 
distinções temporais, todas elas se relacionam com o tempo; mas como diz Hockett, 
relaciona-se com o ‘contorno ou distribuição temporal’ de uma ação, acontecimento ou 
estado de coisas, e não com sua ‘localização no tempo’. O aspecto, diferentemente do 
tempo, não é uma categoria dêitica e não se refere ao momento do enunciado. ( p. 331) 

Em Ilari e Basso (2008), Aspecto é assim definido: 

   Por definição, o aspecto não tem nada de dêitico, expressa ao contrário uma opção do 
falante no sentido de representar o estado de coisa expresso pelo verbo segundo uma 

                                                 
3 Entenda-se, portanto, que D’Angelis reconhece uma realidade mais rica e mais complexa de distinções 
dialetais do que aquela proposta por Wiesemann, mas para grande parte dos principais fatos linguísticos, 
julga adequado distinguir não mais que 3 macro-dialetos.  
4 Pode-se consultar para uma discussão sobre estas questões o trabalho de Sasse (2002) (vide 
Bibliografia). 
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‘perspectiva’ (na palavra aspecto está presente a raiz indo-europeia spek, a mesma que 
encontramos em perspectiva) que permite considerá-lo em bloco, ou em parte, isto é, 
numa de suas fases. (p. 167) 

Assim, ao considerar a diversidade de conceitos relativos à categoria aspectual, 
julgo necessário assinalar que acompanho, neste trabalho, essa proposição geral para 
Aspecto, que o considera uma opção do falante ao expressar-se sem, no entanto, fazer 
referência a um ponto de ancoragem relativo ao enunciado. 

Em relação ao Kaingang, em descrições anteriores da língua, não há tampouco 
uma abordagem consensual sobre o assunto. Guérios (1942, p. 125), por exemplo, 
aponta, em relação às distinções temporais nos verbos: 

como todas as línguas primitivas, o caingangue desconhece as distinções temporais nos 
verbos (...) assim é que em muitas orações do português distintas em relação à 
cronologia, correspondem frases caingangue em que o verbo parece servir para qualquer 
tempo. É que o discurso caingangue obedece às arcaicas distinções do aspecto (a ação é 
caracterizada pelo seu desenvolvimento)5. 

Wiesemann (1971, p. 269-272), por sua vez, em seu trabalho Dicionário 
Kaingáng-Português/Português-Kaingáng, que foi reeditado em 1981 e em 2002, faz 
notar que os verbos podem se combinar com muitos indicadores de Aspecto ou de 
Modo, mas não apresenta uma definição conceitual de Aspecto, apenas indicações de 
uso. Segundo a autora, “os indicadores de Aspecto seguem os verbos e descritivos ou 
substantivos em função predicativa, mas podem ser precedidos de indicadores de Modo 
e pronome sujeito”. Já na edição de 2002 (sob o título Kaingang-Português -- 
Dicionário Bilíngue), Wiesemann trata de indicadores de Aspecto (‘ind. a’, na sua 
abreviação no original), em um Apêndice (1971, p. 153-173): 

os indicadores de aspecto terminam a oração mas podem ser seguidos por certos 
indicadores de opinião. Muitos indicadores de aspecto são homófonos com verbos, 
dificultando a análise. Há indicadores de aspecto Perfectivo (...) Eles indicam uma ação 
do ponto de vista global, sem ver as partes da ação, mas diferenciam-na por ser feito em 
pé, sentado, deitado, andando ou por uma pessoa ou várias. (p. 156) 

Como se observa, as referências sobre Aspecto em relação à língua Kaingang 
não são muito esclarecedoras. Assim, torna-se necessário, da mesma maneira que 
anteriormente, explicitar que considero para o Kaingang o emprego da noção de 
Aspecto como categoria gramatical para definir a função desempenhada por um 
conjunto de partículas oracionais que ocupam posição na oração com frequência, 
imediatamente depois do verbo. Nessa língua os marcadores de Aspecto de origem 
verbal são dessemantizados ou têm seu conteúdo semântico reduzido a um conceito 
abstrato, para cumprir aquela função. 

2.1 Imperfectividade e Habitualidade 
Em relação à categoria aspectual constitui caso prototípico a oposição 

morfológica entre Aspecto Imperfectivo e Perfectivo. Os termos são empréstimos 
traduzidos do Russo ‘nesoveršennyj vid’ “ponto de vista incompleto” e ‘soveršennyj 
vid’ “ponto de vista completo” e também de termos antigos criados por Curtius: 
‘dauernd vs eintretend’ (SASSE, 2002, p. 209). Em termos da linguística geral, a 
                                                 
5 Conforme Guérios (1942, p. 125), a “categoria dos tempos verbais é a evolução da categoria de 
aspecto”.  
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distinção entre Perfectividade e Imperfectividade (e dentro desta o interesse neste 
trabalho recai sobre a expressão de habitualidade) também não é concebida de forma 
unânime. Abaixo cito apenas dois autores que abordam essa distinção de maneira um 
pouco diferenciada; porém, ambos concordam que Habitual não é necessariamente 
sinônimo de iteratividade.  

Comrie (1976, p. 4) assume que Perfectivo é um olhar de fora sobre a situação, 
sem distinguir, nela, estruturas internas, enquanto que Imperfectivo é um olhar de 
dentro, ou seja, da estrutura interna da situação. Questiona frequentes definições que 
podem ser encontradas, tais como: Perfectivo indica uma situação de curta duração 
enquanto Imperfectivo indica uma situação de longa duração; ou, Perfectivo não pode 
ser definido como descrevendo uma situação com limite, oposto de não-limitado, 
descrevendo duração. Para a primeira, coloca que a asserção é facilmente contradita em 
exemplos de línguas individuais e para a última, mostra exemplos em Russo e Grego 
Antigo em que formas Perfectivas e Imperfectivas podem ser usadas como descrevendo 
duração. Comrie (1976, p. 25, 27) divide o Imperfectivo em: i) Habitual e ii) Contínuo, 
questionando algumas definições nas quais Habitual é essencialmente o mesmo que 
‘iteratividade’, isto é, repetição da situação, a ocorrência sucessiva de ‘muitos 
exemplos’ de uma dada situação. O autor contesta esta definição defendendo que 
habitualidade difere de iteratividade: “uma característica comum a todos os Habituais é 
descreverem uma situação que é característica de uma extensão de período de tempo, 
mas a ‘iteratividade’ pode ou não estar presente” (COMRIE, 1976, p. 27). 

Bertinetto, trabalhando principalmente com a língua italiana, toma o Aspecto 
Perfectivo como aquele que apresenta uma visão global do evento em questão, ou ainda 
como aquele que apresenta o ponto final de um evento ou a perspectiva do final do 
evento, ainda que expresse somente a intenção dessa conclusão (não é necessário que o 
evento esteja realmente acabado ou concluso). Assim, o Perfectivo faz referência ao 
evento precisamente determinado no seu plano temporal e se refere normalmente a uma 
ocorrência singular (BERTINETTO, 1986, p. 191). O Imperfectivo, por outro lado, não 
implica atrelamento a telos e divide-se em: 

a) Habitual: o evento é apresentado sob um ponto de vista no qual ele se repete 
num dado período de tempo. É compatível com advérbios “em X Tempo”; “até X 
Tempo”; “de Y a X Tempo”; “entre X e Y Tempo”, referindo-se aos eventos e não ao 
número de ocorrências do evento; 

b) Progressivo: há a existência de um momento de focalização onde o processo 
pode ser observado em curso ou em desenvolvimento e um estado de indeterminação do 
prosseguimento do processo além desse ponto de focalização; 

c) Contínuo: não individualiza um único instante e se apresenta 
preferencialmente com ‘estatividade’, mas não se acompanha incondicionalmente de 
qualquer tipo de advérbio de duração.  

Nesses dois autores brevemente citados o que é importante e que aqui interessa 
focalizar é a questão da concordância sobre a perspectiva Imperfectiva Habitual que 
pode apresentar um evento sob o ponto de vista no qual ele se repete em um dado 
período de tempo, mas essa repetição pode não significar ‘iteratividade’, pois é a 
própria ocorrência do evento que é recorrente, e não o número de ocorrências do evento. 
Na língua Kaingang, como se poderá verificar nos exemplos arrolados no próximo item 
deste trabalho, corroboram para essa noção de habitualidade não se confundindo com 
iteratividade.   
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3. A perspectiva Imperfectiva Habitual em Kaingang 
A partícula tĩ (derivada do verbo ‘ir’ - singular), na função de marcador  

aspectual, está ligada principalmente à expressão de habitualidade. 

Minha dissertação de Mestrado (Aspecto no Kaingang), que abordou – ainda que 
não tenha resolvido totalmente – questões relativas aos marcadores aspectuais no 
Kaingang com base em um corpus de sentenças elicitadas com contextualização, 
apontava o marcador de Aspecto tĩ tendo como uma de suas principais funções 
evidenciar a escolha do falante, ao apresentar uma informação, em uma perspectiva 
Imperfectiva Habitual. As exemplificações atuais em contextos discursivos confirmam 
essa consideração anterior, mas é necessário notar, no entanto, que esta função atribuída 
a esse marcador aspectual pode não ser a única; outras construções estão ainda sendo 
verificadas e podem trazer novas contribuições ao estudo dessa língua. 

Inicialmente e para efeito de ilustração e comparação, retomo alguns exemplos 
de meu trabalho anterior.  

Na sentença: 

(01) Inh   panh      ta    kusã      ki      jun            tĩ,         ti      ĩn     ki. 
         1p     pai     ms     cedo    em    v.chegar   HAB    3p   casa   em 
 ‘Meu pai sempre chegava cedo na casa dele’.   (GONÇALVES, 2007) 

a tradução apresentada, caracterizada por um predicado não-durativo (‘chegar’) com um 
adjunto durativo (‘sempre’), apresenta o evento sob o ponto de vista no qual ele se 
repete nesse dado período de tempo como um hábito. A repetição em questão não 
significa iteratividade; não é o evento que é intrinsecamente recorrente, mas sua própria 
ocorrência. É, pois, um evento veiculado sob a perspectiva Imperfectiva Habitual. 

Em outras sentenças que sugerem habitualidade também há a ocorrência do 
marcador aspectual tĩ: 

(02)   Kyrũ     vỹ   prỹg   kar      mĩ        ti     panh     mỹ      ẽpã      han        tĩ. 
  rapaz   ms    ano    todo    ‘em’ 6    3p      pai      para    roça    v.fazer   HAB 

‘O rapaz fazia roça para o pai dele todos os anos’.    (GONÇALVES, 2007) 

Em (02) o fazer ‘habitualmente’ a roça todos os anos não considera o número de 
ocorrências do evento, mas a recorrência do evento ‘fazer roça’. 

(03) Inh   régre     fi      vỹ        vãfy          hyn-han           tĩ       kurã      kar       ki. 
      1p    irmã    fem   ms   artesanato        v. fazer      HAB     dia        todo   em 
 ‘Minha irmã fazia balaio (artesanato) todo dia’.   (GONÇALVES, 2007) 

Note-se que no dado (03)  há expressão da multiplicidade da ação na forma do 
verbo hyn-han (‘fazer-fazer’) e habitualidade expressa pelo uso do marcador aspectual 
‘tĩ’. 

(04)  Inh    régre     fi       ta      kre           hyn-han         tĩ   
 1p     irmão     fem    ms    balaio      v.fazer          HAB  
 fi       vẽne         ke          jé. 
            3pf     v.vender      v. fazer    para    
              (a) ‘Minha irmã fazia balaio para vender’ 
              (b) ‘Minha irmã faz balaio para vender’                         (GONÇALVES, 2007)  
                                                 
6 O mĩ indica uma situação ‘interior a algo’,  porém em movimento; em uma referência temporal, indica 
‘ao longo de determinado tempo’. 
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Apesar de haver mais de uma tradução possível (a e b) do ponto de vista 
temporal, não se pode deixar de observar, entretanto, que ambas mantêm a noção de 
habitualidade. Como na sentença anterior (03), o verbo hyn-han (literalmente: ‘fazer-
fazer’, sendo a forma do verbo han reduplicado) demonstra a multiplicidade da ação. 

Uma outra observação pode ser feita ainda em relação aos enunciados (03) e 
(04) pois talvez haja a possibilidade em (03) de uma leitura iterativa; entretanto, ao meu 
ver, não necessariamente licenciada pela multiplicidade da ação, mas pela presença do 
adjunto adverbial durativo (‘(em/durante) todo dia’), que mede não a duração de cada 
evento considerado individualmente, mas o tempo global dentro do qual ocorrem 
eventos do mesmo tipo (‘fazer balaios’). Já em (04) não parece haver essa leitura 
iterativa contextual. 

(05) Kanhgág   si        ag       ẽmĩn          han         tĩ       governo      mỹ. 
  índio      antigo   3ppl   estrada    v. fazer     HAB   governo     para 
 ‘Os índios antigos abriram muitas estradas para o governo’.   (GONÇALVES, 2007)  

 
(06) Ẽg       krẽ    ta    merenda          ko              tĩ,         escola    ki. 
       1ppl   filho   ms   merenda       v. comer    HAB      escola    em 
  ‘Nossos filhos comem a merenda na escola’.   (GONÇALVES, 2007) 

  

(07)  Sa              kãgunh         mãg             mỹr      inh          pi                kron           tĩ. 
         (1p)+ms       erva         v. comprar     mas       1p          ms(neg)     v. beber     HAB 

  ‘Eu comprei (uma) erva, mas eu não tomo (chimarrão)’.  (GONÇALVES, 2007)  

Na sentença: 

(08) Kanhgág    si          ag      ta        ka        tỹ        pĩ         han         tĩ. 
            índio       antigo   3ppl    ms    ‘pau’    com    fogo    v. fazer   HAB 
 ‘Os antigos sabiam fazer (faziam) fogo com ‘pauzinhos’’.   (GONÇALVES, 2007)  

o evento é representado com o uso do marcador tĩ sob um ponto de vista no qual ele se 
repete habitualmente: o evento de ‘fazer fogo’, em um determinado período de tempo, 
‘os antigos, ‘naquela época deles....tinham como hábito....’.  O mesmo vale para ‘abrir 
estradas’ pelos antigos índios (em 05); comer merenda (todos os dias) pelas crianças na 
escola (em 06) ou não ter o hábito de tomar chimarrão (em 07, onde também se pode ler 
em negativo: ter o hábito de não tomar chimarrão).  

Ainda uma outra exemplificação interessante: 

(09) Kanhgág    kófa     ag     ta     ãprã       nĩgnĩg          tĩ. 
 índio        velho    3ppl    ms     chão      v. sentar   HAB 
 ‘Os índios velhos gostavam de sentar no chão’.    (GONÇALVES, 2007) 

onde a tradução lança mão do termo ‘gostar’, embora não o encontremos expresso na 
frase original Kaingang. O que dá a ideia de algo que é recorrente, habitual, é o uso do 
marcador tĩ. 

Essas exemplificações demonstram que, diferentemente do apresentado em 
Wiesemann (2002), o marcador tĩ está expressando ao ser utilizado pelos falantes 
Kaingang uma perspectiva Imperfectividade apresentando eventos habituais. 

Retomemos, então, exemplos desse marcador nos dados de 2008 em contextos 
discursivos e que corroboram a acepção demonstrada em 2007. 
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O trecho transcrito abaixo é parte de uma conversa informal entre duas senhoras 
(TV e TK) Kaingang de Nonoai (RS) que, ao dar continuidade na conversa, mudam de 
assunto e começam a falar sobre o que o filho de uma delas perguntou, quando pequeno, 
para a avó (uma das mães delas7). Os parágrafos numerados sequencialmente facilitarão 
a discussão posterior. 

 

(10)  (...) -“Vovó!  Ag  ser...     Ãjag       vãsỹ       ãjag      kaga    kỹ,       ãjag        hãre               tĩ”. 
           vovó !  3pl  assim... 2pl   antigamente   2pl    doente então     2pl    interrogativo    HAB 
 -“Vovó, eles... Vocês antigamente quando ficavam doentes como faziam?” 

(11) Fi    ny       kã      tỹvĩn      ẽg    tỹ      tĩ. 
 3f  v. rir   então  muito     1pl  ms   HAB 
 ‘Nós rimos muito dela’.  

(12) -“Ẽg   kaga    kỹ   ẽg    tỹ   Topẽ   mỹ     tó        tĩ”,       ke    fi    tỹ     tĩ (risos...).  
    1pl doente então 1pl ms Topẽ8   ms v. contar HAB  v. dizer  3f  ms   HAB 
 -“Quando ficamos doentes nós contamos para  Topẽ”, ela disse. (risos...)  

(13) -“Inh  mỹ        ven      tỹvĩn    fi    nĩm     vé”,    ke       tỹ      tĩ. (risos...).    
     1p para v. mostrar muito  3f   v.dar    ms,  v. dizer ms    HAB 
 -“Agora ela mostrou para mim”, diz ele. (risos...)  
 
(14) (...) -“Mỹnh    fag      ne tỹ       hãra    ser      vãsỹ               Topẽ   mỹ         tó      tĩ”,                                  
            mãe   3fpl    (ms ms)     mas    assim  antigamente Topẽ  para   v.contar  HAB 
   ke          fag    tỹ   tĩ.  
 v.dizer 3fpl  ms HAB 
 -“As mães antigamente já contavam para ‘Topẽ ”, diziam elas. 

 

(15) Ẽg   Topẽ       ki kagtĩg              ra         ẽg  tỹ   Topẽ  tỹ    ẽg       vej              ke         tĩ,      
 1pl Topẽ não saber/ignorar  apesar de 1pl  ms Topẽ  ms 1pl   v.cuidar(fut) v.fazer HAB  
 ham,         ón      kỹ. 
 assim v.contar então 
 ‘Mesmo sem conhecer Topẽ, a gente fala, Topẽ vai cuidar de nós’.9  

É necessário destacar, antes de proceder a uma breve discussão do trecho acima, 
que, apesar da utilização de contextos discursivos orais e escritos, em princípio (pelo 
menos neste momento), não estarei tratando diretamente de questões de Discurso ou de 
Análise de Discurso, mas mais propriamente de sintaxe e semântica nesses contextos. 
Certamente elementos de ordem discursiva serão necessários para um melhor 
entendimento das construções apresentadas e serão utilizados quando necessário. Pode-
se perceber, por exemplo, que o discurso é polifônico; muitas vozes (em muitos 
momentos) aparecem no mesmo parágrafo. Várias referências dizem respeito a 
contextos citados anteriormente e que o enunciador pressupõe que eu, como ouvinte, 
lembre do que já foi contado ou saiba sobre o que ele está falando. 

Assim, no enunciado (10), como já mencionado, a senhora retoma uma fala do 
filho quando pequeno ao perguntar para a avó como faziam ao ficarem doentes. A 
presença do tĩ faz com que o sentido pretendido na pergunta fosse algo como: 

                                                 
7 Nos Kaingang as irmãs da mãe são também consideradas mães, assim como os irmãos do pai são 
considerados pais. 
8 Faço uma opção ao não traduzir o termo, pois acho que Deus e Topẽ possuem diferentes significações. 
9  Aqui talvez o sentido mais aproximado (e menos literal) em Português seria: Topẽ nos ajude! 
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‘antigamente o que / ou como vocês faziam habitualmente (normalmente) quando 
estavam doentes’?  

Já em (11) há uma certa inversão na ordem da narrativa, antecipando a reação 
delas ao que será dito no parágrafo posterior; pois elas, naquele tempo..., quando essa 
mãe delas falava sobre esse assunto.... elas ‘riam dela’, ‘achavam graça’ — quando ‘a 
avó’ respondia o que se segue em (12). A presença do tĩ coloca a possibilidade do 
enunciado ser assim traduzido: ‘Nós ríamos muito dela’, mostrando o interlocutor se 
colocando, se localizando naquele momento de evento lembrando sua reação lá, e 
possivelmente ao fato de que esse “ríamos” deve fazer referência não apenas àquela 
conversa, naquele dia, mas a conversas repetidas, a outros momentos nos quais 
provocavam a avó com esse ou outros assuntos “dos tempos antigos”, que as faziam rir 
a respeito do que a avó contava, ou da forma como ela contava. Entretanto, o enunciado 
não deixa de marcar que isso era também algo habitual (indicado pelo tĩ), já que o que 
‘essa mãe’ delas falava era algo anteriormente dito para ela e que já acontecia em outros 
tempos: ‘as mães contavam para Topẽ quando ficavam doentes...’. Isso está apontado no 
enunciado (14) com o uso do evidencial ne tỹ ‘diz que’ colocando no contexto a 
informação que, provavelmente também foi ouvida (pela ‘avó’) de ‘suas mães’ (e aí 
talvez se explique a utilização do pronome de 3ª pessoa feminino plural fag ‘elas’), 
daquilo que era recorrente, habitual: “Diz que as mães antigamente já contavam para 
Topẽ, diziam elas”. 

Mas ainda há uma observação em relação ao enunciado (12) que mostra a 
resposta da avó no qual a presença do marcador aspectual tĩ faz o fechamento da fala. 
Aqui o que se tem concretamente na materialidade do enunciado é um deslocamento da 
temporalidade para o momento do evento verificada a partir dessa tradução fornecida 
por falantes nativos do Kaingang ao apresentarem ke fi tỹ tĩ como ‘ela disse’, em vez de 
‘ela dizia (isso)’ (tradução esta que melhor expressaria a ideia de imperfectividade e 
habitualidade). Pode-se pensar pelo menos em dois caminhos: 1) a pessoa está 
contando, mas pelo fato de ter presenciado o evento, ao citar literalmente o que a outra 
pessoa falou, desloca a referência temporal da narrativa resultando esta tradução: ‘ela 
disse’ (ela respondeu.., ela falou assim — naquele momento em que o evento estava 
ocorrendo...); ou 2) a tradução também poderia ser ‘ela dizia’, já que o sentido 
pretendido com o uso do tĩ é mostrar habitualidade. 

Retomando, então, as exemplificações, seguem-se outros enunciados nos quais 
também a presença do marcador aspectual tĩ responde pela perspectiva habitual. 

Neste outro trecho abaixo pode-se verificar esse mesmo uso de tĩ. É um relato 
pessoal onde uma senhora (TK) Kaingang de Nonoai conta como aprendeu a fazer 
balaios. Pode-se notar que a perspectiva Imperfectiva e Habitual da narrativa é dada 
pelo marcador aspectual tĩ. 

(16) Hãra inh      nĩ          kejẽn    posto tá,          nĩj            tĩ      mũ              ser           ham (...)  
 mas   1p   v. morar  um dia posto   lá  v. morar (fut) v. ir   PERF   então/daí    assim 
 ‘Mas um dia eu fui morar lá no posto’. 

(17) kỹ     inh    ne ser,       sỹ       tia Verda    fi      hã                mré          vãn kan   tĩ     tĩ,  
 então 1p ms assim (1p) +ms tia Verda fem     ênfase10  junto/com    taquara   v.ir HAB 
 ‘Então eu ... eu ia buscar taquara com a tia Verda (...)’  

                                                 
10 Apesar de ser traduzido normalmente como ‘igual / parecido’, o sentido aqui de hã é algo mais 
propriamente para um enfático no discurso: ‘é com ela mesma’ - há uma especificação da pessoa citada. 
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(18) ... hãra  fi  panh  tỹ   ẽg  mỹ:    “ãjag   vagfyn   kỹ          ija                     jagmỹ      
     mas  3p   pai  ms  1pl  para    2pl    balaios  então   (1p)+ms     para vocês/de vocês  
           génh 11            kỹ         tĩg”,        ke      tĩ. 
  levar várias coisas então v., andar,  v.dizer HAB 
 ‘... e o pai dela dizia para nós: “se vocês fizerem balaios eu levo para vocês”’. 

(19) Kỹ      ẽg tỹ    ti mỹ         hynhan          tĩ         ser,        ke      inh       nĩm. 
 então 1pl ms 3p para  v.fazer/fazer    HAB   assim   v.dizer     1p    (asp asp) 
 ‘Então nós fazia para ele’. 

(20) Kỹ      tỹ    kejẽn       jun        ke           tĩ,        kusãki,       kỹ     tỹ   ser    “fia... ãjag      vãfy  
 então ms as vezes v.chegar v.fazer   HAB de manhã    então ms assim “filha...2pl   artesanato    
 mỹ            kynkar      ser,  
 pron. int. prontos     assim 
 isỹ             ãjag mỹ             ón12         kỹ        ũ              gégtĩg      jé”,    ke        tĩ. 

 (1p)+ms   2pl   para ‘experimentar’ então  pron.ind.  v.levar    para, v.dizer HAB 

 ‘Então às vezes de manhã ele chegava (aparecia) e perguntava: “filha ... os balaios de vocês já 
 estão prontos”, ele dizia’. 

Inicialmente deve-se observar que o tĩ presente em (16) é verbo ‘ir’ e não 
Aspecto. Assim também em (17) o primeiro tĩ é verbo e o segundo é o aspectual: o 
evento de ‘ir buscar taquara’ para fazer o artesanato é que está marcado. A construção 
do enunciado em (18) mostra a fala do pai da tia Verda que ‘dizia’ para elas que ‘se elas 
fizessem os balaios, ele levaria para vender’. Expressa, pois, uma fala recorrente, por 
isso ‘ele dizia’. 

Pode-se perceber que isso era habitual pelo uso de tĩ em (19): ‘então nós 
fazíamos (habitualmente)... — o verbo han ‘fazer’ (reduplicado) é que está marcado. 
Nesse enunciado há novamente a posição de quem fala deslocada para o momento do 
evento. Apesar de não traduzido pela minha auxiliar de transcrição, o final da 
enunciação com ke  inh  nĩm ‘eu disse’ mostra que ela responde para o tio e aqui não 
explicitamente há algo mais ou menos como uma continuação em resposta à fala dele,  
em um enunciado indireto: ‘(eu disse) que nós iríamos fazer  para ele’.  

Também fechando esse trecho de narrativa, o enunciado (20) está evidenciando 
a expressão de habitualidade na ocorrência dos eventos relatados: ‘o pai (da tia Verda) 
aparecia (resultado de jun ‘v. chegar’ + ke ‘v. fazer’ = ‘v. aparecer’) às vezes, de manhã, 
perguntando se os balaios delas já estavam prontos para ele levar... era isso que ele 
dizia’. 

Para finalizar trago mais um outro exemplo interessante onde apesar do Aspecto 
tĩ estar marcado morfologicamente por j (indicação de Tempo Futuro) - tĩj - ainda se 
mantém a ideia de habitualidade: 

(21) Kỹ     ser       genho       ta      ser,          kusã ki              ser     inh     panh   ta  
              então  assim  engenho   ms  assim    de manhã cedo   assim     1p     pai    ms  
   genho            ãn                  to      ser      monh      vin                tĩj, 
     engenho    p. dem.   em direção  assim     boi    v. colocar     HAB(fut) 
 ha          isa           kinhra          sĩ                  tỹ        tĩg.  
  agora   (1p+ms)    v. saber      pequeno     com/por    asp 
 ‘Então o engenho, de manhã, meu pai colocava os boi no engenho, lembro um pouquinho’. 

                                                 
11 Génh = levar várias coisas / vyn = levar uma coisa. 
12 ón aqui aparece no sentido de ‘experimentar’ = que ele experimentaria, ele tentaria levar para vender. 
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Neste dado (21) é o tĩj que responde pela ocorrência do evento ‘colocar os bois 
pela manhã no engenho’ como sendo uma atividade realizada habitualmente pelo pai 
dela (provavelmente todos os dias...). 

Como se pôde observar nessas exemplificações da língua Kaingang do Sul, em 
contextos discursivos não há iteratividade expressa pela presença do marcador tĩ nos 
enunciados, o que confirma que a expressão de habitualidade pode diferenciar-se de 
iteratividade. 

4. Considerações finais 
Essa breve exposição teve o intuito de abordar uma questão e uma área ainda 

pouco trabalhada nos estudos de línguas indígenas brasileiras, e com poucos estudos 
consistentes no que se refere às línguas Jê. Buscar reflexões sobre a língua Kaingang a 
partir de contextos discursivos procura trazer para o conjunto de conhecimento 
acumulado e para a reflexão linguística como um todo fatos de uma língua não indo-
europeia que poderão contribuir ao avanço da compreensão que hoje se tem das teorias 
que buscam entender as categorias gramaticais de Aspecto (e também de Tempo) e que 
são ainda muito divergentes e incongruentes. 

Mesmo a seleção presente nesta pequena apresentação, de um dos marcadores de 
Aspecto do Kaingang que parecem menos controversos, revela a necessidade de 
distingui-lo de outras noções aspectuais. A discussão da categoria gramatical de 
Aspecto, a partir de uma língua indígena brasileira, aponta para a riqueza de questões 
ainda em aberto a serem investigadas no amplo leque de línguas indígenas no Brasil.  

ANEXO - ABREVIAÇÕES UTILIZADAS 
asp = Aspecto 
fem = marcação de feminino 
fut = Futuro 
HAB = Aspecto Imperfectivo Habitual 
ms = Marca de Sujeito 
PERF = Aspecto Perfectivo 
p. dem = pronome demonstrativo 
p. ind = pronome indefinido 
p. int. = pronome interrogativo 
v. = Verbo 
1p = 1ª pessoa singular 
2p = 2ª pessoa singular 
3p = 3ª pessoa masculino singular 
3pf = 3ª pessoa feminino singular 
1pl = 1ª pessoa plural 
2pl = 2ª pessoa plural 
3pl = 3ª pessoa masculino plural 
3fpl = 3ª pessoa feminino plural 
(1p)+ms = 1ª pessoa singular com marcação de Sujeito  
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Abstract: The words derived with the suffix -aço can show different meanings, such as the 
augmentative property, crash, intensity, action, improving and pejorative ones. However, in 
many occasions it is not taken into account the fact that some of these meanings are not part of 
the Latin suffix (-aceu) where the Portuguese -aço came from. So it is not under discussion 
how these values started to be in the suffix. This research dealt with the meanings presented 
by the morpheme -aço through the time according to studies within a corpus constituted by 
texts written from the 13th to 20th centuries. It also aimed at evaluating the semantic values of 
-aço in the current Portuguese. The analysis was based on the words of Houaiss Dictionary 
that are ended in -aço. These words were analyzed through the semantic value given by this 
formative unit. It was made afterwards a work that aimed at verifying the use frequency of 
these words in order to see if they are highly used. 

Keywords: suffix -aço; semantic value; diachrony; use frequency  

Resumo:. As palavras derivadas com o sufixo -aço podem apresentar  muitos significados, 
como o de aumentativo, de golpe, de intensidade, ação, melhorativo e pejorativo. No entanto, 
muitas vezes não se leva em consideração o fato de alguns desses significados não estarem 
presentes no sufixo latino (-aceum) que deu origem ao -aço português. Assim, não se discute 
como esses valores passaram a ser assumidos pelo referido afixo. Por isso, o presente trabalho 
tratará dos significados desempenhados pelo morfema -aço ao longo do tempo, por meio de 
pesquisas realizadas em um corpus constituído de textos escritos desde o século XIII ao XX. 
Busca-se também averiguar os valores semânticos assumidos pelo -aço no português atual. 
Para isso, utilizaram-se como base os verbetes do Dicionário Houaiss que possuíam esse 
sufixo. Essas palavras foram analisadas de acordo com valor semântico dado pelo elemento 
formativo -aço. Após essa análise, realizou-se uma pesquisa que visava a verificar a 
frequência de uso desses vocábulos, para se investigar se estes são de fato usadas. 

Palavras-chave: sufixo -aço; derivação; valor semântico; frequência de uso. 

1. Introdução  
Os estudos sobre morfologia derivacional, sobretudo aqueles que visam a uma 

abordagem diacrônica, aparecem em número reduzido nas pesquisas linguísticas atuais. 
Por isso, não surpreende o fato de serem raros os materiais a respeito de sufixos como o 
-aço, por exemplo. Afixo que, atualmente, apresenta uma produtividade significativa em 
língua portuguesa.  

Talvez essa produtividade tenha sido motivada, pelo menos inicialmente, por 
formações como “cacerolazo”. Palavra surgida no Chile, onde teve lugar, no ano de 
1971, a primeira manifestação desse caráter. Anos mais tarde, alguns países sul-
americanos também reproduziram manifestações semelhantes, como ocorreu no 
Uruguai, Venezuela e Argentina. Esses protestos, que se tornaram tão frequentes nesses 
países, acabaram influenciando formações linguísticas parecidas em português, como se 
verá na Seção 4. 
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Tomando um viés histórico, encontram-se em J.J.Nunes (1945, p. 376) alguns 
apontamentos a respeito desse sufixo. Segundo esse autor, o morfema originou-se do 
sufixo latino -aceum, assumindo, nas mais das vezes, o valor de grandeza ou de 
coleção. No entanto, não comenta a respeito de outros valores que o afixo atribui às 
palavras a que se une. Em Said Ali (1964, p. 108), o -aço é elencado entre os 
formadores de vocábulos aumentativos. Além dessa informação, o autor traz alguns 
exemplos dos quais se extrai: mestraço, ricaço e doutoraço. É curioso que o estudioso 
não tenha ressaltado o valor pejorativo que ocorre nesse último exemplo, de acordo com 
o que se encontra exposto nos dicionários Houaiss e Caldas Aulete.1 

A definição desse sufixo no Dicionário Houaiss (2001) também se restringe ao 
valor aumentativo. Entretanto, essa obra lexicográfica insere em seu exemplário alguns 
verbetes que não apresentam esse significado, como se pode perceber ao consultar as 
acepções das palavras canhonaço, canivetaço, chicotaço e chifraço.  Essas são definidas 
como possuidoras do valor de golpe. 

No Dicionário Caldas Aulete (1987), a definição engloba o valor de ação, mas 
sempre associado à ideia de intensidade ou excesso: -aço: “aumento; que é muito (certa 
qualidade); dada ação caracterizada pelo excesso; algo em excesso (esp. barulho): 
amigaço, bandidaço, ricaço; mulheraço; badernaço; apitaço, buzinaço”. Já em 
Sandmann (1988, p. 33-34) há uma breve exposição sobre os valores admitidos por esse 
morfema: aumentativo (mulheraço), e golpe com intensidade (joelhaço), embora admita 
que este último seja mais raro em português.2 

Outra análise é proposta por Malkiel (1959, p. 193-258), em um artigo intitulado 
“The two sources of the hispanic suffix -azo”. O estudioso faz uma importante 
observação, motivado pelos significados assumidos pelo -aço. Esses significados 
revelariam não uma polissemia do sufixo e sim uma relação de homonímia. Isso porque 
ele acredita que existam dois sufixos -aço. O -azo1

 teria se originado da forma latina -
atio e possui um valor aumentativo. Já o -azo2

 proviria também de um sufixo latino -
aceum e possui valor de golpe.  

Ainda de acordo com o autor, -azo1 pode ser encontrado em outras línguas 
românicas. Assim, tem-se, além do português –aço: provençal -as, -asa; francês -as, -
ace e italiano -accio ou -azzo. Outra observação pertinente que faz esse autor é o fato de 
apenas o -azo aumentativo admitir ser passado para o feminino de acordo com a base 
(MALKIEL (1959). O mesmo não ocorreria com o significado de golpe.  

Já -azo2 seria restrito ao espanhol. No entanto, sabe-se que o português também 
registra o significado de golpe, muito embora ocorra em menor frequência, assim como 
assinalou Sandmann (1988, p 33-34).  Esse fato desperta questões bastante relevantes 
quanto aos significados que o sufixo -aço pode admitir em português.  

Desse modo, para analisar os valores semânticos produtivos em língua 
portuguesa, será necessário verificar como se deu o desenvolvimento dos significados 
desse sufixo e averiguar a influência da língua espanhola nessas formações. Ademais, 
será imprescindível examinar se os vocábulos analisados são formações vernáculas ou 
se são adaptações das formas do espanhol.  
                                                 
1 De acordo com Aulete: doutoraço: aumentativo de doutor, toma-se no sentido faceto ou crítico: “E um 
doutoraço. Chasqueemos um pouco... de certos doutoraços puritanos.” (Fil. Elísio, Versos, I, p. 60, ed. 
1797.)  
2 Ele observa que o -aço pode atribuir a uma palavra, ao mesmo tempo, o significado de golpe e de 
intensidade, como nas palavras joelhaço (golpe forte dado com o joelho) e pataço (golpe aplicado com 
força com a pata ou a mão). 
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Para investigar essa questão, far-se-á uma pesquisa em corpus3 com textos 
escritos entre os séculos XIII ao XX, o qual é composto por diversos gêneros e tipos 
textuais. Também será feita uma busca em sites da internet a fim de se avaliar a 
frequência de uso das palavras sufixadas em -aço no português atual, já que isso pode 
ser um indicativo importante sobre a formação dessas palavras. 

2. Levantamento das palavras derivadas com o sufixo -aço: Séculos XIII      
ao XX 
Análise Quantitativa 

O corpus do presente trabalho é composto de obras que abrangem textos escritos 
desde o século XIII ao século XX,4 dos quais se podem citar: as cantigas dispostas no 
Cancioneiro da Biblioteca Nacional, as Cantigas de Santa Maria; as peças de Gil 
Vicente, José de Anchieta, Antônio José da Silva, José de Alencar, Martins Pena, 
Arthur Azevedo e França Júnior; cartas de Pero Vaz Caminha e Pero Magalhães; 
sermões de Padre Antônio Vieira; poesia de Camões, Gregório de Matos, Gonçalves 
Dias, Castro Alves, Bernardo Guimarães, Sousândrade, Olavo Bilac e Cruz e Souza. 
Também compõem esse corpus as obras prosaicas de Machado de Assis, José de 
Alencar, Raul Pompéia, Visconde de Taunay, Franklin Távora, Júlio Dinis, Joaquim 
Manuel de Macedo, Aluísio de Azevedo, Adolfo Caminha, Lima Barreto e Alcântara 
Machado.  

Foram encontradas 176 palavras no corpus pesquisado.5 Destas apenas duas 
palavras (espinhaço e chumaço) apareceram nos textos analisados dos séculos XIII ao 
XV. No século XVI encontraram-se seis ocorrências sufixadas com -aço, a saber: 
chumaço, espinhaço (duas ocorrências), balaço, canhonaços e tolaço, das quais apenas 
a última não consta no Dicionário Houaiss. No entanto, o contexto ajuda na 
identificação de seu significado, como se pode notar a seguir: 

 “Entra, tolaço eunuco” (Auto da Barca do Inferno. Gil Vicente) 

Desse modo, pode-se perceber que, neste exemplo, o sufixo apresenta valor 
semântico de nomina essendi, significando “aquele que é muito tolo”. 

No século XVII o número de ocorrências aumenta para 18 palavras, são elas: 
madraço (seis ocorrências), espinhaço (quatro ocorrências), ladronaço (duas 
ocorrências), ricaço, mulataço, porraço, gataço, arreitaço e prudentaço. Destas, as 
quatro últimas não aparecem no dicionário, porém também é possível depreender os 
seus significados por meio do contexto em que foram empregadas.  

É bastante notável que essas criações pertençam a um mesmo autor – Gregório 
de Matos. Em gataço, tem-se um aumentativo, mas não em relação a gato (animal) e 
sim em relação à palavra-base em seu sentido figurado, isto é, ladrão. Essa afirmação é 
possível com a análise do contexto e do poema: “até no ofício um gataço”. Nessa 
                                                 
3 O corpus utilizado encontra-se disponibilizado no site www.usp.br/gmhp, em que se podem consultar os 
títulos das obras pesquisadas. 
4 Faz-se necessário ressaltar que, pelo fato de a quantidade de textos variar de século para século no 
corpus pesquisado, não será feita uma análise da frequência dessas palavras. Assim, os resultados serão 
apresentados em números absolutos e não em porcentagem.  
5 Por se tratar de um artigo, cujos limites não permitem uma exposição mais ampla, terão o contexto 
apresentado apenas as palavras em que haja necessidade de se esclarecer a acepção que fora utilizada ou 
aquelas que não se encontram registradas em dicionários como o Vocabulário portuguez e latino (1720), 
de Rafael Bluteau, o Houaiss ou o Caldas Aulete. 
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poesia satírica, o autor condena os governantes que furtam e indica várias formas do 
roubo por eles praticado. Nesse mesmo poema, o autor emprega porraços “e tirando-me 
porraços”, indicando a noção de golpe, uma vez que descreve uma briga.  

Já a palavra prudentaço “Diz logo prudentaço, e repousado” é empregada para 
designar “aquele que é muito prudente”, indicando o significado de nomina essendi, 
associado ao traço de intensidade, unido ao adjetivo prudejnte. Em arreitaços, há a 
ideia de ação, dada pelo tema verbal da palavra: arreita – arreitar, a qual significa 
“provocar desejos sexuais em; estimular sexualmente” ou “sentir esse desejo”. No 
poema em que essa formação ocorre, Gregório ironiza um clérigo: “Magano, infame, vil 
alcoviteiro,/ Das fodas corretor por dous tostões, /E enfim dos arreitaços alveitar”. 
Depreende-se, assim, que essa palavra se refere a uma ação, associada também à ideia 
de intensidade. 

Já no século XVIII, encontraram-se apenas cinco ocorrências: espinhaço e 
cachaço, com duas ocorrências, e inchaço. Deve-se fazer, aqui, uma ressalva. Como a 
quantidade de textos entre os séculos XVII e XVIII é aproximadamente a mesma, 
provavelmente o número expressivo de ocorrência no século XVII pode se dever à 
presença das poesias satíricas de Gregório de Matos. Assim como outros sufixos 
aumentativos (-ão, -arro, -uço), o morfema -aço também é mais comum em textos 
informais, como é o caso de poesias desse tipo e peças de teatro.  

  Nos séculos XIX há uma quantidade maior de textos, por isso é natural que o 
número de ocorrências também seja maior. Encontraram-se nos textos pesquisados 
desse século 120 ocorrências formadas com -aço, a saber: madraço (6 ocorrências ), 
estilhaço (13 ocorrências), espinhaço (15 ocorrências), cachaço (15 ocorrências), ricaço 
(31 ocorrências), melaço (6 ocorrências), malcriadaço, vermelhaço, ignorantaços, 
estardalhaço (8 ocorrências), bagaço (4 ocorrências), peitaço, falaço (2 ocorrências), 
merinhaço, andaço (3 ocorrências), guampaço, pontaço (3 ocorrências), amigalhaço, 
atrevidaço, femeaço (2 ocorrências), inchaço, talentaço, pinotaços, poetaço, e 
bigodaço.  

Não constam no Dicionário Houaiss as palavras: malcriadaço, ignorantaço, 
peitaço, bigodaço e pinotaço. Essas podem ser interpretadas como valor semântico de 
nomina essendi, nos dois primeiros casos, e como aumentativos, nos demais casos. É 
interessante observar que o dicionário traz outras formas aumentativas para algumas 
dessas palavras como, por exemplo, ignorantão, bigodudo, peitaria ou peitama, sendo 
as últimas marcadas como tabuísmo. Os neologismos encontrados, provavelmente, se 
devem à busca dos autores por uma maior expressividade.  

No corpus utilizado, as obras do século XX estão em menor número, se 
comparada ao século XIX, por isso a baixa ocorrência dessas palavras não deve ser 
interpretada como baixa frequência ou como baixa produtividade do sufixo no século 
XX. Foram encontradas 18 ocorrências: estilhaço (três ocorrências), ricaço (cinco 
ocorrências), panaço, cachaço, estardalhaço (duas ocorrências), andaço, ginetaço, 
trompaço, bagaço, atrevidaço e valentaço. Esses vocábulos são todos registrados pelo 
Dicionário Houaiss.  

Análise Semântica 
As palavras encontradas no corpus foram divididas em oito grupos denominados 

ação, aumentativo, coleção, melhorativo, golpe, nomina essendi, pejorativo e 
relacional. É importante ressaltar que essa classificação leva em conta o valor 
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semântico dado pelo sufixo, isto é, o significado que esse morfema atribui à base do 
vocábulo do qual deriva. Esses grupos semânticos serão apresentados a seguir: 

  

Grupo 1 – Ação 

Neste grupo estão as palavras que possuem valor semântico de ação, a qual pode 
ser lida por meio da paráfrase “ação de x”, em que x é a base. A ideia de ação é 
proveniente da base verbal dessas palavras (andar, arreitar, inchar, falar). Além dessa 
noção, essas palavras também possuem um traço de intensidade.  

É pertinente notar que nessas formações há uma mudança quanto à categoria 
gramatical, pois a palavra base é um verbo, mas, após a derivação, passa a substantivo. 
Por isso, esse sufixo pode ser classificado como heterocategorial, já que consegue 
alterar a classe gramatical de algumas palavras. 

  

Grupo 2 – Aumentativo 

Os aumentativos estão entre os significados mais produtivos. Nesses casos o 
sufixo se une a bases substantivas ou adjetivas e significa “x grande”. Nos vocábulos 
mulataço e talentaço, além da ideia de aumentativo, o sufixo também agrega a noção de 
melhorativo, atribuindo um traço positivo à base. Não se pode dizer o mesmo do 
significado pejorativo que tem a palavra ladronaço, uma vez que a noção negativa já 
estava presente na base da palavra derivada, portanto não é um traço dado pelo sufixo. 

  

Grupo 3 – Coleção /conjunto 

Aqui há apenas dois vocábulos: femeaço e chumaço. A primeira pode significar 
“conjunto de mulheres, mulherio” (Dicionário Houaiss). As duas ocorrências de 
femeaço encontradas no corpus pertencem a Eça de Queirós, nas obras Os Maias e A 
ilustre casa de Ramires, das quais se extraem os exemplos:  

A- Sem sabor — resumiu André. — Poeirada horrenda, femeaço medíocre... E já 
me esquecia. (A ilustre casa de Ramires) 

B- E para mim, muito comido, ali ao pé do Grémio... Então não voltas cá acima, a 
cavaquear com o femeaço? Até logo... Está hoje chic a valer a Gouvarinho! E 
está a pedir homem! Good-bye. (Os Maias) 

No segundo exemplo a palavra significa também “mulher que pratica meretrício, 
prostituta”, definição dada como regionalismo português. Contudo, a ideia de conjunto 
não desaparece. Já em chumaço, é possível perceber a noção de conjunto, no entanto, 
em pequena quantidade, contrariando as noções de grandeza e intensidade, dadas por 
esse sufixo. 

Grupo 4 – Golpe 

Neste grupo encontra-se um número significativo de formações. As paráfrases 
feitas para essas palavras são “golpe praticado com x” (guampaço, pontaço, balaço, 
panaço, canhonaço) e “golpe intenso” (porraço e trompaço). 
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Grupo 5 – Nomina essendi 

Esse significado é bastante produtivo e, na maioria dos casos, o traço de 
intensidade está presente. Também é comum aparecer, em algumas ocorrências, o traço 
pejorativo, como nas palavras valentaço, por exemplo. Entretanto, o traço depende do 
contexto no qual o vocábulo é empregado, já que, de acordo com o dicionário, esse 
verbete pode denotar valor positivo ou negativo.  Contudo, o contexto da obra em que o 
vocábulo foi encontrado permite dizer que o traço selecionado foi o pejorativo, como se 
observa a seguir: “Ainda para os fundos moravam a velha mãe de Flora, com um tipo 
valentaço, que lhe batia diariamente.” (A menina amarela. João do Rio).  

Grupo 6 – Melhorativo 

Este grupo possui apenas uma palavra — ginetaço, a qual significa, de acordo 
com o Dicionário Houaiss: 

1.   ginete ('cavalo') garboso e de boa andadura 
2.   aquele que cavalga com elegância 

No contexto no qual a palavra foi empregada, pode-se perceber que o significado 
se aproxima da segunda acepção dada pelo dicionário: “E o Negrinho, de em pêlo, 
agarrou-se como um ginetaço.” (O Negrinho do pastoreio, João Simões Lopes Neto). 
Nota-se que depois da sufixação houve uma derivação metafórica/metonímica, uma vez 
que, no trecho acima, a palavra não se refere ao cavalo de boa andadura e sim ao 
indivíduo que cavalga com elegância. 

Grupo 7 – Pejorativo  

As palavras desse grupo (madraço e poetaço) apresentam sentido exclusivamente 
pejorativo. Em madraço, a base da palavra não é transparente, mas isso não impede de 
se ver o sufixo com a ideia de depreciação. Para Nascentes , essa palavra viria do árabe 
matrā “lugar onde alguma coisa é atirada, onde se atira o corpo, colchão” em alusão ao 
hábito de quem vive deitado, sem fazer nada. A partir dessa palavra derivou-se 
madraceiro, madraçaria, madraceirão. 

Grupo 8 – Relacional  
Há apenas duas palavras encontradas nos textos pesquisados que se encaixam 

nesse significado: espinhaço e cachaço. O valor semântico relacional é um dos 
significados admitidos por esse sufixo em latim. No entanto, não parece ser muito 
produtivo em português.  

Além desse significado, o sufixo em latim também denotava ideia de pertença e 
de semelhança, como se pode verificar nos exemplos a seguir: gallinacĕus (de galinha), 
chartácĕus6 (de papel), columbinacĕus (de pomba), capillacĕus (como o cabelo, feito 
com cabelos). 

Abaixo segue um quadro sinóptico que permite visualizar os grupos semânticos, 
acima descritos, e seus respectivos exemplos:   

 

 

                                                 
6 Charta, ae: Folha de papiro preparada para escrever. 
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Quadro 1 – Valor Semântico do Sufixo -aço  no corpus pesquisado 

Valor semântico Exemplos 

Ação andaço, arreitaço, inchaço , falaço. 

Aumentativo 
ladronaço, mulataço (melhorativo), gataço, estilhaço, peitaço, amigalhaço, 
talentaço, bigodaço, pinotaço. 

Coleção / porção Femeaço (grande quantidade), chumaço (pouca quantidade) 

Golpe guampaço, pontaço, panaço, trompaço, balaço, canhonaço, porraço. 

Nomina essendi 
ricaço, vermelhaço, ignorantaço, tolaço, atrevidaço, valentaço (pejorativo), 
malcriadaço, prudentaço. 

Melhorativo Ginetaço 

Pejorativo madraço e poetaço 

Relacional Espinhaço e cachaço 

3. Análise das palavras derivadas com o sufixo -aço presentes no Dicionário 
Houaiss 

Este estudo pretende analisar as palavras sufixadas com -aço registradas pelo 
Dicionário Houaiss, para verificar os valores semânticos assumidos por esse morfema 
nas palavras às quais se une. Para tanto, foram coletados todos os verbetes desse 
dicionário que apresentavam a terminação -aço. Após essa coleta, os lemas foram 
analisados para se verificar a existência do sufixo. Desse modo, extraíram-se 236 
verbetes e em 151 constatou-se a presença do sufixo. 

Para esclarecer o procedimento, convém citar alguns exemplos. Vocábulos como 
ciberespaço, antebraço, regaço, ameaço foram descartadas, já que -aço, nesses casos, é 
tão somente uma terminação. É possível chegar a essa decisão analisando a etimologia 
da palavra. No caso de regaço e ameaço, têm-se formas reduzidas de regaçar e 
ameaçar. Em antebraço é nítida a composição de ante + braço, sendo novamente 
apenas uma terminação da palavra braço. Já em ciberespaço há um decalque da palavra 
inglesa cyberspace.  

Essas palavras foram divididas de acordo com o valor semântico dado pelo 
sufixo. Verificaram-se os significados de aumentativo, ação, coleção, golpe, nomina 
essendi, intensidade, pejorativo, relacional, semelhança. Constam, ainda nesse quadro, 
os vocábulos que não possuem uma formação clara, isto é, em que a base apresenta um 
significado muito distante do da palavra derivada, como em reinação (período do cio 
dos animais), a qual teria sido formada a partir de reino. O mesmo vale para esfregaço 
(líquido biológico, produto patológico ou células de tecido ou de um órgão postas 
sobre uma lâmina, para fins de observação microscópica), que teria se formado com a 
base esfrega. Estão também nesse grupo aquelas palavras para as quais o sufixo não 
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trouxe nenhuma alteração semântica, como fascaço (caruma), sendo de igual significado 
sua base -fasco. Desse modo, o grupo foi denominado de inalterado ou obscuro. 

 Se comparada à divisão, feita para as palavras encontradas no corpus, nota-se 
que apenas os valores de semelhança e de intensidade não estavam presentes. Por isso, 
é oportuno apresentar os novos grupos semânticos: 

 Semelhança 
Esse significado não se mostra produtivo, uma vez que há somente três palavras 

que representam esse valor: pardaço, brancaço e vidraço.  A primeira significaria “que 
tem cor semelhante ao pardo”, já a segunda definiria “aquele que tende ao branco, quase 
branco”. Mas, deve-se atentar para o fato de essas definições não terem sido extraídas 
dos lemas pardaço e brancaço, mas sim de pardacento e brancacento, pelo fato de o 
Dicionário Houaiss fazer remissão direta para essas palavras, procedimento muito 
comum utilizado nesse dicionário. Em vidraço há a descrição de “uma pedra semelhante 
ao vidro”. 

 Intensidade 
Nos textos pesquisados, a noção de intensidade aparece acompanhada do valor 

semântico de nomina essendi, ou seja, apresenta-se como um traço. Já em alguns 
verbetes do Dicionário Houaiss, a análise indica que essa ideia deixa de aparecer como 
um traço e revela-se como significado independente, como se verifica em quedaço e 
barulhaço, por exemplo. O traço de intensidade também ajuda a construir outros 
significados como o de golpe. Assim, muitas vezes, a intensidade pode lidar por 
expressões como forte, violento, vigoroso etc. No quadro abaixo é possível verificar os 
valores semânticos encontrados na análise dos verbetes do Dicionário Houaiss: 
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Quadro 2 - Valor Semântico do Sufixo -aço no Dicionário Houaiss 

Valor semântico Exemplos 

Ação/resultado Andaço, falaço (pejorativo), bebaço (intensidade), assanhaço2 panelaço 
(manifestação) e buzinaço (manifestação) 

Aumentativo 

Velhacaço, pecadaço (intensidade), bandidaço, tarifaço, amigaço, 
fidalgaço, amigalhaço (intensidade), estilhaço, animalaço, vilanaço, 
pernaço, ladroaço, copaço, corpaço (avaliativo), negraço (intensidade), 
pecadoraço (intensidade), bizarraço, estudantaço (melhorativo), 
antigalhaço (intensidade) e beleguinaço 

Aumentativo e golpe Bolaço2, balaço, argolaço, tacapaço, sogaço e joelhaço 

Coleção/ Conjunto Leandeaço, femeaço, borbulhaço, galinhaço, mostaço, plumaço e 
chumaço 

Golpe 

Tirambaço, munhecaço, bicaço, flechaço, unhaço, talaço, panaço, 
clavinaço, canhonaço, caronaço, cornaço, guampaço, trompaço,  
pistolaço, chifraço, tiraço, patacaço, mosquetaço, pontaço, canivetaço, 
pelotaço, clavinotaço, arcabuzaço, rebencaço, batocaço, sofrenaço, 
chicotaço (intensidade), manotaço, laçaço e lançaço 

Intensidade Polmaço, cagaço, quedaço, barulhaço 

Nomina Essendi 

Soberbaço, ricaço, assedeaço, atrevidaço, lerdaço, gordaço, lordaço, 
fachudaço (melhorativo), morrudaço, leigaço, antigaço, ricalhaço, 
grulhaço (pejorativo), amarelaço, vermelhaço, bolaço1, torenaço, 
faceiraço, bonitaço, morenaço (melhorativo) vivaço, e buenaço 

Melhorativo vidaço, timaço, pingaço, gauchaço, golaço, ginetaço, morenaço 
mulataço, talentaço, vaqueanaço, , campeiraço e mestraço 

Obscuro ou inalterados Fascaço, esfregaço, algaço, reinaço, loraço, batocaço2, cangaço e 
agraço 

Pejorativo Jornalaço, canhamaço, vinhaço, bagaço, melaço, professoraço, 
meirinhaço, doutoraço, literaço, poetaço e frangaço 

Semelhança Vidraço, pardaço e brancaço 

Relacional Palhaço 

Vale lembrar que muitas vezes o valor de golpe está circunscrito no significado 
de ação. Porém, para este trabalho, procurou-se separar esses significados, já que se 
deseja esclarecer algumas questões a respeito do sentido de golpe em relação aos 
demais valores semânticos. Deve-se ressaltar, também, que se fez um agrupamento 
especial, reunindo as palavras que poderiam ser tanto interpretadas como aumentativo 
ou como golpe, como ocorre com as palavras bolaço e joelhaço.  

O vocábulo bolaço aparece em dois grupos (intensidade e aumentativo / golpe), 
pois possui duas entradas, já que o dicionário considera que há uma relação de 
homonímia. Assim define o dicionário a palavra bolaço1: m.q. 2bolada ('monte de 
dinheiro', 'rombo'). Nesse caso a formação é bolo (grande quantidade) + -aço.  

Para bolaço2 encontra-se: 1- bola grande / 2 - jogada ou passe executado com 
excelência; bolão / 3- golpe ou arremesso feito com boleadeiras. Isso indica que a 
segunda entrada é polissêmica, podendo se referir tanto ao aumentativo quanto a golpe. 
Nesse caso a palavra base é bola. Assim, percebe-se que há homonímia apenas na 
palavra derivada. Isso ocorre pelo fato de a adjunção do sufixo ser capaz de promover 
dois fenômenos, a saber: apócope, fazendo desaparecer a vogal átona final no caso do 
radical bolo, e crase, que funde sons semelhantes, no caso de bola.  
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Já joelhaço possui apenas uma entrada, mas também possui polissemia, visto 
que pode designar tanto um aumentativo “joelho grande” ou golpe “forte pancada com o 
joelho”. Nesse significado há ainda um traço de intensidade ligado ao golpe. Nesses 
casos será o contexto que definirá o sentido. 

A seguir, podem-se ver os diversos valores semânticos admitidos pelo sufixo -
aço e a distribuição, em porcentagem, em que aparecem no Dicionário Houaiss. Das 
151 palavras sufixadas com o afixo estudado, 25% possuem significado de golpe; 21% 
são aumentativos; 17% pertencem ao grupo de nomina essendi; 7% de avaliativos; 8% 
melhorativos; 6% têm valor semântico de coleção; 7% são inalterados e 9% possuem os 
significados de ação, semelhança ou podem ser, na dependência do contexto, golpe ou 
aumentativo. Este último grupo foi denominado de outros no gráfico a seguir: 

 

 

Figura 1 
As palavras do grupo dos pejorativos e dos melhorativos foram assim 

classificadas uma vez que a adjunção do sufixo às bases substantivas agrega apenas os 
traços avaliativos: melhorativo (traço positivo) ou pejorativo (traço negativo). Assim, 
poetaço nada mais é do que um “mau poeta” e timaço designa um “bom time”. 

É interessante notar a diferença que se vê em doutoraço e em mestraço. De 
acordo com o dicionário, o primeiro é assim definido: “homem que se cobre de ridículo 
ao pôr-se pretensiosamente na pele de um sábio”, portanto possuiria um traço 
pejorativo. Já para mestraço, o dicionário traz: “mestre muito destro; indivíduo exímio 
em seu ofício; mestrão”, e, por isso, foi classificado como melhorativo. Todavia, deve-
se lembrar que o contexto é preponderante e esclarecedor nesses casos. Assim como 
aponta Biderman (1992, p. 5): “Na verdade, não se consegue evidenciar claramente o 
significado de uma palavra, a não ser colocando-a em contexto”.  

4. Análise da frequência de uso das palavras derivadas com o sufixo -aço 
Por meio do gráfico (figura 1) vê-se que o significado de golpe ocorre em um 

número maior de palavras, 25%, do que o valor aumentativo — 21%. Esse fato chama 
bastante atenção, principalmente ao se considerar a proposição feita por Malkiel (1959, 
p. 193-258), o qual afirma que o morfema -aço, com sentido de golpe, seria restrito ao 
espanhol. 
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Ao analisar esses vocábulos, com valor de golpe, nota-se que algumas foram 
formadas no espanhol. Esse é o caso das palavras canhonaço (cañonazo), manotaço 
(manotazo), sofrenaço (sofrenazo), lançaço (lanzazo,), guascaço (guascazo), mangaço 
(mangazo), pelotaço (pelotazo), rebencaço (rebencazo). Portanto, não se pode 
facilmente concluir que esse significado seja produtivo em português. 

Para tentar averiguar essa informação realizou-se uma pesquisa da frequência de 
uso dessas palavras no português atual, utilizando textos disponíveis na internet. Sabe-
se que textos da internet não constituem de fato corpus para análise linguística, no 
entanto pode ser uma boa ferramenta para a verificação da frequência de uso, por 
exemplo. Isso porque essa base é composta por variados tipos textuais, inclusive os 
mais informais, nos quais o sufixo pesquisado é muito comum. 

Essa análise baseia-se na comparação entre a frequência de uso das palavras 
sufixadas com -aço e  da frequência dos verbetes do Dicionário Houaiss. A frequência 
foi estimada a partir de páginas da internet escritas em português. As palavras foram 
classificadas quanto à frequência em raríssimas, entre 0 e 10 ocorrências;  incomuns, de 
10 a 200; comuns, de 200 a 20 mil ocorrências, e frequentes,  acima de 20 mil.7 Assim 
foi possível comparar a frequência das palavras de acordo com os significados que 
possuem. Para esta análise escolheram-se os significados mais comuns desse sufixo no 
Dicionário Houaiss – golpe, aumentativo e Nomina essendi (Figura 1) 

O gráfico abaixo mostra como é a frequência de uso dos vocábulos com o valor 
semântico de golpe: 

 

Figura 2 

Como mostra o gráfico, 34% dessas palavras são raríssimas, o que significa 
dizer que aparecem no máximo dez vezes em todos os textos pesquisados. São 
incomuns 47% desses vocábulos e 19% são palavras comuns, ou seja, aparecem entre 
200 e 20 mil vezes. No entanto, nenhuma palavra foi considerada frequente. Isso indica 
que a maior parte dessas palavras (81%) não passa de 200 ocorrências, número bastante 
reduzido se se considerar o tamanho da base pesquisada.  

O gráfico seguinte mostra a frequência de uso das palavras em que o sufixo 
atribui significado de aumentativo. Como o valor de golpe, 34% dos aumentativos está 
na faixa de frequência raríssima. O número das palavras consideradas incomuns é 
menor (37%) em relação ao gráfico da figura 2.  São comuns 16% e 13% são frequentes, 
como se pode ver a seguir:  

                                                 
7 Apesar de arbitrária, essa divisão foi criada para que cada conjunto – raríssimas, incomuns, comuns e 
frequentes – contivesse aproximadamente 25% das palavras do dicionário. 
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Figura 3 

Esses números mostram que as palavras derivadas com o sufixo -aço e que 
possuem significado aumentativo são mais frequentes do que as palavras com o valor 
semântico de golpe. Desse modo, nota-se que, apesar de, no Dicionário Houaiss, esse 
significado ocorrer em um número maior de verbetes, isso não se reflete no uso. Esses 
dados podem indicar que o sufixo com o valor de golpe não seria próprio de formações 
em português. A criação de palavras com esse significado nessa língua pode dever-se à 
analogia feita por meio dos vocábulos adaptados do espanhol.  

A alta frequência de uma dessas palavras pode ter contribuído para as formações 
com valor de golpe em português. Assim, a produtividade não se deve ao sufixo, e sim à 
frequência de uma palavra adaptada.8  O processo da analogia explicaria também a 
criação de palavras com sentido de manifestação observada em panelaço e buzinaço. 
Sabe-se que o vocábulo panelaço é uma adaptação da palavra espanhola cacerolazo, 
que se refere a uma manifestação popular, a qual teria ocorrido pela primeira vez em 
1971, no México, como já foi dito.  

Nos últimos anos essa palavra tem sido cada vez mais usada, tanto para designar 
as manifestações ocorridas, principalmente na Argentina, como também para se referir 
àquelas acontecidas no Brasil. A partir da grande frequência que essa palavra alcançou, 
outras foram criadas, como foi o caso de buzinaço, apitaço, cadeiraço. Apenas a 
primeira dessa sequência é registrada pelo dicionário, sendo registrada em 1985. No 
entanto, para panelaço não há datação. Contudo, é razoável pensar que panelaço, por ter 
uma grande frequência de uso (32.900 ocorrências), tenha influenciado a criação das 
demais palavras. Em pesquisas feitas em sites da internet, realizadas em 17/12/2008, 
apitaço ocorre 28.600 vezes, e apitaço, aproximadamente, 1.000 vezes. 

A palavra cadeiraço já se mostra polissêmica, uma vez que pode designar uma 
manifestação de cadeirantes (usuários de cadeiras de rodas) em busca de seus direitos 
de acessibilidade em locais públicos. Mas também pode se referir a outra manifestação, 
a qual é feita por estudantes em períodos de greve com a intenção de bloquear a 
passagem para as salas de aulas.  

Outro grupo bastante numeroso é o das palavras que atribuem valor de nomina 
essendi. Considerando os valores semânticos encontrados no dicionário, o significado 
de nomina essendi ocorre em 17% das palavras derivadas com -aço. Para este grupo 

                                                 
8 Não se apontou aqui a frequência dessas palavras, pois esta referir-se-ia a uma frequência de uso atual, 
não representando assim o uso que poderia ter determinado a influência desses vocábulos na criação de 
palavras com significado de golpe no português.  
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também foi realizada uma análise da frequência de uso, a qual pode ser vista no gráfico 
abaixo:  

 

Figura 4 

Esse gráfico aponta que o valor de nomina essendi é mais frequente do que o de 
golpe, apesar de estar em menor número no dicionário. Basta observar a faixa das 
palavras classificadas como comuns e frequentes dos dois gráficos para se perceber essa 
informação. Enquanto 28% dos vocábulos com valor de nomina essendi são comuns, 
apenas 19% estão nessa mesma faixa no caso daquelas com significado de golpe. E, 
como se viu, nenhuma palavra com valor de golpe foi considerada frequente, enquanto 
que 8% das palavras com sentido de nomina essendi aparecem mais de 20 mil vezes nos 
sites pesquisados.  

5. Considerações finais 
A análise feita ao longo deste estudo permite extrair algumas afirmações a 

respeito dos valores semânticos típicos do sufixo -aço no português. Viu-se acima que, 
para Malkiel (1959, p. 193-258), o significado de golpe seria restrito ao espanhol, não 
sendo encontrado nas demais línguas românicas. De acordo com a pesquisa de 
frequência de uso das palavras derivadas com esse sufixo,9 a observação desse estudioso 
ganha relevo, visto que os vocábulos que apresentam esse valor semântico são pouco 
usados no português.  

Os dados revelam que os outros significados assumidos pelo sufixo -aço 
(nomina essendi e aumentativo) apresentam uma frequência de uso maior do que 
palavras com valor de golpe. Isso mostra que esse valor, apesar de estar em maior 
número no dicionário, é raramente usado. Talvez isso indique que esse valor não é 
típico do português. Além disso, o pouco uso dessas palavras pode se dever ao fato de 
os falantes preferirem o sufixo -ada para expressarem essa mesma noção.  

Já nas palavras encontradas no corpus pesquisado, o grupo mais numeroso foi o 
dos aumentativos, seguidos pelo grupo de nomina essendi e logo depois o de golpe. Em 
neologismos encontrados nos textos, os valores mais comuns presentes no sufixo foram 
o de nomina essendi e o de aumentativo, como indicam as palavras tolaço, prudentaço, 

                                                 
9 Tomando todo o conjunto das palavras derivadas com -aço, pode-se dizer que esses vocábulos não são 
muito frequentes. Analisando a faixa de frequência de uso das palavras classificadas como frequentes 
nota-se que apenas 8% dos nomina essendi estão nesta faixa; no caso dos aumentativos essa porcentagem 
sobe para13%. Vale lembrar que o significado de golpe não atinge frequência superior a 20.000 
ocorrências. 
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ingnorantaço, malcriadaço, gataço, pinotaço, peitaço e bigodaço. Isso pode indicar que 
esses significados seriam os mais familiares e comuns assumidos pelo -aço português. 

Assim, percebeu-se que a maioria das palavras com valor de golpe descritas pelo 
Houaiss apenas inflam o dicionário, indicando uma ideia equivocada sobre a 
produtividade e uso do sufixo em língua portuguesa. Contudo, como os dicionários são 
obras de referência, nas quais o consulente vai buscar palavras e/ou significados que 
desconhece, a presença dessas palavras não é condenável nem desnecessária. 
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Abstract In this paper, we re-analyze the double participles presented in Lobato (1999). We 
organize a paradigm exhibiting active voice (with ter) and passive (with ser and acabar), and 
we divide those double participles into five different groups. Following the architecture of the 
grammar considered by the Distributed Morphology (DM) approach (HALLE; MARANTZ, 
1993), we identify the properties in the double participles and try to explain their distribution 
in the different paradigms, syntactically. For this, we use the idea of blocking in DM, which 
differs from the view of the same phenomenon in the lexicalist models. In DM, blocking is 
seen as the effect of both Vocabulary Insertion (a more specified item is preferred to a less 
specified one) and the combinatory processes operation (merge). 

Keywords: Blocking; Distributed Morphology; double participles, synthetic passive; 
periphrastic passive. 

Resumo: Neste trabalho, analisamos os particípios duplos (PDs) apresentados em Lobato 
(1999). Montamos um paradigma com voz ativa (com ter) e passiva (com ser e acabar), e 
dividimos aqueles PDs em cinco grupos distintos. Conforme a arquitetura da gramática 
assumida pelo modelo teórico da Morfologia Distribuída (MD) (HALLE; MARANTZ, 1993), 
buscamos identificar as propriedades presentes nos PDs e procuramos explicar, 
sintaticamente, a distribuição dos mesmos nos paradigmas em questão. Para tanto, nos 
valemos do conceito de blocking, visto na MD de uma forma diferente daquela abordada em 
modelos lexicalistas, ou seja, como o efeito do mecanismo de Inserção de Vocabulário (em 
que um item mais especificado tem preferência em relação a outro com menos especificações, 
bloqueando-o); e a operação de processos combinatórios (concatenação). 

Palavras-chave: Blocking; Morfologia Distribuída; particípios duplos, passiva sintética; 
passiva perifrástica. 

1. Introdução 
Observamos os particípios duplos (PDs) em português brasileiro e constatamos 

que eles têm um comportamento muito mais variado do que prediz a gramática 
normativa (BECHARA, 2000). Primeiramente, a gramática normativa espera que os 
particípios regulares ocorram, frequentemente, na voz ativa com os auxiliares ter e 
haver, enquanto que os irregulares ocorram, frequentemente, na passiva com os 
auxiliares ser, estar e ficar. 

Conforme o conjunto de dados que expomos abaixo, podemos afirmar que esse 
comportamento, dito ser o que em geral ocorre, não é mais frequente do que os demais 
comportamentos analisados. Mostramos que os PDs podem ser divididos em cinco 
grupos distintos e cada qual tem uma grande frequência de ocorrência. Na verdade, dos 
55 PDs analisados,2 que são aqueles discutidos em Lobato (1999), apenas seis deles 
aparecem nesse padrão dito pela gramática normativa ser o que em geral ocorre. Todos 
os demais apresentam comportamentos diferentes. 
                                                 
1 Agradeço à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo 
financiamento da pesquisa. 
2 Neste artigo, apresentamos apenas um representante de cada Grupo. 
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Para a análise dos PDs, montamos nosso paradigma com o auxiliar ter, para 
ilustrar a voz ativa, e com os auxiliares ser e acabar, para ilustrar a passiva. A escolha 
desses auxiliares foi feita de forma que pudéssemos observar o comportamento de 
acabar nesses contextos, pois acreditamos que a análise dos PDs pode corroborar nossa 
análise do acabar como auxiliar da passiva, comparando-o com o comportamento de 
um auxiliar mais comum para a formação da voz passiva, o ser, e com um exemplo de 
voz ativa, o ter. Classificamos, então, os PDs em questão como segue: 

Grupo A – o particípio regular ocorre na voz ativa, com o auxiliar ter, enquanto 
o particípio irregular ocorre na voz passiva, com os auxiliares ser e acabar. 

(1) a. O frentista tinha secado/*seco o carro. 

 b. O carro foi *secado/seco pelo frentista. 

 c. O carro acabou *secado/seco (pelo frentista).3 

Esses exemplos, que chamamos de Grupo A, mostram a ocorrência dita ser o 
que em geral ocorre com particípios duplos nos contextos de voz ativa e passiva, porém, 
observamos mais quatro grupos com configurações diferentes, em oposição ao Grupo 
A, como mostramos a seguir:4 

Grupo B – o particípio irregular pode ocorrer na ativa, com o verbo ter. 

(2) a. O grupo B tinha ganhado/ganho a partida.  

b. A partida foi *ganhada/ganha pelo grupo B. 

c. A partida acabou *ganhada/ganha (pelo grupo B). 

Grupo C – o particípio irregular ocorre também na ativa e o regular na passiva. 

(3) a. A noiva tinha entregado/entregue o convite.  

b. O convite foi entregado/entregue pela noiva. 

c. O convite acabou entregado/entregue (pela noiva). 

Grupo D – o particípio regular ocorre na passiva com ser e acabar, e o irregular 
fica agramatical com ser, mas não com acabar. 

(4) a. O menino tinha murchado/*murcho o balão.  

b. O balão foi murchado/*murcho pelo menino. 

c. O balão acabou murchado/murcho (pelo menino). 

 

                                                 
3 A maior parte dos dados considerados teve uma das suas formas (ativa com ter, passiva com ser, ou 
acabar) retiradas de sites encontrados pelo buscador do Google, alguns dados tiveram uma das formas 
colhidas ao acaso, e, depois, as outras formas foram derivadas dessa para fins de nossa análise. Depois 
que formamos o conjunto de dados: fizemos uma busca no Google para ver se cada particípio era 
utilizado com alguma frequência; demos nosso próprio julgamento de gramaticalidade; e, aplicamos um 
teste (com os PDs em ordem alfabética, sem distratores) à um grupo de 10 pessoas (universitários e 
professores, nascidos em São Paulo), com o objetivo de verificar se os resultados de gramaticalidade aos 
quais tínhamos chegado até aquele ponto poderiam ser corroborados pelo julgamento de gramaticalidade 
desses falantes nativos. 
4 Gostaríamos de deixar claro que não é de nosso interesse avaliar os dados de forma quantitativa. Este 
trabalho não tem fundamentos sociolinguísticos. 
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Grupo E – ambas as formas do particípio duplo são gramaticais na passiva. 

(5) a. O menino tinha cegado/*cego o amigo.  

b. O menino foi cegado/cego pelo amigo. 

c. O menino acabou cegado/cego (pelo amigo). 

Ainda identificamos um sexto grupo que mostra dados apresentados como PDs 
por Lobato (1999), mas que, na verdade, já não são mais usados como PDs em 
português brasileiro (PB), portanto não consideramos esse “sexto grupo” como parte de 
nosso conjunto de dados. 

Grupo F – não formam PDs em PB. 

(6) a. O noivo tinha quitado/*quite o apartamento.  

b. O apartamento foi quitado/*quite pelo noivo. 

c. O apartamento acabou quitado/*quite pelo noivo. 

Através do comportamento dos dados observados, pudemos chegar às seguintes 
generalizações: 

I- O que é “tradicionalmente esperado” é o que ocorre no grupo A: os particípios 
regulares são frequentemente usados na voz ativa com os auxiliares ter e haver, 
enquanto os particípios irregulares são usados na voz passiva com os auxiliares ser, 
estar e ficar (e também acabar, como mostramos), porém a distribuição dos PDs vai 
além disso, trazendo outras quatro configurações possíveis em que os PDs podem 
figurar. 

II- Entre os cinco grupos constatados observamos o seguinte comportamento: (i) 
os verbos da primeira conjugação se distribuem em todos os grupos; (ii) os verbos da 
segunda conjugação se distribuem apenas entre os grupos A, C e E; e (iii) os verbos da 
terceira conjugação se distribuem apenas entre os grupos C, E e F. 

A descrição dos dados feita até agora nos sugere as seguintes questões: 

1- Por que há formas dos PDs comportando-se de maneira diferente do 
esperado? Eles apresentam propriedades diferentes das dos PDs “tradicionais”, 
apresentados no grupo A? Se sim, que propriedades são essas? Elas explicam o uso dos 
PDs fora dos contextos “esperados”? 

2- Por que os verbos da primeira conjugação ocorrem em todos os grupos 
enquanto os da segunda e terceira conjugações são mais restritos? Há alguma 
propriedade dos verbos da segunda conjugação que os faz compatíveis apenas com os 
grupos A, C e E; e nos da terceira conjugação apenas com C, E e F? 

A presente pesquisa se fundamenta no modelo teórico da Morfologia 
Distribuída, um dos desenvolvimentos da Teoria Gerativa que assume que a formação 
de palavras e sentenças se dá no único componente gerativo da arquitetura da gramática, 
o componente sintático. Nesse sentido, vamos investigar a hipótese de que o que está 
por trás das perguntas formuladas acima parece envolver uma análise dos traços 
presentes nos Itens de Vocabulário (IVs) que são inseridos nos terminais sintáticos ao 
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fim de cada derivação, em cada grupo.5 Pretendemos investigar se há manipulação de 
traços, nos casos em que os PDs se comportam de forma diferente do “esperado”, e 
casos de bloqueio nas formas que se comportam como o “esperado”, como no Grupo A. 
Assim, pensamos em usar o conceito de blocking (ou bloqueio) para nossa análise. 

Teorias Lexicalistas assumem que bloqueio ocorre em casos em que uma forma 
esperada não é realizada devido à existência de uma outra forma. A Morfologia 
Distribuída não considera que esses casos envolvem bloqueio por competição entre 
palavras ou entre uma palavra e uma frase. Para esse modelo, bloqueio é o efeito de dois 
mecanismos: o mecanismo de Inserção de Vocabulário (em que um item mais 
especificado tem preferência em relação a outro com menos especificações, 
bloqueando-o) e a operação de processos combinatórios (concatenação). Logo, são esses 
mecanismos que vão compor nossa análise que apresentamos adiante. 

O trabalho se divide como segue: na seção 2, mostramos o trabalho de Lobato 
(1999) e algumas questões que ainda permanecem abertas depois dele; na seção 3, 
trazemos uma breve resenha sobre o modelo teórico adotado, a Morfologia Distribuída 
(MD), incluindo um trabalho desenvolvido dentro desse modelo que será relevante para 
nossa análise; na seção 4, mostramos uma tentativa de análise para nossos dados 
apresentados, dentro do modelo da MD; e na seção 5, apontamos as conclusões parciais 
deste trabalho. 

2. Ponto inicial: Lobato (1999) 
Os dados que Lobato considera nesse trabalho são 55 particípios duplos (PDs) 

que têm uso verbal. Os PDs apresentam duas formas de particípio passado para o 
mesmo verbo, uma delas é a dita regular (arrizotônica – com vogal temática verbal 
portadora do acento tônico. Ex: expulsado/ pegado), e a outra irregular (rizotônica – 
sem uso de vogal temática verbal e com acento sobre o radical. Ex: expulso/ pego),6 fato 
esse que a autora diz que se mantém inexplicado. 

Lobato mostra existirem três tipos de formação morfológica de particípio 
passado no português. Todos apresentam a sequência [Vacentuada + C + V]7 diferindo 
apenas na sua localização dentro da palavra: 1- [[...]Radical + [Vacentuada + C + V]], essa 
é a sequência que aparece na formação de particípios regulares, ou arrizotônicos, de 
todas as conjugações, como, por exemplo, aceitado ou resolvido; 2- [[...Vacentuada... + 
C]Radical + V], essa sequência aparece na formação de particípios irregulares, ou 
rizotônicos, da 1ª conjugação, como aceito ou cego; 3- [[...Vacentuada...]Radical + C + 
V], essa sequência também aparece na formação de particípios irregulares, ou 
rizotônicos, porém, apenas nas 2ª e 3ª conjugações, como aceso, emerso e vinda. 

Com base no estudo de Said Ali (1966) que defende que as formas irregulares 
não são reduções das regulares, a autora afirma que, “se não há relação derivacional 
entre as duas formas de particípio que um mesmo radical verbal gera, tem de estar 
havendo algum processo mais abstrato que leva à produção das duas” (LOBATO, 1999, 
p. 2). Então, ela propõe que os traços usados na derivação morfofonológica dos 
particípios são os mesmos usados na sua interpretação semântica e acredita que uma 
teoria que incorpore traços formais seja capaz de responder às diversas perguntas que 
                                                 
5 Veja handouts de aulas disponíveis na página pessoal de Marantz para mais detalhes de blocking na 
MD. 
6 Veja mais observações sobre as formas dos PDs em Wlodek (2003).  
7 Onde V = vogal e C = consoante. 
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ela levanta a respeito da formação dos PDs e dos demais verbos que geram particípios 
únicos também. 

A seguir, colocamos as questões que Lobato (1999) levanta a partir desses PDs, 
para as quais tentaremos trazer mais argumentos nas próximas seções através de nossa 
análise, considerando o mecanismo de Inserção de Vocabulário da MD e fazendo 
especulações acerca dos traços formais que devem estar envolvidos na formação dos 
particípios. 

Primeiramente, a autora aponta que os particípios se dividem em três classes: 1) 
verbos para os quais só existe a forma arrizotônica – aborrecer/ aborrecido, amar/ 
amado; 2) verbos para os quais só existe a forma rizotônica – dizer/ dito, escrever/ 
escrito; e 3) verbos para os quais ambas as formas existem (os PDs) – aceitar/ aceitado/ 
aceito, despertar/ despertado/ desperto. Então, ela traz uma primeira questão: o que 
determina a realização morfológica do particípio português como arrizotônico e/ou 
rizotônico? 

Lobato (1999) diz que parece ser o radical, e não o tema, o elemento 
determinante para a formação dos particípios, já que as três conjugações formam PDs. 
Quanto ao acento, a informação pertinente não pode estar restrita ao radical, já que o 
acento primário leva em consideração a palavra morfológica como um todo, logo, 
reformula a questão anterior de forma que não se refira ao acento: que tipo de 
informação presente no radical verbal determina a realização morfológica do particípio 
português? 

A partir desse ponto, ela tenta encontrar evidências indicadoras “(i) da existência 
de caráter determinístico relativo na realização morfológica do particípio português e 
(ii) da existência de informações subjacentes levadas em conta pela língua nessa 
realização morfológica”, ainda, ela aponta que “a proposta do artigo é que essas 
informações subjacentes correspondem a uma certa configuração estrutural dos 
elementos de base construtores de estruturas (no sentido amplo da palavra, abrangendo 
construção morfológica e sintática) – os traços formais” (LOBATO, 1999, p. 3). 

Pertencer à primeira conjugação não impede a formação de particípio irregular, 
mas força a possibilidade de formação de particípio regular. Daí a segunda questão: por 
que todo radical que no infinitivo se associa à vogal temática verbal –a leva à derivação 
necessária da forma arrizotônica de particípio? 

A autora ainda aponta mais algumas questões das quais não vamos tratar nesse 
artigo. E, então, a hipótese explicativa levantada por Lobato é “[...] que existe uma 
estrutura de traços abstratos subjacente aos itens lexicais e que um particípio rizotônico 
é formado quando o próprio radical verbal já é associado com certo traço (ou certos 
traços) característico(s) da interpretação de particípio” (1999, p. 7). 

Ainda, ela aponta que os PDs não são sinônimos perfeitos, mesmo se 
considerarmos as formas aceitado/ aceito, e entregado/ entregue, que a autora mostra 
como exemplos de maior aproximação entre as duas formas, não há sinonímia perfeita, 
o que é confirmado pela diferente escolha de auxiliares ter, ser e estar. Então, ela supõe 
que os pares de PDs “sejam portadores de traços tais que permitem a dupla derivação, 
cada uma com sua interpretação. A dupla derivação seria então consequência da própria 
configuração estrutural de traços abstratos do radical” (LOBATO 1999, p. 7). 

Ela aponta que uma teoria que incorpore traços formais seria capaz de responder 
às diversas perguntas que ela deixa em aberto no decorrer desse trabalho, pois não há 
ainda uma teoria fonológica ou morfológica capaz de explicar as questões levantadas. 
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Uma análise dos traços formais presentes na formação dos três tipos de particípio ainda 
precisa ser feita, assim a autora deixa em aberto a questão central do artigo: quais são 
esses traços formais? 

3. Morfologia Distribuída 
Nesta seção falaremos brevemente sobre o funcionamento da Morfologia 

Distribuída (MD) (HALLE; MARANTZ, 1993, 1994 e trabalhos subsequentes), que é o 
modelo que buscamos utilizar para dar conta de nossos dados. 

A MD é um dos desenvolvimentos mais recentes da Teoria Gerativa, que 
assume que a formação de palavras e sentenças se dá no único componente gerativo da 
arquitetura da gramática, o componente sintático. Não há, nesse modelo, um 
componente lexical com caráter gerativo. O que, em modelos anteriores, era resolvido 
no léxico, na MD é distribuído pelos outros componentes da gramática. 

A gramática é organizada como mostra a figura abaixo. A Estrutura Morfológica 
(MS, do inglês Morphological Structure) faz interface com a sintaxe e com a fonologia. 
A fonologia é vista como o componente interpretativo que realiza representações 
sintáticas fonologicamente. 

 
(7) Arquitetura da gramática 

 DS (D-Structure) 
   g 
  SS (S-Structure) 
      3 
(Logical Form) LF     MS (Morphological Structure) 
     g 
   PF (Phonological Form)     (HALLE; MARANTZ 1993, p. 114) 
 

Há três propriedades centrais que definem essa teoria: Inserção Tardia – 
categorias sintáticas são puramente abstratas, não têm conteúdo fonológico. A expressão 
fonológica dos nós terminais sintáticos é inserida apenas no mapeamento para a Forma 
Fonológica (PF, do inglês Phonological Form); Subespecificação de Itens de 
Vocabulário – as expressões fonológicas não precisam ser completamente especificadas 
para as posições sintáticas onde vão se inseridas. Os Itens de Vocabulário (IVs) podem 
ser formas default inseridos quando um item mais especificado não estiver disponível; e 
Estrutura Hierárquica Sintática All The Way Down – elementos dentro da sintaxe e da 
morfologia entram nos mesmos tipos de estrutura constituintes. 

Em Halle e Noyer (1999), eles consideram três listas na estrutura da gramática: 
Lista 1, que é um conjunto de traços formais que serão manipulados pela sintaxe; Lista 
2, que compreende os IVs, expoentes fonológicos com contextos de inserção, que 
relacionam feixes de traços morfossintáticos a feixes de traços fonológicos; e Lista 3 ou 
Enciclopédia, que relaciona IVs a significados, é uma lista de idiomas da língua, cujo 
significado não se dá por sua estrutura morfossintática. A sintaxe opera (move e merge) 
sobre os traços morfossintáticos selecionados do inventário disponível. Os IVs 
competem para inserção nos nós terminais e o item mais especificado ganha essa 
competição. 
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Dentro desse modelo teórico encontramos um trabalho relevante para a análise 
de nossos dados: Embick (2007). Apresentamos uma resenha desse trabalho na 
subseção a seguir. 

3.1 Embick (2007) 
Embick começa esse trabalho mostrando o conceito de blocking visto por 

Aronoff (1976), na Teoria Lexicalista (TL): blocking é usado para se referir a casos em 
que uma forma esperada não é realizada devido à existência de uma outra forma. 
Palavras que são irregulares em algum aspecto são listadas no léxico, e essas palavras 
listadas no léxico podem bloquear aquelas derivadas por regras. A TL diferencia a 
formação de palavras da formação de sentenças. Embick aponta que um problema para 
essa teoria é que há casos onde formas analíticas, construídas por derivações sintáticas, 
alternam com formas sintéticas, criadas por regras no Léxico. 

Alternâncias entre palavras e objetos sintáticos maiores (frases) parecem ser 
compatíveis com o tratamento sintático para a morfologia (tratamentos não-lexicalistas). 
Na Morfologia Distribuída (MD), um único sistema é responsável por gerar todos os 
objetos, com uma ou duas palavras, de forma que as alternâncias (sintético/analíticas) 
não representam problemas. Então, ele levanta a seguinte questão: a arquitetura da MD 
traz uma análise na qual o grupo de alternâncias sintético/analíticas é propriamente 
descrito (faz previsões empíricas corretas)? Embick mostra que, para a MD, as 
operações de Forma Fonológica (PF) que são relevantes para questões morfológicas 
são: (i) Linearização: um grupo de processos que define a ordem linear na estrutura 
hierárquica gerada pela sintaxe; e (ii) Inserção de Vocabulário: um processo que traz 
conteúdo fonológico para núcleos funcionais, que são considerados feixes de traços sem 
conteúdo fonológico na derivação sintática. 

Há alguns contextos em que blocking explica o desvio putativo, como stealer 
relativo a thief (blocking semântico ou sinônimo), ou a alternância sintético/analítica, 
como smarter que bloqueia *more smart. O autor procura demonstrar como podemos 
dar conta dos efeitos de blocking em uma abordagem sintática para a morfologia. Na 
MD, há diferentes mecanismos que dão conta dos tipos de bloqueio apontados acima, 
tais como: Inserção de Vocabulário e regras que especificam operações de movimento. 

 

 
(8) Dois tipos de interação: 

(B1) Regra de aplicação em um único nó: Um Item de Vocabulário mais específico prevalece 
sobre um menos específico. Ex: inserção de -t que precede o expoente default –ed, em T[past] no 
contexto de √LEAVE. 
(B2) Aplicação combinatória: Todas as formas complexas envolvem estrutura sintática. Por 
exemplo: smart, smart-er, *more smart; intelligent, *intelligent-er, more intelligent, não envolve 
aplicação de regra em um único nó terminal, mas sim uma regra de natureza combinatória, o que 
implica que no mínimo dois nós estão envolvidos. 

 

A regra (B1) envolve competição entre os IVs associados com diferentes 
expoentes. Competição é restrita à determinação de formas fonológicas de um único nó. 
Há uma lista na gramática com dois IVs diferentes que inserem –t e –ed, em T[past] no 
contexto de √LEAVE, e cada um desempenha um papel na derivação da forma de 
alguns objetos gramaticais. Não há competição no nível do output, de forma que objetos 
maiores como palavras não competem entre si. Por exemplo: tak-en e *tak-ed – tak-en 
existe como resultado de uma derivação particular e não tem existência independente 
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em uma lista como IVs que insere –(e)n em certas estruturas participiais. A forma *tak-
ed não é derivada. 

No caso de (B2), não há competição entre regras que existem em uma lista, nem 
há comparação de opções (de output). Há sim uma regra combinatória que se aplica 
quando suas condições estruturais são encontradas. Assim, intelligent-er e more 
intelligent não existem em uma lista que é consultada para inserção, nem a gramática 
gera ambas as formas para depois selecionar a vencedora. Em vez disso, a sintaxe e a PF 
geram uma estrutura que, depois da Inserção de Vocabulário, recebe a forma fonológica 
more intelligent. 

As regras de (B1) e (B2) implementam uma teoria dos efeitos de blocking 
dividindo a explicação desses efeitos de forma que: (B1) está no nível do morfema, e 
(B2) nos processos gerativos. Embick (2007) aponta que, se a análise desses fenômenos 
quanto aos mecanismos apontados estiver correta e puder ser generalizada, então não 
existe blocking, como definido na TL, na MD. 

Para nossa análise dos PDs, adotaremos a regra exposta em (B1), a Inserção de 
Vocabulário. 

4. Análise dos dados 
Como vimos na seção 3 acima, Lobato (1999) deixa em aberto a questão de 

quais traços formais estão envolvidos na formação dos particípios. Para termos pistas de 
que traços devemos considerar, além dos trabalhos que resenhamos acima, procuramos 
o trabalho de Anagnostopoulou (2007),8 onde a autora propõe o seguinte quadro para 
mostrar as propriedades que os particípios perfeito, particípio passivo e particípio 
adjetival têm em comum e onde eles se diferenciam: 

  
 

(9)  Perfeito Passiva Adjetival 
 morphology: -en + + + 
 stative + - + 
 eventive - + - 
 verbal + + - 
 adjetival - - + 
 passive meaning - + + 
 active meaning + - - 

 

Procuramos também o trabalho de Embick (2000), onde o autor afirma que o 
fato de haver formas sintéticas versus formas analíticas no perfeito do latim é 
determinado por um traço [pass], que é: a) co-relacionado com a sintaxe de 
passivização, e b) inerente a certas raízes, por razões que não estão relacionadas à 
sintaxe da passiva. 

Tendo em vista os trabalhos citados acima, neste artigo, nossa primeira tentativa 
considera um traço [+Ativa] e, assumindo o modelo da MD, buscamos mostrar de que 
forma esses (e, se necessário, outros) traços podem ser manipulados para que haja a 
possibilidade dos PDs figurarem nos cinco grupos distintos, apontados acima. 

                                                 
8 Handout de aula. 
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4.1 Primeira tentativa: traço [+Ativa] 
Começaremos por um exemplo do Grupo A: 

 
(10) a. O frentista tinha secado/*seco o carro. 

b. O carro foi *secado/seco pelo frentista. 

c. O carro acabou *secado/seco (pelo frentista). 

 

Dentro do paradigma, de ativa e passiva, que apresentamos, acreditamos que as 
especificações nos nós terminais são as seguintes, quando os auxiliares ter, ser ou 
acabar, respectivamente, estão presentes: 

 
(11) a. 3    b. 3    

 tinha [..., ..., +Ativa]  foi [..., ..., -Ativa]   

c. 3 

acabou    [..., ..., -Ativa] 

 

Considerando os traços [+Ativa], o item de vocabulário (IV) deve ser 
especificado da seguinte forma: 

 
(12) /-ado/ ↔ [..., ..., +Ativa] 

(13) /Ø/ ↔ [..., ..., -Ativa] 

 

Essas especificações explicariam o comportamento da forma dita ser a mais 
geral. Em (10a), na ativa, apenas secado se mostra gramatical, pois é o único IV que 
apresenta traços compatíveis com as especificações do nó terminal. Em (10b/c), nas 
passivas com ser e construção com acabar, respectivamente, apenas seco entra no nó 
terminal, pois é o único IV que apresenta traços compatíveis com as especificações 
daquele nó. 

Quando olhamos para um exemplo do Grupo B, com um comportamento 
diferente, perguntamos: o que acontece com os traços nesse caso? Eles devem ser 
manipulados de forma que seja possível explicar a participação dos PDs nos diferentes 
grupos. 

 
(14) a. O grupo B tinha ganhado/ganho a partida. 

b. A partida foi *ganhada/ganha pelo grupo B. 

c. A partida acabou *ganhada/ganha (pelo grupo B). 

(15) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa] 

(16) /Ø/ ↔ [... , ... , +Ativa] 
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Para explicar a gramaticalidade do particípio irregular ganho na ativa, no 
exemplo (14a), podemos afirmar que há o apagamento do valor do traço, como 
mostramos em (16). Assim, os traços de ganhado só são compatíveis com as 
especificações do nó em (11a), na ativa, enquanto que os traços de ganho (que teve o 
valor para o traço [+Ativa] apagado – ficou subespecificado) são compatíveis com todos 
os nós de (11). Vejamos agora o que ocorre no Grupo C. 

 
(17) a. A noiva tinha entregado/entregue o convite. 

b. O convite foi entregado/entregue pela noiva. 

c. O convite acabou entregado/entregue (pela noiva). 

(18) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa] 

(19) /Ø/ ↔ [... , ... , +Ativa] 

 

Para explicar a gramaticalidade dos PDs em todos os contextos nesse exemplo, 
podemos afirmar que há o apagamento do valor do traço em ambos os casos, esses IV 
são subespecificados para o traço de ativa, como mostramos em (18) e (19). Assim, os 
traços desses particípios são compatíveis com as especificações dadas em todos os nós 
terminais em (11). Para ilustrar o Grupo D, temos: 

 
(20) a. O menino tinha murchado/*murcho o balão. 

b. O balão foi murchado/*murcho pelo menino. 

c. O balão acabou murchado/murcho (pelo menino). 

(21) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa] 

(22) /Ø/ ↔ [... , ... , -Ativa] 

 

Nesse caso, há o apagamento do valor do traço [+Ativa] do particípio regular 
murchado, que passa, então, a ser gramatical na passiva, como em (20b), na construção 
com acabar, como em (20c), bem como na ativa, como em (20a). Já murcho, com um 
traço negativo, deveria entrar nos nós terminais em (11b/c), nas passivas e construções 
com o verbo acabar, porém, como vemos em (20b), murcho é agramatical na passiva 
com ser. Então, a definição dos traços em (22) é agramatical, não está correta: 

 
(23) */Ø/ ↔ [... , ... , -Ativa] 

 

Esse fato nos faz levantar a hipótese de que algum outro traço mais relevante 
está evolvido nas especificações dos nós terminais onde os PDs podem ser inseridos. 
Essa hipótese será discutida mais adiante. Agora, para finalizar, vemos um exemplo do 
Grupo E: 

 
(24) a. O menino tinha cegado/*cego o amigo. 

b. O menino foi cegado/cego pelo amigo. 
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c. O menino acabou cegado/cego (pelo amigo). 

(25) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa] 

(26) /Ø/ ↔ [... , ... , -Ativa] 

 

Nesse caso, há o apagamento do valor do traço [+Ativa] do particípio regular, 
cegado, que passa, então, a ser gramatical nas formas passivas, como em (24b), nas 
construções com acabar em (24c), bem como na ativa em (24a). Já cego, com um traço 
negativo, só entra nos nós terminais em (24b/c), ou seja, nas formas passivas e nas 
construções com acabar. 

Considerando as possibilidades lógicas de combinação dos traços temos: 
 

Particípio 
Regular 

Particípio 
Irregular 

Comportamento 
do Grupo 

+ - A 
+ + B 
+ + C 
+ - E 
+ + * 
- - ** 

* Não teria uma forma passiva, apenas ativa (não temos exemplos para essa possibilidade lógica). 
** Não teria uma forma ativa, apenas passiva (não temos exemplos para essa possibilidade lógica). 

 
Como vemos no quadro acima, não há uma combinação lógica que compreenda 

o Grupo D que, como vimos acima, mostra que precisaremos de mais especificações de 
traços para explicar o comportamento dos PDs.  

4.2 Segunda tentativa: traço [+Eventivo] 
Depois de considerarmos um traço de voz na primeira tentativa, observando os 

dados em 4.1 acima, acreditamos que um traço que traga informações sobre 
eventividade possa ajudar a explicar a distribuição dos PDs em nosso paradigma. 
Começamos agora pelo Grupo D, que trouxe problemas na primeira tentativa, para 
explicarmos a escolha desse traço. Na seção anterior, vimos que: /-ado/ ↔ [... , ... , 
+Ativa], e */Ø/ ↔ [... , ... , -Ativa]. Murcho é agramatical na passiva com ser e na ativa, 
mas é gramatical na construção com acabar. Assim, vemos que um traço relacionado à 
voz não dá conta da explicação do comportamento dos PDs desse Grupo. Logo, 
levantamos a seguinte questão: por que esses PDs têm julgamentos diferentes mesmo 
em relação às formas passivas? 

Para respondermos a essa questão, basta observarmos os exemplos de cada 
grupo na seção anterior onde vemos que em todos os grupos, exceto em D, os exemplos 
em d (ser + particípio irregular) são sempre gramaticais e os em f (acabar + particípio 
irregular) também são, de forma que esses exemplos em f trazem a possibilidade da 
leitura eventiva: acabar sendo. Vemos também que, em todos os grupos, os exemplos 
em c (ser + particípio regular) e d (acabar + particípio regular) são sempre ambos 
gramaticais ou ambos agramaticais, por essa razão não apresentam problemas para a 
primeira tentativa. Acontece que, no Grupo D, o exemplo (20b), a passiva eventiva é 
agramatical, mas o exemplo (20c) traz uma outra possibilidade, a leitura adjetival 
estativa, como vemos em (28c): 

(27) 
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(28) a. * O balão foi murcho pelo menino. 

b. * O balão acabou sendo murcho pelo menino. 

c. O balão ficou/acabou/acabou ficando murcho. 

Como vemos nos exemplos acima, as leituras eventivas, (28a/b), são 
agramaticais, mas as adjetivas estativas, (28c), são gramaticais. Por isso, em nossa 
próxima tentativa fazemos uso do traço [+Eventiva] para tentarmos dar conta do 
comportamento dos PDs nos cinco grupos nos quais eles ocorrem. 

Aos nós terminais apresentados em (11), acrescentamos o traço de eventividade. 
No caso dos exemplos na voz ativa, sempre trazem uma leitura eventiva. Os exemplos 
com ser, considerados em nosso conjunto de dados, são eventivos. Já os exemplos com 
acabar podem trazer uma leitura eventiva ou uma leitura estativa, como mostramos 
acima. Logo, temos esse traço de eventividade subespecificado no contexto com 
acabar, como em (29c): 
(29) a. 3    b. 3 

tinha [..., ..., +Ativa, +Eventiva] foi [..., ..., -Ativa, +Eventiva] 

c. 3 

acabou    [..., ..., -Ativa, +Eventiva] 

Agora, então, consideramos os exemplos de cada grupo novamente, e veremos 
como ficam as especificações de cada IV. Começamos pelo Grupo A. Para o exemplo 
que vimos em (10), agora temos: 

(30) /-ado/ ↔ [..., ..., +Ativa, +Eventiva] 

(31) /Ø/ ↔ [..., ..., -Ativa, +Eventiva] 

Essas especificações dos IVs preveem corretamente a inserção desses itens nos 
nós terminais apresentados em (29), para o comportamento do Grupo A. Considerando 
o Grupo B, agora temos: 

(32) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa, +Eventiva] 

(33) /Ø/ ↔ [... , ... , +Ativa, +Eventiva] 

Essas especificações dos IVs do Grupo B mostram que o particípio regular é 
inserido no nó terminal correspondente à voz ativa e o particípio irregular é 
subespecificado, de forma que entra em todos os contextos, de passiva, com acabar e de 
ativa. Para os exemplos em (17), do Grupo C, agora temos: 

(34) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa, +Eventiva] 

(35) /Ø/ ↔ [... , ... , +Ativa, +Eventiva] 

Esses IVs têm os traços de [+Ativa, +Eventiva] subespecificados de forma que 
os dois Itens apresentados podem ser inseridos em todo os contextos. Para os exemplos 
em (20), do Grupo D, agora temos: 

(36) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa, +Eventiva] 

(37) /Ø/ ↔ [... , ... , -Ativa, -Eventiva] 
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Marcando murcho como [-Eventiva], resolvemos o problema que esse grupo 
apresentava em nossa primeira tentativa. Aqui a forma regular é subespecificada, de 
forma que entra nos nós terminais na forma passiva, com acabar e na ativa. O item em 
(37) é agramatical na ativa, pois apresenta o traço [-Ativa], é agramatical na passiva 
com ser, pois apresenta o traço [-Eventiva], mas é gramatical com acabar, uma vez que 
o paradigma em (29c), com acabar é [-Ativa] e subespecificado para ao traço de 
eventividade, [+Eventiva], assim (37) pode ser inserido nesse nó terminal. 

Para finalizar, para o exemplo em (24), do Grupo E, temos: 

(38) /-ado/ ↔ [... , ... , +Ativa, +Eventiva] 

(39) /Ø/ ↔ [... , ... , -Ativa, +Eventiva] 

A forma regular pode ser inserida na passiva, com acabar, e na ativa, já a 
irregular é agramatical na voz ativa, uma vez que apresenta o traço [-Ativa]. 

5. Conclusões 
Essa análise corrobora os pressupostos centrais da Morfologia Distribuída, como 

a Inserção de Vocabulário, e traz uma nova análise formal do verbo acabar, como 
auxiliar da passiva, e dos particípios duplos. 

De acordo com nossos dados, não podemos fazer uma análise com base 
Lexicalista dizendo que a inexistência de uma forma esperada se dá pela existência de 
outra, pois, como vemos nos exemplos acima, ambas as formas do particípio duplo 
existem, podem ser realizadas nos mesmos contextos, porém parece haver restrições 
para sua realização, em alguns casos. 

O chamado processo de blocking visto pela MD, ou seja, realizado através do 
mecanismo de Inserção de Vocabulário, nos permite dizer, simplesmente, que uma 
forma mais especificada explicará a agramaticalidade da forma menos especificada. 
Como mostramos, a manipulação de traços de voz e eventividade possibilita explicar o 
comportamento dos PDs nos diferentes grupos. 

Ainda, acreditamos que essa análise dos PDs pode corroborar nossa análise do 
verbo acabar como um verbo auxiliar,9 comparando-o com o comportamento de um 
auxiliar mais comum para a formação da voz passiva, o ser, e outro de voz ativa, o ter. 

Considerando o trabalho de Lobato (1999), parece que podemos dizer que os 
radicais se realizam em cinco configurações diferentes, dependendo dos traços que 
carregam. Ainda não falamos sobre todos os traços que devem constar nos radicais, mas 
neste trabalho mostramos que: 1) Há alguns particípios que pouco tempo atrás eram 
considerados PDs e hoje em dia já não formam mais PDs em PB; 2) Os PDs se dividem 
em cinco configurações (Grupos) diferentes, cada qual formado por um conjunto de 
traços diferentes com especificações para as formas regular e irregular; 3) O auxiliar 
acabar talvez possa figurar como auxiliar da passiva, diferenciando-se por sua 
capacidade de formar passivas estativas (com a leitura acabar ficando), além de 
passivas eventivas (com a leitura acabar sendo); e 4) O mecanismo de Inserção de 
Vocabulário da MD é um aparato teórico que pode nos permitir explicar a possibilidade 
das diferentes configurações dos PDs em PB. 
                                                 
9 Em trabalho futuro, pretendemos verificar se o verbo acabar é, de fato, um verbo auxiliar e, se for, de 
que tipo seria. 
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As perguntas que ainda ficam para trabalho futuro são: (i) há traços que 
especificam o radical que entra em cada grupo? Se sim: (ii) que traços são esses?; e (iii) 
a especificação de traços para os radicais deve ser feita de acordo com os traços do 
paradigma em (29)? Por exemplo, há radicais que só participam da configuração em 
(29a), como secado, outros radicais aparecem em outras ou mais das configurações 
expressas em (29), formando, assim, os diferentes Grupos?  
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Abstract: We mobilize a theoretical dispositive called the Semântica do Acontecimento, 
which follows the Discourse Analysis of French line, and philosophy. In this paper, they are 
understood in the interest of a historical a priori, a factor that drives this dispositive on the 
corruption corpus, which is in the legal discourse of the Relatório Final dos Trabalhos da 
CPMI “dos Correios”. We reveal that there are erudite languages that manage the corruption 
operation producing anti-corruption and pro-corruption meanings. The exercise of language 
in the legal space is guided in the Laws, making the erudite languages act as performative and 
regulative means. Corruption can then work legally, nowadays because the law allows it. If the 
law determines corruption, it is necessary to establish a ritual for this to happen. For this 
CPMI was created, which starts from a punishment look to acquit by accusing. 

Keywords: history; corruption; erudite language; legal; Semantics. 

Resumo: Mobilizamos um dispositivo teórico constituído pela Análise de discurso de linha 
francesa, a Semântica do Acontecimento e a filosofia, aqui pensadas sob o interesse de um a 
priori histórico, fator que move esse dispositivo sobre o corpus corrupção, inscrito no discurso 
jurídico do Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios”. Averiguaremos que há 
línguas eruditas que agenciam o funcionamento da corrupção produzindo sentidos anti-
corrupção e pró-corrupção. O exercício da língua no espaço jurídico baliza-se nas Leis, 
tornando as línguas eruditas agenciadoras e performativizadoras. A corrupção então pode 
funcionar na atualidade legalmente, pois a Lei viabiliza a corrupção. Se a Lei determina a 
corrupção, necessário é instaurar uma ritualística para que isso aconteça. Criou-se a CPMI, 
que a partir da aparência de punição, exerce um movimento de inocentar ao acusar. 

Palavras-chave: história; corrupção; língua erudita; jurídico; semântica. 

Introdução1 
A partir de um olhar linguístico em que não se reconhece o sentido estático, mas 

um efeito de sentido, considerando por isso a opacidade do simbólico e de seu real 
inatingível, dizemos que não é objetivo deste trabalho pretender extinguir a corrupção, 
tal como é concebida tradicionalmente, tampouco cristalizá-la em um único evento, ou 
ainda conceber uma análise conteudística do Relatório Final dos Trabalhos da CPMI 
“dos Correios”, doravante apenas Relatório, senão perceber o funcionamento da 
corrupção (mais o seu “como”, que seu “por quê”), suas mudanças e efeitos, 
mobilizados a partir de articulações linguísticas com a memória. Para tanto, assumimos 
uma Análise de Discurso que trata o discurso como um processo discursivo, pois não 
cremos no imaginário de um sistema linguístico donde o sol seria o sentido literal, e os 

                                                 
1 Este artigo representa as inquietações que instigaram minha dissertação de mestrado. Sou grato ao grupo 
UEHPOSOL pelo sólido embasamento científico que me forjou, e à minha brilhante orientadora, Dra. 
Soeli M. Schreiber da Silva, pela leitura exigente e pela motivação. 
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astros os efeitos de sentido. Isto é, privilegiamos só a margem (ORLANDI, 2006, p. 
144). A literalidade não passa de efeito. Há a possibilidade de todos os sentidos. Em 
nosso caso, há a predominância de um deles no Relatório em foco, devido às questões 
que organizam nossa análise e de nosso prisma de visualização do corpus. 

Para viabilizar o objetivo posto, debruçaremos nossa reflexão sobre um 
dispositivo teórico discursivo, semântico e filosófico, principalmente, vertentes das 
quais construiremos os conceitos aqui instrumentalizados, aglutinados ao corpus, pois, 
como se sabe, a teoria não é concebida neutramente para aplicar a uma variedade de 
corpus, ao contrário, é a análise quem consolida a teoria. Primariamente, o corpus 
consolidar-se-á por basicamente três perguntas: em que medida a corrupção funciona 
como lícita na CPMI?; em que medida o Estado inocenta ao acusar?; em que medida a 
Lei determina a corrupção?  Por este procedimento, como Veyne (1983), adotamos uma 
especificidade de análise e uma conclusão intrínseca à metodologia. 

Construto teórico 
Não pretendemos homogeneizar as noções dos estudos do discurso, da semântica 

e da filosofia, ao empreendê-los conjuntamente, mas torná-los um dispositivo operante 
tendo como fator de união de sua heterogeneidade, o a priori histórico, como observou 
Sargentini (2009). Para a autora, a espessura histórica adentrou os estudos linguísticos 
com acepções distintas e em distintos momentos, atingindo sua soberania no interior dos 
discursos, e não mais na exterioridade. Ela concluiu que a densidade histórica é 
apanhada senão pelos discursos, e apropriou-se de Veyne para ressaltar que há 
fronteiras históricas nos discursos, e os sujeitos pensam senão no interior dessas 
fronteiras (VEYNE, 2008 apud SARGENTINI, 2009). Por este mesmo ponto de vista, o 
que chamamos aqui de “história” é constituinte da definição, articulação e 
consequentemente resultados deste trabalho, pois nos colocamos em uma posição de 
que o sentido trata-se da inscrição de um discurso no interdiscurso, ou ainda, da 
presentificação de um passado na atualidade da formulação, ou mais ainda, o sentido é a 
história inalcançável, sempre oculta, que a cada enunciação mostra uma fresta de si. 

Elevar a história a esse patamar de importância nos estudos do sentido requer 
uma designação precisa desse termo, a fim de extinguir o problema de sua homonímia 
com outras ciências. 

1. História 
Se o discurso é o lugar de encontro entre a língua e a história (PÊCHEUX, 

1995), para uma análise em que se considera a história, a forma de apreendê-la acarreta 
movimentos fundamentais, como vimos. Caso também julguemos não ser apreensível 
essa história, ou se escolhermos “um tipo” de história para prosseguir com a análise, 
todas essas articulações culminarão em conclusões diferentes. 

Convencionou-se relacionar história a uma memória explícita (materialismo 
histórico: luta de classes, ideologia, etc.) e por uma continuidade ou linearidade. 
Trataremos aqui da memória implícita, da plasticidade da história, referir-nos-emos a 
ela como descontinuidade e possibilidade, deixando de lado sua cronologia empírica, 
não para que a análise flutue ao léu do “tanto faz”, mas para que proporcione à análise 
caminhos outros além do convencional, para que a análise liberte-se da âncora dos fatos, 
das articulações pré-definidas. História para nós não é só o que se encontra em livros 
didáticos, mas principalmente o que se encontra fora deles. Para Veyne (1983), é 
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possível exterminar o padrão tradicional da fórmula dos acontecimentos da história, 
uma vez que a análise linguística não é ramo das ciências exatas. Veyne (1971) pondera 
que a ciência física explica os fatos pelas leis, e se houvesse uma ciência histórica, ela 
explicaria as leis pelos fatos (p. 21). Nessa perspectiva de esquivar-se de normas 
fechadas de análise, mas podendo atingir certa fórmula pela apreensão do 
funcionamento, lançaremos o olhar para a corrupção, e sua movimentação no jurídico. 

O gesto de análise do pesquisador é incitado por uma necessidade de história. 
Essa necessidade instaura em si uma armadilha ao cientista: a tentativa de apreender a 
singularidade do acontecimento no relato, ou mesmo na universalidade da ciência. Tal 
gesto é prática de longa data e, no mínimo, culmina numa visão aleijada do objeto. 
Aqui, ao direcionarmos para a opacidade do acontecimento histórico do mensalão, 
primícia do Relatório analisado, constatamos que tal prática é ainda tão popular na 
escrita que inclusive esse Relatório, impecavelmente, foi moldado na forma do didático, 
cronológico e doutrinador (a Lei jurídica é quem rege a legalidade dos acontecimentos). 
Nesta abordagem consideramos que o explícito é condição de funcionamento do 
jurídico, e quando assim não apreende o explícito, lança mão das noções de indução e 
presunção para podê-lo. 

Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o 
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstancias  art 
239 processo penal. O indício é o ponto de partida de onde, por inferência, chega-se a 
estabelecer uma presunção. É o caso de se deparar com uma ponta de gelo no mar 
glacial (BRASIL, 2006, p. 415. Grifo nosso). 

No jurídico, a teimosia em apreender o explícito, mesmo na sua inexistência, faz 
funcionar um dispositivo para esse fim (tais como a confissão, a admoestação, a 
ameaça, etc. Mas a “veracidade” por todos esses meios, dependem inexoravelmente do 
sujeito depoente). O jurídico rende-se à prática mesquinha de “tapar” os buracos da 
história, quando encontrados.2 

Na vaguidão do mar profundo da história (RANCIÈRE, 1994), resta-nos render-
se a uma opacidade em que “O valerioduto pode ter sido maior do que a confissão de 
Marcos Valério e de Delúbio Soares” (BRASIL, 2006, p. 770), e trazer para a análise 
uma história-suspense em vez de uma história-relato, pois o acontecimento apresenta 
um real de impossível (PÊCHEUX, 1997) O texto deveria chamar, se se rendesse ao 
oculto que o rege, de Não-Relatório Final, ao invés de Relatório Final. Embora 
enunciada pela acusação, a história que temos é a versão dos acusados, pois como 
únicos portadores dessa memória-testemunhal, tudo o que se sabe está nas mãos deles. 
O que outros sujeitos-investigadores têm acesso é apenas por rastros e vestígios 
documentais, denominados “provas”. Damos assim um lugar consistente aos sujeitos 
acusados na abordagem da história. O gesto de autoria do sujeito-interrogado ou 
acusado, nó que dá coerência à dispersão (GREGOLIN, 2004), ou função-sujeito 
responsável pela unidade textual (ORLANDI, 2007), apontam para uma inevitável 
parcialidade subjetiva da história. Isto é, não existe história, existe história de algum 
sujeito. O sujeito-acusado tem nas mãos o transcorrer da CPMI: “A defesa dos 
beneficiários foi a admissão de um crime para evitar a confissão de outros praticados” 
(BRASIL, 2006, p. 775). Podemos dizer que o poder dos sujeitos-acusados, únicas 

                                                 
2 É importante dizer que não pretendemos afirmar que a CPMI “criou” evidências de culpa, senão apenas 
que não se contenta com o oculto, mobilizando articulações para explicitar o implícito. 
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testemunhas na cena, confeccionou o Relatório. Já que a posição sujeito é noção 
constitutiva para articular o sentido de corrupção, aborda-la-emos adiante.  

2. Memória 
Falar em história é falar em memória, sendo a segunda, a brecha que se abriu na 

primeira. No que nos é pertinente, a memória da corrupção, que tanto interfere no 
acontecimento do Relatório, é interessante na medida em que, em épocas anteriores, o 
termo corrupção carregava em si determinados sentidos, que já não funcionam dessa 
forma. Para Veyne (1983), não só a palavra, mas a época significa. Segundo o filósofo, 
“os agentes históricos sofrem limitações, e nesse sentido, é a sua época que se exprime 
através deles” (VEYNE, 1983, p. 27). Se debruçarmos a “corrupção” sob a afirmação 
veyniana de épocas semânticas, teremos basicamente dois sentidos antagônicos, 
aglutinados em duas épocas: um passado, memória de mau governo, pejorativo, 
combatível; e um presente, de sentido normativo, positivo, focalizando a corrupção a 
partir da legalização (como se verá). Será possível observar pela análise que a corrupção 
antagoniza esses sentidos. Consideremos, sucintamente, os memoráveis de corrupção 
das seguintes épocas semânticas abaixo: 

A) Antiguidade: Aristóteles significou a corrupção como um problema ético análogo 
ao mundo natural, e com ele postulou um “combate” por via da virtude. Aristóteles 
entende por virtude “toda aquela disposição moral destinada a controlar as paixões 
humanas, as quais fazem parte de um quadro natural que tende à corrupção” 
(ARISTÓTELES apud FILGUEIRAS, 2008, p. 34). 

B) Mundo romano: significou um mau governo, porém intrínseco ao bom governo: 
“[...] a corrupção é o correlato da felicidade, visto que o devir pressupõe a existência do 
mau governo como potência do bom governo” (ARISTÓTELES apud FILGUEIRAS, 
2008, p. 44). 

C) Mundo Medieval e Renascentista: Dante significou a falta de paz e de 
tranquilidade, que só retrocederiam pelo expurgo definitivo da corrupção por meio do 
sistema monárquico. Assim “A felicidade seria alcançada, para Dante, por meio de um 
monarca universal, posto que apenas ele poderia garantir a tranquilidade e a paz, ou 
seja, evitar a corrupção” (ARISTÓTELES apud FILGUEIRAS, 2008, p. 60). 

Temos aí os primórdios do sentido de corrupção: burlar contratos sociais pré-
estabelecidos e usar de poder para benefício próprio. O que queremos flagrar ao refletir 
o presente do funcionamento do corpus na cena da CPMI é a discrepância: 

Época-passado: ideologia anti-corrupção 

Época-atual: ideologia pró-corrupção. 

Esta nova ideologia se sustenta na medida em que o que move a CPMI (bem 
como qualquer julgamento no espaço jurídico) é a inquietação da formalização 
(enquadrar na Lei) dos “atos incongruentes”, já que “a história existe apenas em relação 
às questões que nós lhe formulamos” (VEYNE, 1983), e as questões ali postas são de 
teor formalizante (o que é e não é formal, o que pode ser, etc.). Esse procedimento de 
formalização, instaurado pela língua erudita, possibilita adequar/mudar o simbólico (de 
corrupção para outro nome: doação, empréstimo, recurso não contabilizado, 
publicidade, excedente artificial, etc.), porém mantendo-o reportando ao mesmo real. 
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Poderíamos refletir, por exemplo, o que é dizer que não houve um assassinato 
diante de um assassinato, senão resignificar o termo assassinato (efeito de sentido) ou 
ainda tornar o assassinato legal (análise jurídica). Assim também, ao abordar como o 
simbólico se reporta ao mundo neste trabalho, ao dizer que “o mensalão é invenção 
intelectual” (sentido pró-corrupção) diante de evidências de mensalão (sentido anti-
corrupção), diagnostica-se uma mudança de sentido no termo “corrupção”, ou, 
juridicamente,  um movimento de tornar lícito um objeto de corrupção, ao construir este 
objeto de outra forma, pelo exercício da língua erudita (ou acontecimento enunciativo). 

Se os sentidos de corrupção provêm da língua e da história, é pertinente precisar 
também essa noção de enunciação. Ei-la. 

3. Acontecimento 
Consideremos primeiro que, de alguns lugares como nas ciências humanas, essa 

noção é vista como irrupção empírica, fato, evidência, etc. Aqui o conceito será tomado 
linguisticamente, ou seja, considerado como enunciação,3 enquanto irrepetível. É 
materializado pela língua e dotado de uma especificidade. O que nos permite definir a 
língua como construto simbólico materializado pelo acontecimento enunciativo, lugar 
do efeito de sentido, irrepetível, específico, e temporalizador, como se vê abaixo. 

Conforme Veyne (1983), poderíamos afirmar que o acontecimento da corrupção 
não se resume no relato da mídia, mas caracteriza-se por uma problemática, que por sua 
vez carrega uma especificidade. Para o autor, o acontecimento é plausível de uma 
repetibilidade idêntica, mas não de uma “mesmice” semântica, pois o acontecimento 
fundamenta-se por uma diferença, o que o torna específico. Veyne (1983) e Deleuze e 
Guattari (1995) (que não discutiremos aqui) trazem para a discussão do acontecimento a 
temporalidade. Tratamos da temporalidade no acontecimento pelo viés da Semântica do 
Acontecimento, a seguir. 

Para Guimarães (2005), o acontecimento não ocorre em um tempo, mas o 
acontecimento temporaliza. Por isso aborda o acontecimento como diferença na própria 
ordem. Temporalização que através da relação interdiscurso/intradiscurso causará um 
efeito de sentido (COURTINE, 1999). Esse efeito de sentido implicará uma perspectiva 
interpretativa futura. Sendo assim, fica posto na discussão que o acontecimento não é 
somente uma ruptura (como propôs Pêcheux (1997)), muito menos um fato abstraído de 
tempo, vagando em uma descontinuidade, menos ainda em um presente perpétuo 
(BENVENISTE, 2006), ou em um presente-não-presente ou presente-passado 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995). Guimarães (2005) propõe não uma temporalidade que 
apreende o acontecimento, mas um acontecimento que recorta uma temporalidade 
tripla: passado (memorável4), presente (da formulação e condições de produção5) e 
futuro (perspectiva de interpretação). 

Já que “as verdades primeiras têm uma tendência vergonhosa para se 
substituírem às verdades verdadeiras” (VEYNE, 1983, p. 16), assumimos ser inoperante 
tratar o sentido sem o dispositivo temporal. É então inevitável “chocar” a memória 

                                                 
3 Ao usar o conceito enunciação, assumimos a definição de Ducrot: é o “[...] acontecimento constituído 
pelo aparecimento de um enunciado” (1987, p. 168). Embora nossa noção de sujeito não assimile a sua. 
4 Como este trabalho tem proeminência discursiva, preferimos protelar discussões como a relação entre 
memória (discursiva) e memorável (enunciativo). 
5 Assim elenca Orlandi (2006) as condições de produção do discurso: interlocutores, contexto de situação, 
contexto sócio-histórico, relação entre situações concretas e imaginárias, o situar-se no lugar do ouvinte, e 
a ilusão subjetiva da origem do discurso, principalmente (p. 26). A  construção de sentido lhes é ancilar. 
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primitiva do acontecimento com as suas possibilidades presentes. Por isso 
procederemos dividindo “o caso do mensalão” em dois acontecimentos principais: o 
primeiro, acontecimento histórico inalcançável (que será a memória do segundo) 
nomeado6 de valerioduto ou mensalão,7 onde tudo começou; o segundo, acontecimento 
enunciativo que constituiu o Relatório da CPMI. 

A) O valerioduto: 
Qualquer relato seria subjetivo. Sob o foco da nova história (RANCIÈRE, 1994), 

e de um procedimento descritivo, recortaremos o acontecimento de forma superficial, 
observando apenas que, socialmente e enunciativamente, foi o modo de trabalho de 
repasse econômico corriqueiro de um grupo amplo de pessoas, co-relacionadas entre si, 
a partir de seus poderes de fazer e não-fazer, sistemático e organizado, o que gerou uma 
visibilidade restrita (mas não oculta, é bom que se diga). Grupo este denominado 
(posteriormente) de mensaleiros. Esse ciclo de trabalho foi interrompido pelo litígio 
dentro do próprio grupo, litígio este ainda sob o véu do obscuro, e do equívoco. Isto é, 
não se sabe ainda (talvez nunca o saibamos, mesmo com a pretensão jurídica de) o 
porquê desse dissenso dentro do grupo dos mensaleiros. Esse dissenso foi seguido por 
ampla visibilidade do trabalho do grupo, a partir de um fragmento deste acontecimento: 
“o entregar de dinheiro de um sujeito (?) a um deputado” (o que pode gerar um sentido 
de corrupção, tradicionalmente falando, mas não a sua concretude). 

O que temos a partir daqui são outras ocorrências. Desse acontecimento (dito 
mensalão) não podemos ainda concluir ou definir a corrupção. Daqui, a partir do véu do 
aparente, podemos apenas levá-lo  como memória para os outros que virão após ele 
(estes sim, talvez, deixarão escapar um descobrimento). Os eventos  de escândalo e não-
escândalo são ocorrências pós-acontecimento do mensalão, outras cenas, separadas pelo 
posto temporal da irrepetibilidade e especificidade, que as diferencia. 

B) O Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios” 
O segundo acontecimento de que vamos tratar será o do Relatório Final dos 

Trabalhos da CPMI “dos correios”, aqui referido por Relatório, que é o relato, na ótica 
da acusação, ou melhor, na ótica que o depoente quis que a acusação tivesse, do 
acontecimento do mensalão sob a organização da doutrina, da Lei. Trata-se de uma 
tentativa de relato jurídico concebida a partir de algumas evidências e indícios, a 
maioria deles conseguidos pela formulação de confissões dos envolvidos, ou 
informações prestadas por eles. Como se disse: “[...] as provas do envolvimento de 
outras pessoas tendem a ser obtidas mediante confissão ou dissidência (nenhuma 
quadrilha do mundo foi desmantelada senão por denúncia de um dos seus membros)” 
(BRASIL, 2006, p. 826). 

Nossa estratégia para flagrar um novo sentido de corrupção desenvolve-se a 
partir do enfoque dado ao interdito,8 constituinte do discurso no Relatório, e a todo 
arquivo a ele exposto. Instaura-se ali um jogo político de compatibilizar o simbólico ao 
real: relator enuncia para compatibilizar o termo corrupção ao acontecimento primário 
do repasse de verbas (pela valorização do indício e da Lei) e acusação tenta desfazer 
esse processo. Vejamos este embate: 
                                                 
6 Consideramos a nomeação como apenas um termo para relacionar o simbólico da língua com o real, 
sem relação sólida, construída (cf. GUIMARÃES, 2005). 
7 Mensalão: perceba-se o sentido de cronologia intrínseco à corrupção, novo, instaurado por esta 
nomeação. 
8 O que não se pode dizer para não se comprometer. O que orienta para “dizer de outra forma”. 
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4. O político 
Rancière (1996, p. 11) concebe a linguagem constitutivamente com o fenômeno 

linguístico de desentendimento, definindo-o como uma situação da palavra em que “um 
dos interlocutores ao mesmo tempo entende e não entende o que diz o outro”. Não se 
trata do conflito ao se dizer X e outro Y, mas do conflito ao dizer X e X. Trata-se de um 
fenômeno de homonímia, em que temos uma mesma estrutura aberta a polissemia. Para 
tratar desse fenômeno de homonímia, insere a noção de político. Construiu sua hipótese 
do que chamou “filosofia política”, dissertando sobre o funcionamento social, que opera 
a partir do dano, do litígio, do conflito. Designa também o político como exclusão, 
dissenso, ou em oposição à polícia, que seria a ordem e o pleno funcionamento 
linguístico-social em consenso. Enquanto há pleno acordo e harmonia social, temos 
polícia, mas se acaso algum litígio ocorre, temos política. Tão logo o litígio seja sanado, 
voltamos a ter polícia. O político funciona pela utopia da igualdade, mesmo 
constituindo-se necessariamente pelo dano. Em nosso caso, no Relatório, diríamos nesse 
dispositivo de homonímia, que a estrutura “corrupção” instaura um dissenso político em 
que acusação atesta de um lado simulacro, falsificação, fraude, recursos, burla ao 
instituto de concurso público, recebimento de vantagem indevida, etc., e defesa atesta 
do outro lado empréstimo, caixa dois, recursos não-contabilizados, dívidas de 
campanha, etc. 

Guimarães (2005) considera a mesma fenomenologia, e aborda o político como 
divisão e reclama de pertença, constituintes simultâneos do funcionamento linguístico, 
noção fundamental para articular sua análise. No político dois grupos no mínimo se 
confrontam, a partir de uma reclama de pertença e de um gesto homogeneizante. No 
caso do embate político sobre o foco da corrupção, o povo a reclama combativamente, 
enquanto o Estado (Relatório) a reclama normativamente, como diz o Locutor-relator: 
“O combate à corrupção é um projeto de Estado, e não uma política de governo” 
(BRASIL, 2006, p. 1707). E da mesma forma há político no interior do Relatório, como 
se verá. 

De forma sucinta mas pertinente, lembramos aqui que Foucault (2001) também 
observa procedimentos de exclusão, que, numa ritualística dada, instaura um jogo de 
enunciabilidade e não-enunciabilidade, pautados pelo poder dos sujeitos privilegiados. 
O político em Foucault (2001) se pauta na logofobia: a língua funciona sob o medo, sob 
a logofobia (interdições, supressões, fronteiras e limites). O acontecimento para 
Foucault (2001) trata de lutar contra esse medo de dizer (logofobia). Essa luta se 
materializa ao “questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de 
acontecimento; suspender enfim a soberania do significante” (FOUCAULT, 2001, p. 
51). 

Dessa forma, o acontecimento do Relatório é pontuado por dois movimentos 
principais, discrepantes: um grupo que tenta descrever o acontecimento primário como 
evidência de corrupção, a partir de indícios, chamando-o valerioduto. Grupo este de 
autoria (como ponto nó de uma gama discursiva maior) que se lança a fazer história 
(como se verá abaixo) sob a ótica do sujeito privilegiado, o relator; e outro grupo que 
luta contrapondo-o, descrevendo este acontecimento como aparência de corrupção, a 
partir da doutrina, do jurídico, orientando para uma “corrupção prevista”, ou qualquer 
outro nome que se queira dar (o importante para não se escrever a história da corrupção 
não é o nome: desvios, empréstimo, contrato incongruente, auxílio para fins 
advocatícios, etc., mas a licicitude do acontecimento). 
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A noção política da logofobia conflui consequentemente na noção de tabu, pois 
todo embate pressupõe um gesto de silenciamento,9 e o não-dito pode até significar 
mais fortemente que o dito, tal qual se percebe no acontecimento do Relatório (onde o 
não-dito evidente do roubo “grita” sobre o dito aparente do empréstimo). 

O político na análise dos tabus: o funcionamento da corrupção no jurídico 
Como visto, a formação Discursiva da CPMI é regida por um tabu, tal como 

denomina Foucault (2001), isto é, existe um repertório de enunciações proibidas, 
enunciações que não são passíveis de enunciabilidade. Em vez delas, prefere-se 
paráfrases, de discurso de erudição como se observa abaixo (aos pares, o primeiro 
fragmento é sempre um tabu, enunciação proibida nas posições de réu, o segundo é que 
foi enunciável no Relatório): 

A) roubo X empréstimo 

L1: “quem rouba margarina vai pra cadeia, quem rouba milhões dos cofres públicos 
ficam impunes”.10 

X 

L1a  “O chefe da sua empresa vira para você e lhe pede um empréstimo: me dá dez 
reais. (...) Aí fica difícil você negar. (...) Fui lá e solicitei os empréstimos” (BRASIL, 
2006, p. 508, grifo nosso). 

B) fraude X caixa dois 

L 3: “As provas colhidas durante o inquérito demonstram ‘a existência de uma 
sofisticada organização criminosa, divididas em setores de atuação, que se estruturou 
profissionalmente para [...] lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, 
além das mais diversas formas de fraudes”.11 

X 

L3a “Admissão do crime de “não contabilização das despesas de campanha, conhecido 
na sociedade como ‘Caixa Dois”, e não a prática de corrupção” (BRASIL, 2006, p. 775, 
grifo nosso). 

C) propina X recursos 

L4: “o Mensalão — esquema de propinas para compras de votos de parlamentares”.12 

X 

                                                 
9 Conforme Orlandi (2007, p. 24), nas palavras há: o silêncio fundador, que está nas palavras significando 
o não-dito e produzindo condições para significar, e a política do silêncio, dividindo-se em silêncio 
constitutivo: para dizer é preciso não dizer (uma palavra “apaga” outras), e silêncio local: a censura, o que 
é proibido dizer em certa conjuntura. Estas noções podem ajudar a pensar o funcionamento da cena, ou 
seja, como tomar a palavra, retirar a palavra, obrigar a dizer, fazer calar, etc. (ORLANDI, 2007, p. 29). 
10 Movimento Revolucionário <http://www.movimentorevolucionario.org/artigos/corrupt.html>. Acesso 
em: 06 jul. 2009, grifo nosso. 
11 Globo.com <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL91777-5601,00-ENTENDA+COMO+ 
FUNCIONAVA+O+ESQUEMA+DO+MENSALAO.html>. Acesso em: 06 jul. 2009, grifo nosso. 
12 Movimento Revolucionário <http://www.movimentorevolucionario.org/artigos/corrupt.html>. Acesso 
em: 06 jul. 2009, grifo nosso. 
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L4a “O recebimento de recursos para confiar um voto parlamentar” (BRASIL, 2006, p. 
772, grifo nosso). 

Ao olhar para esses dados de embate, percebemos que os sujeitos acusados são 
tomados por uma língua como estratégia para re-dizer o tabu (corrupção). A questão 
crucial é que, ao redizer-se, ressignifica-se. 

A ritualística da CPMI rege que não se pode dizer tudo em qualquer 
circunstância e nem a qualquer um.  Dessa forma, a interdição põe um jogo político de 
línguas, estabelece uma língua agenciadora e traz para a discussão os sujeitos 
designados por essas línguas, bem como seus efeitos de sentido, como o novo “pró-
corrupção”. 

O jurídico: Leis, doutrina e línguas eruditas 
Vemos o jurídico como o espaço enunciativo das Leis,13 postas em 

funcionamento por línguas eruditas. Nesse espaço de relação entre línguas, acontece o 
litígio. Como é tradicionalmente considerado, o juiz performativiza,14 e na mesma 
medida em que culpa, inocenta. Queremos tornar clarividente esse funcionamento. No 
caso particular do Relatório, inocenta na medida em que acusa, como se verá na 
fórmula, no próximo tópico. É prática comum do jurídico tratar o “anormal” como 
“normal” (normal e anormal tomados a partir de ideologias que regem a sociedade). 
Assim, um rombo de no mínimo 39 milhões dos cofres públicos, denominado 
“mensalão” (anormal), pode ser enunciado como uma “criação mental”15 ou “peça de 
ficção” (normal) por uma das línguas eruditas, e reorganizar o espaço: “O legislador, 
tendo em vista o complexo das atividades do homem em sociedade e o entrechoque de interesse, 
às vezes permite determinadas condutas que, em regra, são proibidas” (JESUS, 1989, p. 29. Grifo 
nosso). 

Pela relação entre línguas própria da ritualística jurídica (acusação e defesa), 
podemos dizer certos tabus onde não se poderia nunca dizê-lo.16 A questão é que ao 
redizê-lo, diz-se outra coisa. O funcionamento dessas línguas eruditas 
estabelece/provoca uma resignificação de corrupção: de algo ilícito para lícito, ao 
apoiar-se em Leis. 

O funcionamento das línguas eruditas jurídicas apoiam-se sobre um mecanismo 
no qual a sociedade acolhe os discursos de Lei como verdadeiros (cf. FOUCAULT apud 
REVEL, 2005). O discurso da Lei constitui uma verdade sobre a qual se controlam, 
produzem, pautam, circulam e funcionam outros discursos. Por conseguinte as línguas 
eruditas dão poder ao sujeito para dizer aquilo que funciona como verdadeiro. 

Percebe-se a partir desse olhar para a verdade das Leis de “ter no papel” um 
funcionamento inequívoco da sociedade, um privilégio da doutrina. Para Foucault 
(2001) a doutrina limita o discurso a alguns sujeitos, ela é o mecanismo que autoriza a 
                                                 
13 Chamamos de Lei todo o vasto cânone do Direito distribuído ao longo do Brasil, funcionando em todas 
instituições jurídicas e/ou burocráticas, órgãos especiais, etc. 
14 Ato que se realiza ao dizer (AUSTIN, 1962), tomada aqui historicamente, por determinações 
discursivas. 
15 Enunciados da defesa de Marcos Valério (criação mental) e José Dirceu (peça de ficção). Globo.com < 
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL92101-5601,00-
DEFESA+DE+VALERIO+MENSALAO+E+CRIACAO+MENTAL.html>. Acesso em: 11 jul. 2009.  
16 O imaginário do “povo” rege que a CPMI é um lugar de “erradicação” da corrupção, e não um “filtro” 
de corrupção, onde muitos delitos são considerados lícitos, tal como a CPMI funciona no Brasil. 
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enunciação de determinados enunciados pelo artifício de proibir outros, isto é, funciona 
como uma deontologia agenciadora no/do corpus. Dessa forma, se considerarmos no 
Relatório o dispositivo jurídico da verdade da Lei, da deontologia permissiva ou 
proibitiva da doutrina e o agenciamento das línguas eruditas, não se pode fugir da 
conclusão de que a Lei consolida a corrupção. A Lei propicia a corrupção. A Lei 
determina corrupção. Sem a Lei, a corrupção não existiria (pois o proibido só existe 
quando se proíbe. Se não houver Lei, nada é proibido). Enquanto houver Lei, haverá 
corrupção. E o que designávamos anteriormente de língua erudita, poderíamos agora 
nomear pelo epíteto de língua da corrupção. 

Sujeito 
Se a língua da corrupção (erudita) é o instrumento intermediador da logofobia, 

entre interdição e resistência, serão os sujeitos por ela empossados de poder que fixarão 
os limites da Lei, pois “para os amigos se interpreta a lei, e para os inimigos se aplica a lei” 
(RAMOS, 2007). Mesmo que aparentemente veicule-se um discurso de denúncia no arquivo de 
indignação social, é bom lembrar que esse discurso de denúncia e condenação funciona sob uma 
ritualística de Estado de impunidade. Isto é: sob esses aspectos, o acontecimento do Relatório 
inocenta na medida em que instaura uma cena para acusar.17 

Se no discurso estão entrelaçados língua, história e sujeito (MALDIDIER, 2003) 
e se tomamos uma perspectiva de Análise de Discurso para a investigação de um objeto, 
precisamos assumir um olhar dentro da estrutura e fora dela, ao mesmo tempo. Por isso, 
neste tópico, poderíamos dizer que a corrupção não mais carrega a ideologia do 
passado, porque “as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo 
as posições sustentadas por aqueles que as sustentam” (PECHEUX, 1995, p. 160 apud 
NAVARRO, 2006, p. 72). O sentido de pró-corrupção construído por uma língua 
erudita de aparência e amparado pela Lei é um modo de acesso à palavra em que os 
sujeitos acusados preferem uma posição de confissão (mas confissão formalizada) à 
contrição: “não vamos aqui achar que tem segredo para alguém, porque não tem. Essa 
foi a realidade” (BRASIL, 2006, p. 508). Não analisaremos a polifonia da posição do 
relator, que “imagina” estar no lugar do povo, ocupando uma posição de deputado.  A 
pertinência é que, a partir da língua erudita, o sujeito acusado esmera-se em tornar lícito 
seu objeto, pelo poder de inferir sobre a incompletude da Lei. O jogo linguístico da 
CPMI desvela-se em uma peleja em absorver a culpabilidade no véu da acusabilidade, o 
que determina o que foi caracterizado aqui como inocentar pelo gesto de acusar. 

A punição 
Acontecimentos como a circularidade massiva de discursos de denúncias nas 

mídias, acúmulo de processos sobre corrupção, algumas punições severas com 
demissão, renúncia de deputados, cassações, pressões de entidades e etc., em um 
primeiro momento instauram um sentido de progresso, eficácia do jurídico (como 
prática combatente da corrupção) no país, o que poderia contrastar com nosso trabalho. 
Esse progresso muda de sentido se sobrejacente à noção de punição, evidenciando o 

                                                 
17 Esse sentido formula-se sob a memória de que, para que haja punição, a rapidez do processo é critério 
fundamental, uma vez que há um prazo legal para a punição. O regime enclausurado acontece só se a 
pena for superior a oito anos. Porém, nos últimos 40 anos, de somente 137 ações representadas contra 
autoridades no STF, apenas uma terminou em punição. As outras se arrastam até a prescrição 
(MACHADO, 2008). 
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caráter aparente dos acontecimentos e sustentando nossas conclusões. Pensamos que há 
um trajeto linguístico da Justiça (entidade responsável pelo jurídico). Pela complexidade 
hercúlea de seu trabalho, a Justiça brasileira sentencia a corrupção se caso resolver-se o 
problema desta homonímia perpassando sucintamente 5 fases: 

  Crime → denúncia→ averiguação da denúncia→ processo jurídico→ punição 

donde, no espaço enunciativo jurídico, sugere-se uma fórmula:18 

Corrupção = crime→denúncia→ averiguação da denúncia→ processo jurídico→ 
punição 

Caso o acontecimento percorra apenas algumas das fases, não se cristaliza a 
corrupção. Mas se não as perspassar (caso mensalão) muda-se seu sentido para lícito, 
não se atinge o último estágio, não é crime. No muito, uma corrupção “prevista”, lícita, 
ou como tenho dito, “as enunciações do Locutor-Poder Judiciário acabam por ‘corrigir’ um real 
de ‘delito’ para ‘não-delito’, significando ‘impunidade’ para a posição-povo” (MACHADO, 
2008). 

A dificuldade de transposição do abismo, cisão entre crime e punição, se deve 
principalmente à falta de rapidez (pois há um prazo legal para os réus serem punidos), o que 
constitui poderes para os sujeitos advogados para protelar o processo, questionando provas, 
solicitando perícia e indicação de testemunhas longínquas (MACHADO, 2008). A demora 
acarreta a uma perda de memória (lembramos o interdiscurso de que “brasileiro não tem 
memória”). Ajudado pelo fator da demora temporal, a discussão perde sua memorável de 
que “a quadrilha que (José Dirceu) chefiava roubou recursos públicos, fez caixa dois, 
falsificou documentos e praticou evasão de divisas (VEJA, 2009).19. Como vimos, a 
memória é condição de sentido. Sem ela, as cinco fases não são atravessadas, e a prática 
que era determinada por crime devido ao sentido trazido pelo memorável perde grande 
parte de sua espetacularização. O que antes era corrupção passa a ser legalizado pelo 
decorrer do julgamento. O Relatório não consegue apreender na sua estrutura todas as 
condições de produção a ele aglutinadas. Dessa forma, ao ser retomado em outro 
momento (acontecimento do julgamento dos réus), as condições de produção de sua 
retomada (contexto situacional, interlocutores, manifestos, etc.) já não se parecem com 
as condições de produção primárias, já não são tão intensas, serão lidas diferentemente, 
e o espetacular já assim não o será. Todo esse percurso antonimiza a corrupção como 
crime, e a impossibilita de atingir a punição. Logo o jurídico opera o dispositivo de 
inocentar por vias de acusar. Vejamos: 

Na câmara dos deputados, os julgamentos dos suspeitos de participação no esquema 
terminaram em dezembro de 2006. A maioria não recebeu punição. Dos 19 acusados, 12 
foram absolvidos, quatro renunciaram e três foram cassados pela câmara dos deputados. 
(GLOBO.COM).20 

                                                 
18 Ao usar e até propor fórmulas aqui, não queremos domesticar o funcionamento das palavras, pois assim 
a consideramos: “[...] essas formas abstratas são produtivas, antes pelo caminho que fazemos para se 
chegar até elas, e, depois, pelo retorno imprescindível que devemos fazer delas até os fatos de discurso. 
São assim, menos um resultado em si do que um instrumento de trabalho” (ORLANDI, 2006, p. 261, 
grifo nosso). 
19 Veja < http://veja.abril.com.br/100506/p_046.html>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
20 Globo.com, in: O esquema. < http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL91777-5601,00-
ENTENDA+COMO+FUNCIONAVA+O+ESQUEMA+DO+MENSALAO.html >. Acesso em: 06 jul. 
2009.  
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O funcionamento do corpus corrupção nesta cena permite afirmar positivamente 
a nossa pergunta inicial: em que medida o jurídico inocenta ao culpar? Por inúmeras 
artimanhas, a culpabilidade esconde-se sob a acusabilidade, e na pior das hipóteses, 
culpam-se alguns para inocentar vários. No trecho acima, pode-se ler que o jurídico 
instaurou-se para inocentar (os 16), e não culpar (os 3). Por este prisma, no enunciado 
acima, o sentido seria de sucesso do processo, e não de fracasso. 

Considerações finais 
Conforme nossa abordagem, a conclusão é também resultado de autoria. E esta 

consideração é pertinente porque, uma vez que o corpus não está dado, ele se constrói 
pela palavra de seu analista. O corpus é concebido pelo modo do analista construir a sua 
história. Ele é concebido pelo gesto de questionamentos precisos. Da mesma forma o 
resultado da análise é intrinsecamente dependente da metodologia, análise e 
procedimentos do pesquisador, o que sustenta a especificidade de nossas conclusões, 
além de antever uma perspectiva infinita de inesgotabilidade de corpus e resultados 
heterogêneos, mesmo que de sinonímia aparente. Por estas considerações podemos 
enunciar solidamente que a corrupção pode funcionar como legal e prevista no arquivo 
do mensalão, agenciada por uma língua de corrupção inscrita no espaço jurídico, aqui 
tratada como língua erudita, posta em funcionamento pela Lei. Se a Lei é um alicerce 
basilar de dizeres, ficou claro que a Lei viabiliza a corrupção, se ela for dita por 
caminhos dessa Lei. Segundo o ritual da CPMI “dos Correios”, objetos supostamente 
corruptos funcionam da seguinte forma: quando formalizados (estar de acordo com a 
Lei) por uma língua que preza a aparência, são legais, e quando não formalizados, por 
uma língua que privilegia a evidência, são ilegais. Desta forma a Lei determina a 
corrupção. 

Se a história é subjetiva, o acontecimento dá-se como diferença e sua 
complexidade põe em xeque o primado da evidência (do mensalão), tornando 
impossível o real (PÊCHEUX, 1997). Para essa problematização entre o real de 
acontecimento e o equívoco linguístico, a AD propõe uma leitura de entremeio entre 
mundo e língua, afastando-nos de um estruturalismo insuficiente e uma psicanálise de 
não materialidade, que confluiriam em resultados conteudistas ou não linguísticos, etc. 
Esse procedimento permitiu-nos apreender uma positividade do discurso jurídico na 
formulação, circulação e funcionamento, permitindo-nos tomar a CPMI como um 
dispositivo de inocentar ao efetivar o acusar. Mesmo que aparentemente veicule-se um 
discurso de denúncia e indignação social em esferas oficiais ou periféricas da sociedade, 
não se pode perder de vista que esses discursos de denúncia e condenação funcionam 
sob uma ritualística de Estado de impunidade. 

Por efeito de sentido entendemos a renovação de um passado, ou um presente 
que se inscreve num interdiscurso trazendo para a noção de história, a noção de 
memorável: possibilidade de operar a história da corrupção na análise. Ficou indubitável 
nas linhas deste artigo a nossa posição de que há sentido se (e somente se) há uma 
determinação histórica. Deste modo não pretendemos e não achamos que o discurso 
sobre a corrupção se unifique, e talvez não esteja caminhando para esta direção, mas 
que tem ocorrido um efeito de sentido pró-corrupção no discurso jurídico nacional, 
graças à relação entre línguas eruditas, evidenciado pelos recortes mobilizados nesta 
análise. 

Se nossa concepção de história não é cronológica ou contínua, mas ideológica e 
descontínua, ao concluir uma “corrupção lícita”, podemos saber o porquê de 
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estranhamentos que esse resultado possa gerar. Trata-se de uma homonímia 
(RANCIÈRE, 1996): uma estrutura “corrupção” que se reportava a um real de 
ilegalidade, e atualmente uma estrutura “corrupção” que se reporta a um real de 
legalidade. O efeito de estranhamento de um ilícito lícito assevera que temos uma 
verdade fora de época (MENDEL apud FOUCAULT, 2001), isto é, trata-se de uma 
verdade deslocada de tempo (um discurso novo pairando sobre a ideologia velha, o 
discurso da tolerância (ou filtro) sobre a ideologia da intolerância (ou erradicação)). O 
gesto interpretativo do analista deve ao menos conseguir localizar tais ideologias para 
instigar heuristicamente erupções dessas incompatibilidades. 

Em contrapartida, ao operar o corpus corrupção na sua materialidade discursiva, 
também ficou perceptível que o jurídico insiste em conceber suas atividades como 
técnicas e procedimentos para reconstituição histórica unívoca, factual (mesmo que 
oficialmente não se defina assim), gesto ingênuo segundo nossa posição teórica, que 
prefere o gesto de interpretação histórica plurívoca, dogmaticamente inalcançável. Se o 
jurídico interpreta para o fato, nossa semântica interpreta para o sentido. A 
reconstituição busca o explícito, a interpretação privilegia o implícito. Circunscrita em 
noções como a priori histórico, político e acontecimento, nossa metodologia procurou 
explicitar a história a partir do sentido, e não significar a história a partir do explícito, 
como a prática jurídica. E a história tal qual a definimos foi quem possibilitou o embate 
designativo de corrupção. 
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Abstract: This text is part of a larger study that initially aimed at focusing the relation 
between nominalization and transitivity in the Portuguese Language. Based on A. Culioli´s 
Theory of the Enuntiative Operations, we started from a static and descriptive analysis of 
language, in which nominalization and transitivity have visibility, towards a study that takes 
into consideration the articulation between language and natural languages. This second 
approach diluted the specificity of these two grammatical questions and directed them to more 
abstract spaces of reflection and common to any grammatical problem, such as causality, 
differential propriety and the construction of notional domains.  

Keywords: causality; differential propriety; construction of notional domains; 
transitivity; nominalization. 

Resumo: Este texto apresenta um recorte de um estudo mais amplo que teve 
como preocupação inicial a relação entre nominalização e transitividade em 
língua portuguesa. Tendo como suporte teórico a Teoria das Operações 
Enunciativas de A. Culioli, caminhamos de uma análise estática e descritiva de 
língua na qual essas questões têm visibilidade para um estudo que levasse em 
consideração a articulação entre linguagem e línguas naturais. Esse segundo 
enfoque diluiu a especificidade dessas duas questões gramaticais e as 
direcionou para espaços de reflexão mais abstratos e comuns a qualquer 
problema gramatical tais como causalidade, propriedade diferencial e 
construção de domínios nocionais. 

Palavras-chave: Causalidade; propriedade diferencial; construção de 
domínios nocionais; transitividade; nominalização. 

Introdução 
Iniciamos o texto com um esquema abstrato de relação entre noções1 conhecido 

como léxis2 e definimos a causalidade ou transitividade como um circuito de forças que 
perpassa tal esquema gerando transformações e oferecendo resultado. Em consequência, 
falamos em propriedade transitiva da léxis, reversibilidade, passiva e negação. 
Finalizamos com uma questão central: o diálogo que existe entre cada situação 
discursiva específica (instável) e a relação predicativa ou lógica (estável). O enunciado 
apresenta um terceiro plano, como resultado desse diálogo, que redefine o domínio 
nocional provisoriamente dado pelos interlocutores. Oferecemos vários exemplos nos 
quais explicações causais estão fazendo o papel de redefinição nocional. Geralmente as 
explicações causais (advérbio, oração subordinada, e no caso do presente texto, a 
nominalização) são elementos topicalizados ou tematizados.  

                                                 
1 Para a compreensão dos conceitos de noção e de léxis presentes neste texto ver Culioli (1990, p.  47-65, 
78, 79 e 204); (1999a, p. 24, 34, 100, 130); (1999b, p. 17-33). Para uma comparação do conceito de léxis 
com outras teorias ver Desclés (1995). 
2 Não traduzimos o termo lexis do francês mas o adaptamos ao Português, acentuando-o. 
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A léxis: ponto zero da asserção (discurso), da orientação (semântica) e da 
ordenação (sintaxe) 

A asserção tem um papel fundamental, enquanto operação e marca vivas do 
sujeito enunciador, sujeito que fala, que relaciona, por meio de uma analogia com o seu 
mundo experiencial, as duas partes fundamentais de um enunciado: a argumental ou 
designativa e a predicativa ou proposicional. Na língua portuguesa, as formas verbais 
finitas ou pessoais trazem a marca, por excelência, da asserção, além de constituírem, 
enquanto noções semânticas que são, parte do predicado ou do segundo argumento (ξ1) 
primeiramente. Mas, a partir da propriedade transitiva da léxis, tais noções podem 
também fazer parte do primeiro argumento (ξo). 

 

(1) 

    

 1o arg (ξo) noção verbal 2o arg. (ξ1) 

  π relator  

  ou  

 (a)  

modalidades assertivas

(r) 

(b) 

    
Léxis: esquema abstrato e propriedade transitiva 

 

A propriedade transitiva presente no esquema (1) diz o seguinte: a partir de uma 
relação entre a/r e r/b, devemos estabelecer uma relação entre a/b. Essa propriedade 
aplicada à léxis contendo noções nos lugares formais oferece um resultado ou projeta um 
eventual, possível ou provável resultado. Ele ou sua projeção podem ser reversíveis. Isso 
quer dizer que o resultado pode evidenciar ou um predomínio ou uma projeção de 
predomínio de /a/ sobre r/b, ou um predomínio ou uma projeção de predomínio de /b/ sobre 
r/a. 

A propriedade transitiva cria um circuito causal entre os termos da léxis. 
Chamaremos esse circuito de causalidade ou transitividade (tomando o cuidado para se 
entender esse segundo conceito de um modo mais abstrato do que ele costuma ser 
compreendido). Esse conceito mais abstrato de transitividade enquanto sinônimo de 
causalidade vai nos permitir ter um posicionamento diferente das abordagens que 
classificam os verbos ou os processos em transitivos, intransitivos, bitransitivos (presentes 
na tradição gramatical) ou, mesmo, das propostas mais atuais em linguística que oferecem 
escalas ou gradações3 refinadas da variação do fenômeno da transitividade. 
                                                 
3 Hopper e Thompson (1980) falam em maior ou menor grau de transitividade dependendo de alguns 
fatores, tais como: um ou mais participantes, perfectividade do verbo, intencionalidade, modalidade, 
individuação e afetamento do objeto, etc. Lazard (1995) propõe uma concepção de transitividade escalar 
e fala também em um conjunto de fatores, cujo  maior ou menor grau de presença afeta a transitividade: 
definitude, intenção, tema, etc. Ele propõe um conceito de distância actancial, que seria a distância entre o 
verbo e seus complementos e chama a atenção para a proximidade do objeto e dos advérbios, dizendo 
que, em árabe clássico, eles são marcados pelo mesmo caso. Em nossa perspectiva, o objeto e o advérbio 
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A reversibilidade é o corolário da causalidade, pois toda a força desencadeada por 
uma origem deve caminhar para uma finalização e apresentar, portanto, um resultado que 
poderá ser avaliado como bom ou como ruim. O resultado pode não acontecer: ou por que o 
impulso na origem não tem força suficiente, ou o objetivo é suficientemente forte para 
reagir, colocar resistência ao processo desencadeado. A reversibilidade apenas é uma 
transitividade derivada e não original. 

A reversibilidade não pode ser confundida com a construção e o valor da passiva. 

Tomando o enunciado: 

(2) O menino comeu a maçã. 

A forma reversível seria: 

(3) A maçã comeu o menino. 

A forma passiva seria: 

(4) A maçã foi comida pelo menino 

ou 
(4 a) A maçã comida pelo menino ... tal e tal. 

Precisamos para o nosso trabalho sobre nominalização em particular e sobre a 
construção dos nomes em geral, distinguir cuidadosamente (3) e (4). 

Reversibilidade e Passiva 
Cognitivamente, quer dizer, do ponto de vista da linguagem, não podemos chegar a 

(4) sem ter passado por (3) e por sua negação. É exatamente porque a maçã não comeu o 
menino, ou não lhe fez resistência, inclusive e sobretudo o atraiu, deixando, facilitando ... 
que o menino comeu a maçã, e temos, então, a maçã comida pelo menino. 

Reversibilidade 
Fazemos sempre análises adultocêntricas e etnocêntricas. Somos incapazes de ter a 

visão ingênua de mundo que a criança que está aprendendo uma língua (quer dizer, 
inserindo-se em uma cultura) tem. Para a dimensão da linguagem, essa visão ingênua na 
qual os objetos não estão categorizados ou tipificados é muito importante. 

Tomemos o enunciado: 

(2) O menino comeu a maçã. 

Podemos dizer que nesse enunciado há uma identificação entre “menino” de um 
lado e “maçã” de outro. De um certo modo “menino” define “maçã”, sendo maçã um termo 
que remete a uma noção que é possível de “ser comida por menino”. De modo simétrico, 
enquanto operação, mas podendo oferecer como resultado dissimetrias, “menino” é um 
termo que remete a uma noção possível de “( ) comer maçã”. 

Como não é só “menino” que come “maçã” e como “maçã” é comida por outros 
indivíduos que não sejam “menino”, não temos uma identificação estrita e total entre esses 
dois termos, mas uma identificação parcial (dissimetria), que supõe também uma diferença. 
Essa diferença entre os termos possibilita a existência da própria predicação. Uma 

                                                                                                                                               
quantificam, em ocorrências singulares (quantitativo preponderante), ocorrências genéricas (qualitativo 
preponderante) ou ocorrências mistas (instabilidade entre quantitativo e qualitativo), a noção verbal. 
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identificação estrita e total levaria ao remontamento dos dois termos e não haveria 
necessidade da predicação. A predicação sempre exige que uma diferença mínima entre os 
termos relacionados seja colocada. Os termos, mesmo quando identificados por meio da 
predicação, possuem propriedades e, portanto, combinatórias diferentes em outros 
contextos. Temos como resultado o valor de “pertencer a”. 

Se no caso do enunciado positivo (2) “o menino comeu a maçã” podemos dizer que 
a predicação acaba por oferecer uma definição possível, embora não exclusiva de “menino, 
como aquele que comeu maçã e de maçã, como a entidade que tem a propriedade de ter 
sido comida pelo menino”, no enunciado negativo temos uma situação diferente. Por 
exemplo: 

(5) O menino não comeu a maçã. 

(5) possui vários caminhos a partir dos quais podemos lhe atribuir um valor. Desse 
modo: 

a) podemos definir também os termos “menino” e “maçã” pela negativa. Assim 
teríamos uma asserção negativa: 

(6) Há o menino que não comeu a maçã. 

(7) Há a maçã não comida pelo menino. 

b) podemos ter uma negação de existência: 

Podemos, nesse caso, dizer que se trata de uma negação de ausência de existência e, 
desse modo, eu posso dizer: 

(8) O menino não comeu a maçã, porque não havia maçã para ser comida. 

ou 
(9) ? O menino não comeu a maçã porque não havia menino para comer a maçã. 

A negação de ausência de existência (o vazio) fica difícil para esse último 
enunciado em razão da presença do artigo definido, que pressupõe uma predicação de 
existência para menino e para maçã, embora possamos com o auxílio de uma nova 
predicação, forçar a desmontagem dessa predicação de existência como fizemos em (8) e 
(9). 

c) podemos ter uma negação aspecto-modal: 

 do lado de menino, podemos ter: 
(10a)  O menino não comeu a maçã porque ele não quis /  porque ele não pôde / porque ele não conseguiu /  

porque ele não deve / porque ele está com a boca machucada /  porque a sua mãe a escondeu / porque 
o seu irmão a comeu /  etc. /. 

 do lado de maçã, podemos ter: 
(10b)  O menino não comeu a maçã porque ela está verde / porque ela está dura / porque ela está azeda /  

etc. /. 

Poderíamos pensar, em um primeiro momento, que o enunciado negativo (5) e 
sobretudo a explicitação da causa (no caso, uma subordinada causal), que exibe o modo 
pelo qual a predicação em questão não alcançou estados resultantes, não nos ajudaria a 
construir a representação “menino” e “maçã”. No entanto, essas subordinadas causais 
presentes em 10(a) e (b) (mas poderiam ser outras subordinadas, coordenadas, advérbios ou 
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processos de tematização ou topicalização) permitem-nos remontar às origens – causas que 
sustentam a construção de uma representação; e por meio de uma propriedade diferencial, 
característica da noção-tipo, mas ausente na predicação primeira, e presente na explicação 
causal, melhor caracterizar a noção ou representação em questão. 

Temos, então, em 10(a) e 10(b) um distanciamento entre a ocorrência específica 
(em foco) de uma noção-tipo para a qual a ocorrência em questão remete. Assim em 10 (a) 
a noção-tipo-menino corresponde a uma entidade que, para atingir o objetivo “comer 
maçã”,  precisa ter a propriedade “animado”, que significa, por sua vez, ter vontade, força, 
movimento, unicidade, direção, que geram, por exemplo, velocidade e determinação para 
alcançar o objetivo. Desse modo, se “menino” tivesse essas propriedades em alto grau, não 
haveria outro animado “a mãe” ou “o irmão” que paralelamente poderiam chegar antes ao 
objetivo “maçã”, que originariamente pertencia a “menino” comendo-a ou escondendo-a. 
Em 10(b), a noção-tipo-maçã remete a uma entidade que, para ser comida pelo menino, 
precisa ter as propriedades: não-verde (madura); não-dura (macia); não-azeda (doce), etc. 

De modo diferente, podemos notar que um enunciado positivo e sem explicação 
causal como (2) “o menino comeu a maçã” supõe uma conformidade entre a ocorrência 
específica de “menino” e de “maçã” e as noções-tipos correspondentes para as quais as 
ocorrências específicas remetem. Em outras palavras, há para esse enunciado um 
remontamento ou uma conformidade (no lugar da distância dos exemplos com negação dos 
casos anteriores) entre uma das possibilidades formais de leitura desse enunciado e uma 
adequação empírica específica. Essa experiência permanece implícita na atribuição de 
valor. O valor do metaoperador, que relaciona os termos primeiramente, localizando-os, 
quer dizer, que estabelece uma diferença entre “menino comer ( )” e “( ) comer maçã” e 
que, secundariamente, identifica parcialmente essas duas relações; é o valor de “x pertencer 
a y” ou “y conter x”, responsável, por sua vez, pela construção de “classe”. Esse valor 
polarizado, assim como a sua negação, são apenas dois possíveis valores dos enunciados. A 
polarização entre o positivo e o negativo, a análise estática de língua e a noção de classe 
(pertencer a ou não pertencer a) não permitem que visualizemos o contínuo das operações e 
dos valores. Não conseguimos perceber o encadeamento das operações e os pontos em 
paralelo de um contínuo de valores que enunciados em transformações oferecem. Em outras 
palavras, não conseguimos apreender os enunciados em famílias parafrásticas. O enunciado 
negativo (5) e, sobretudo, a explicitação das causas que exibem como a predicação em 
questão não conseguiu chegar a estados resultantes, por meio de uma subordinada causal 
(10a e 10b), permitem-nos remontar às origens-causas que sustentam a construção de uma 
representação, tais como a representação do que vem a ser “menino” ou do que vem a ser 
“maçã”. Essas origens-causas sustentam o enunciado afirmativo também, embora não 
sejam tão visíveis como no enunciado negativo. 

 Assim podemos ter: (11) O menino comeu a maçã / porque quis /  porque a mãe 
permitiu / porque não estava com a boca machucada / obrigado pelo pai / contra a sua 
vontade / forçadamente / espontaneamente / ou /  porque a maçã estava apetitosa /  etc /. 

Em um enunciado positivo como (2) “o menino comeu a maçã”, a alteridade é 
levada em consideração e depois suprimida ou mascarada. “Tautologia” que significa 
alteridade considerada e, em seguida, suprimida ou anulada, e “alteridade considerada” são 
os pólos de um jogo de centralização (eu) e descentralização (outro) na construção da 
representação. 

A subordinada causal ou o advérbio presentes em (11) se constituem em um terceiro 
argumento, que, por sua vez, deve se constituir em uma relação enunciativa (porque 
tematizada) efetuada sobre a relação predicativa (O menino comeu a maçã). Esse terceiro 
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argumento, que se constitui no resultado de uma relação operada sobre uma relação, 
recobre uma alteridade ou agentividade dotada de uma força maior do que a alteridade ou 
agentividade da relação primitiva e predicativa. Em outras palavras, é porque nem (2) “o 
menino comeu a maçã” e nem (3) “a maçã comeu o menino” que um terceiro argumento 
(causal -por) se sobrepõe facilitando, dificultando, em benefício de, em detrimento de, ou 
ainda, enquanto instrumento, meio, para que a relação predicativa inicial se estabilize ou 
não e ofereça, então, valores referenciais. 

Os termos em “detrimento de”, “em benefício de” ou “dificultando”, “facilitando” 
são termos marcados de positividade ou negatividade. Dependendo do domínio qualificado, 
eu posso ter dificuldades que facilitam e facilidades que dificultam. O que se passa com esse 
terceiro argumento é mais complexo e ele precisa ser analisado mais formalmente, 
enquanto força maior, enquanto origem mais origem, mais causa, e isso tanto para o bem 
“em benefício de” quanto para o mal “em prejuízo de”. 

Quando temos um terceiro argumento, é porque nem a voz ativa, nem a voz passiva 
e nem mesmo a reversibilidade funcionaram. Uma nova origem, mais origem e mais causal, 
entra, então, em cena como o elemento que vai desencadear o circuito4 causal anterior 
(relação predicativa). Esse novo elemento causal pode ser uma força que facilita ou 
dificulta. Mas ela pode também criar bloqueio ou ineficácia por meio de facilidades e 
liberar por meio de dificuldades. 

O termo “terceiro argumento” não é bom. Só temos a constituição de argumentos ou 
de designações quando temos a função proposicional (asserção) que, então, orienta 
(semanticamente) ordena (sintaticamente) e hierarquiza (sintático-semanticamente) as 
unidades do enunciado. A reflexão na qual estamos inseridos tenta exatamente organizar a 
relação enunciativa ou esse terceiro plano de organização dos enunciados. O nosso interesse 
é pelo diálogo que existe entre cada situação discursiva específica (instável) e a relação 
predicativa ou lógica (estável). 

Vejamos, a seguir, alguns exemplos. 

Explicações causais: 
Sintagmas nominalizados, tematizados como explicação causal 
(12) A fome do menino fez que ele comesse a maçã. 

(13) A permissão da mãe fez que ele comesse a maçã. 

(14) A força do pai fez que ele comesse a maçã. 

(15) O azedume da maçã impediu que o menino a comesse. 

Temos para 12, 13, 14, 15 um estado inicial dado por uma relação primitiva 
(menino, comer, maçã). A relação entre os termos, no entanto, não se efetua para esses 
enunciados em uma hipotética relação predicativa <*λ>, levando em consideração apenas 
as propriedades adequadas e esperadas das noções presentes na relação. Não há 
transformação, não há estados resultantes. Para que o processo de transformação, então, se 
inicie (mesmo que não se finalize), é necessário que alguma propriedade dos termos em 
relação se destaque, por exemplo, a presença de uma intensificação (gradação) de algumas 
das propriedades dos termos (um excesso, uma ausência, etc). Desse modo, a força causal, 
que vai permitir que o processo deslanche, está em uma relação complexa de interioridade e 
de exterioridade com os termos da relação primitiva e tal força, integrando ou 
                                                 
4 Usamos a palavra circuito para transitividade traduzindo Bernard (1995), que usa os termos câble, 

cablage, cablée. 
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desintegrando propriedades, vai sempre permitir defini-los, enquanto noção que são. Vemos 
que a sobreposição das duas relações (predicativa e enunciativa) permite organizar 
domínios nocionais. Ou em outras palavras: permite ver como as representações estão 
organizadas e como se movimentam em uma cultura dada. Esses problemas estão 
relacionados aos problemas mais conhecidos tais como: propriedades primeiras e 
secundárias, essenciais e acidentais, sintéticas e analíticas, necessárias e contingentes, etc. 
Como não estamos trabalhando com a língua na sua dimensão estática, não podemos 
trabalhar com essas polarizações ou classificações. Na perspectiva dinâmica, que é a nossa, 
precisamos mostrar a trajetória desses valores polares, as suas oscilações e as suas 
neutralizações, ou os seus recomeços. 

Temos, pois, para esses quatro enunciados uma distância entre as propriedades das 
noções contidas na relação primitiva e as propriedades que essas mesmas noções 
apresentam em uma ocorrência específica. Quer dizer, existe nesses enunciados uma 
inadequação de propriedades e os enunciados são construídos em razão disso. As 
propriedades, que estão em falta, em excesso, inadequadas, anormais são as que vão 
impedir ou facilitar o desencadeamento do processo e a transformação e o estado resultante, 
se for o caso. 

Esses quatro enunciados estão em relação parafrástica com vários enunciados 
possíveis de serem derivados da léxis < menino, comer, maçã>. No enunciado positivo (2) 
“o menino comeu a maçã” todos os obstáculos, enquanto alteridade, presentes nos 
enunciados de 12 a 15 foram levados em consideração e desconsiderados. 

Processos de adequação cultural e organização de domínios nocionais 
A predicação é o múltiplo, que ao mesmo tempo é uno, e ela é também o uno, que 

ao mesmo tempo é múltiplo. Culioli, tentando mostrar a história do conceito de noção, cita 
Hegel, que teria definido a noção como sendo “a multiplicidade desenvolvida e ao mesmo 
tempo a unidade reencontrada” (CULIOLI, 1997, p.12). 

Predicação é sinônimo de fala. Desse modo, toda a predicação é uma fragmentação 
que caminha para a dispersão da representação ou para a sua agregação (o exemplar, o 
tipo). O máximo de agregação que podemos imaginar para a predicação “o menino comeu a 
maçã seria “o menino-maçã” ou “a maçã-menino”, mas o hífen é uma predicação ainda, 
muito frágil, mas ainda predicação. Desse modo, os predicados-origens, primeiros e 
causais, se constituem em designação por meio de um jogo de espelho de identidade e 
alteridade. A alteridade pode facilitar ou dificultar a agregação (uno) ou a dispersão 
(múltiplo) da representação, pois ora pode ser a agregação que esteja estabilizando a 
representação, ora pode ser a dispersão, que desestabilizando pode estar agregando ou 
estabilizando. Mesmo na dispersão temos sempre construção, jamais desconstrução. 

O enunciado (3) “a maçã comeu o menino” pode parecer uma brincadeira (e esse 
significado metafórico, que resulta de uma dissimetria ou instabilidade totais (dadas 
cognitivamente) e de uma simetria ou estabilidade nascentes ou crescentes (dadas 
culturalmente)) mas é um enunciado importante para as nossas análises. Isso porque: para 
que o menino tenha comido a maçã, ela se apresentou com propriedades atraentes para ser 
comida. Por exemplo, se eu tenho a expressão “frutas comestíveis”, “comestíveis” é 
propriedade apenas de frutas ou também do sujeito que as come? É no espaço aberto que 
foi deixado pela não-ocorrência do enunciado (2) “o menino comeu a maçã”, quer dizer, 
pela ocorrência do enunciado negativo (5) “o menino não comeu a maçã” que podemos 
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reconstruir os pontos em paralelo de um processo de construção de valores, um verdadeiro 
leque de família parafrásticas. 

É, portanto, no espaço formal não preenchido pelo empírico (2) e a sua negação (5), 
que se obtêm enunciados completamente ou parcialmente reversíveis. Em outras palavras: é 
no espaço da reversibilidade que se obtém toda a possibilidade de construção da alteridade 
[o outro-outro (sujeito ou objeto), o outro-o mesmo], facilitando... dificultando. Quando se 
força a operação de reversibilidade para os fenômenos e, neste caso, para os enunciados, 
obtém-se a percepção dos fenômenos, dos significados, dos valores, por todos os ângulos, 
inclusive os mais inusitados possíveis. É desse conjunto de valores percorridos (todo) que a 
relação de causa e de efeito, ou a inserção do sujeito (parte) no mundo serão mais apuradas. 

Tomando-se o enunciado negativo (5) “o menino não comeu a maçã” deriva-se o 
enunciado metafórico, porque não usual (3) “a maçã comeu o menino” cuja negação, por 
sua vez gera: 

(16) “a maçã não comeu o menino” subjaz à construção de toda alteridade possível. 

O enunciado (3) “a maçã comeu o menino” e o enunciado (2) “o menino comeu a 
maçã”, (que fornece uma definição de “menino” e de “maçã”), mostram-nos que a 
linguagem, enquanto forma, plasticidade, criatividade, fornece muito mais pontos do que 
uma língua-cultura acaba cristalizando; mostram-nos, ainda, que mesmo os pontos já 
cristalizados e as possibilidades ainda de cristalização precisam passar, para extrair os seus 
significados e valores, pelo avesso daquilo que está culturalmente construído: do 
impossível geramos o possível. 

Os enunciados negativos (5) a negação do possível culturalmente e (16) (a negação 
do impossível culturalmente) abrem um leque de possibilidades: o mundo da imaginação, 
da fantasia, do sonho, dos desejos, da proibição. Em síntese: os enunciados negativos (5) e 
(16) abrem-se para o mundo daquilo que não está ainda adequado, para o mundo das coisas 
possíveis de serem construídas. 

Negação e reversibilidade 
Pode-se dizer que toda combinação de léxis, ou a existência de dois planos nos 

enunciados criando um terceiro plano, seja por processos de coordenação, subordinação, 
seja por processos de tematização ou topicalização, ocupa: 

1o o lugar do enunciado negativo; 

2o o lugar da reversibilidade. 

Tentaremos exemplificar, na sequência, os pontos contínuos (em família) de 
construção de alguns enunciados importantes para o nosso estudo. 

Nominalização e tematização do terceiro argumento ou a (anti)causa: o valor de 
concessão 

(17) O menino comeu a maçã embora ela estivesse verde. 

O valor de concessão é construído tendo por base uma negação de possibilidade de 
existência que não foi respeitada (proibição). 

Antes da construção do valor de concessão, temos justapostos dois preconstructos: 
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(17a) O menino    não deve comer a maçã verde 

 não pode 

 
(17b) A maçã verde    não deve comer o menino 

 não pode 

Queremos mostrar com a nossa argumentação como o enunciado com valor de 
concessão é derivado de uma reversibilidade possível cognitivamente, mas impossível 
muitas vezes culturalmente ou, então, com um valor não usual ou metafórico. Desse modo, 
o enunciado “O menino comeu a maçã embora ela estivesse verde” significa: 

(17c) O estado-de-ser verde- da maçã impedia que o menino [ ] comesse [a maçã] 

ou 
(17d)  A “verdura” da maçã impedia ... 

Vemos que nessas construções metalinguísticas, quer dizer explicativas, é a “maçã” 
com a propriedade de “estar verde” que tem a força causal. O valor da concessiva é 
construído não respeitando essa força causal, quer dizer, ele se constitui como uma 
anticausa. 

A oração subordinada concessiva explicita um jogo de força ou de causas e de 
orientação e ordenação dessas forças não respeitadas. O “objetivo” da relação primitiva 
<menino, comer, maçã < maçã estar verde>> se apresentava como um obstáculo “o verde 
da maçã” para que a força da “origem, menino” fosse desencadeada, mas mesmo assim a 
ação é desencadeada. 

Ainda podemos dizer que “menino” define “maçã” como um termo que remete a 
uma noção possível de ser comida pelo menino; e “maçã” define “menino” como um termo 
que remete a uma noção possível de comer “maçã”. Já a propriedade diferencial de “maçã”, 
que é “estar verde”, desequilibra a organização nocional que esses dois termos em relação 
delimitam. A propriedade “estar verde”, que foi destacada na subordinada concessiva, gera 
inadequação nocional (cultural) ou inicia uma instabilidade tentando reorganizar o domínio 
nocional dos termos envolvidos. 

Em síntese: o enunciado (17) “o menino comeu a maçã embora ela estivesse verde” 
passa ou deriva de (16) “a maçã não comeu o menino” ou melhor deriva de (17e) “o verde-
da-maçã não teve força suficiente para impedir que o menino comesse a maçã com o verde-
dela”. 

Os enunciados 2, 5, 3, 16, 17, a, b, c, d, estão em relação parafrástica e oferecem 
pontos contínuos ou um todo de construção de valores. 

Nominalização e tematização do terceiro argumento ou causa: construções 
adverbiais e advérbios 

A discussão feita no item anterior continua sustentando os exemplos deste item. 
Queremos mostrar aqui o parentesco também entre outras construções gramaticais e a 
nominalização enquanto um processo de tematização do terceiro argumento ou de um 
termo mais causal, mais origem do que os termos presentes na relação primitiva 
(semântica) e na predicativa (sintática) dos enunciados. Queremos mostrar, sobretudo, 
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como é este terceiro argumento que abre espaço para uma alteridade cuja força vem 
exatamente ocupar o espaço de uma força original que não pôde ser desencadeada. 

Essa força segunda, sobreposta, mais causal que a primeira, é sempre representada 
por uma propriedade diferencial. Isso quer dizer que as noções em ocorrência (origem e 
objetivo) que representam as forças primeiras não puderam desencadear o processo porque 
não correspondem às noções-tipo. A propriedade diferencial representando inadequação das 
noções em ocorrência às noções-tipo correspondentes pode estar criando vários níveis de 
instabilidade. 

Construiremos, a seguir, cinco blocos de exemplos. No primeiro, colocaremos as 
construções gramaticais das quais estamos partindo; os outros quatro blocos são 
metalinguísticos, quer dizer, se constituem em manipulações explicativas. Desse modo, no 
segundo bloco, apresentaremos processos de tematização da causa; no terceiro, traçaremos 
parentescos entre a nominalização e valores adverbiais. No quarto, mostraremos o 
parentesco entre valores adverbiais e complemento agentivo. No quinto, tentaremos 
explicitar o que são para essas construções a alteridade primeira e a mais primeira ainda. 

1o bloco: adverbiais e advérbio (ponto de partida): 

18- O menino comeu a maçã embora ela estivesse verde. 

19- O menino vai comer a maçã se ela estiver madura 

20- O menino vai comer a maçã quando ela estiver madura. 

21- O menino comeu a maçã porque ela estava madura 

22- A maçã precisa estar madura para que o menino possa comê-la. 

23- O menino comeu a maçã vorazmente 

24- O menino comeu a maçã lentamente. 

25- O menino comeu a maçã sem culpa. 

26- O menino comeu a maçã tranquilamente. 

27- O menino comeu a maçã agradecidamente. 

28- O menino comeu a maçã obrigado. 

29- O menino comeu a maçã espontaneamente. 

2o bloco: tematização da causa e a nominalização 

18a- O estar-verde da maçã não impediu que o menino comesse a maçã. 

O menino comeu a maçã apesar do estar-verde da maçã 

* a verdura da maçã. 

19a- O estar-maduro da maçã será uma “condição” necessária para poder comê-la. 

20a- O estar-maduro da maçã será um “momento” que deverá ser esperado para poder 
comê-la. 

21a- O estar-maduro da maçã fez que o menino comesse a maçã 

* a madureza 

* a maturidade 
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* a maturação 

22a- O estar-maduro da maçã será necessário para que o menino possa comê-la. 

23a- A voracidade com que o menino comeu a maçã mostrou / revelou / evidenciou / 
fez, etc. 

24a- A lentidão com que o menino comeu a maçã mostrou / revelou / evidenciou / fez, 
etc. 

25a- A não-culpabilidade do menino ao comer a maçã mostrou / revelou / evidenciou / 
fez, etc. 

26a- A tranquilidade com que o menino comeu a maçã mostrou / revelou / evidenciou / 
fez, etc. 

27a- A gratidão com que o menino comeu a maçã mostrou / revelou / evidenciou / fez, 
etc. 

28a- A obrigação do menino em comer a maçã mostrou / revelou / evidenciou / fez, etc. 

29a- A espontaneidade do menino ao comer a maçã mostrou / revelou / evidenciou / fez, 
etc. 

3o bloco - Causa tematizada, nominalização e valores adverbiais (o modo de ser da 
representação) 

18b- O modo de ser /inadequado5/ da maçã não impediu que o menino a comesse. 

19b- O modo de ser /adequado6/ da maçã será uma “condição” necessária para que ela 
possa ser comida. 

20b- O modo de ser /adequado/ da maçã será obtido em um “momento”que deverá ser 
esperado para que ela possa ser comida. 

21b- O modo de ser /adequado/ da maçã fez que o menino a comesse. 

22b- O modo de ser /adequado/ da maçã será necessário para que o menino possa comê-
la. 

23b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ /em excesso, e, portanto, inadequado/ 
mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /vorazmente/ 

24b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ /em falta, e, portanto, inadequado/ 
mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /lentamente/ 

25b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ /não em excesso, e, portanto, 
adequado/ mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /sem culpa/ 

26b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ /não em excesso, e, portanto, 
adequado/ mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /tranquilamente/ 

27b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ / não em falta, e, portanto, adequado/ 
mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /agradecidamente/. 

28b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ /em excesso, e, portanto, inadequado/ 
mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /obrigado/. 

                                                 
5 inadequado - estar verde. 
6 adequado - estar madura. 
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29b- O modo de ser de /o menino comeu a maçã/ /não em falta, não em excesso, e, 
portanto, adequado/ mostrou, revelou, evidenciou, fez ... /espontaneamente/. 

4o bloco - Valores adverbiais e complemento agentivo. 

18c- O menino não deixou de comer a maçã “pelo modo de ser dela” / estar verde/. 

19c- O menino poderá comer a maçã desde que o modo de ser dela / estar madura/ 
permita isso. Se essa condição não for preenchida, o menino está impedido de 
comer a maçã “pelo modo de ser dela”. 

20c- O menino poderá comer a maçã em um momento em que o modo de ser dela 
permita isso. Antes desse momento, o menino está impedido de comer a maçã 
“pelo modo de ser dela”. 

21c- O menino comeu a maçã “pelo modo de ser dela”. 

22c- O menino poderá comer a maçã “pelo modo de ser dela”. 

23c- Tal fato aconteceu ... 

Ficou evidente tal coisa “pelo modo” (em excesso) como o menino comeu a maçã. 

24c- Tal fato aconteceu ... 

Ficou evidente tal coisa “pelo modo” (em falta) como o menino comeu a maçã. 

25c- Tal fato aconteceu ... 

Ficou evidente tal coisa “pelo modo” (não em excesso) como o menino comeu a 
maçã. 

26c- Tal fato aconteceu ... 

Ficou evidente tal fato “pelo modo” (não em excesso) como o menino comeu a 
maçã. 

27c- Tal fato aconteceu... 

Ficou evidente tal fato “pelo modo” (não em falta) como o menino comeu a maçã. 

28c- Tal fato aconteceu... 

Ficou evidente tal fato “pelo modo” (em excesso) como o menino comeu a maçã. 

29 c- Tal fato aconteceu... 

Ficou evidente tal fato “pelo modo” (adequado) como o menino comeu a maçã. 

5o bloco: Força ou causa sobreposta (e portanto mais forte) à força ou causa original. 
Processo de adequação nocional (cultural?) 

  força ou causa original /menino - comer / maçã / 

• O modo de ser inadequado da maçã que 
está verde ou “não está ainda madura” 
para os enunciados 18d, 19d, 20d, 21d. 

• força ou causa sobreposta, mais 
causal e mais origem do que a força 
original que ficou enfraquecida 

• O modo de ser adequado da maçã “que 
está madura” para o enunciado 22d. 

  força ou causa original / menino - comer - maçã/ 

• força ou causa sobreposta • em excesso (voracidade) - 23d 
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• em falta (lentamente) - 24d 

• não em excesso, nem em falta, portanto, 
adequada (sem culpa) - 25d 

• não em excesso, nem em falta, portanto, 
adequada (tranquilamente) - 26d 

• não em excesso, nem em falta, portanto 
adequada (agradecidamente) - 27d 

• em excesso (obrigado) - 28d 

• nem em excesso, nem em falta, portanto, 
adequada (espontaneamente) - 29d 

De que modo tais advérbios, além, aquém e dentro da expectativa (adequado) 
remetem à alteridade? 

“Menino” é um termo da língua que remete a uma noção que possui a propriedade 
de ser animado. Os advérbios presentes marcam o jogo de força ou pressão exercido sobre a 
entidade animada “menino”. Essa pressão pode ser feita pelo menino mesmo, enquanto 
outro, ou, por uma outra força diferente dele, um outro agente, se for animado, ou uma 
causa se for inanimado. 

Qual é a outra força diferente dele? Ou de que modo os advérbios remetem à 
alteridade? 

O advérbio “vorazmente” pode ser resultado de uma falta de controle do agente 
“menino” sobre si próprio, por exemplo, ele não controla a sua fome; “lentamente”, ao 
contrário, pode revelar, no caso de comer, controle do sujeito sobre si próprio, por exemplo, 
para poder saborear o alimento, ou, então, come-se “lentamente” porque a boca está 
machucada; “sem culpa” pode ser resultado da superação de um obstáculo criado pelo 
próprio agente e por um outro; “agradecidamente” e “obrigado”, com certeza, remetem a 
um outro que lhe deu a maçã ou que o obrigou a comê-la, respectivamente; 
“tranquilamente” e “espontaneamente” pressupõem, sem dúvida, um diálogo, um conflito, 
uma espessura dialógica, nos quais outros ritmos de comer são comparados e levados em 
consideração7. Por exemplo, se temos uma criança comendo espontaneamente, pode ser que 
ela coma desse modo não por superação dos outros ritmos, mas por naturalidade. No 
entanto, a palavra “espontaneamente” presente em um enunciado resulta, sem dúvida, de 
procedimentos avaliativos, apreciativos feitos por quem enuncia, mesmo quando se diz: “a 
criança come espontaneamente”. 

A propriedade diferencial (a alteridade) facilita e permite a finalização do processo 
desencadeado e a obtenção de estados resultantes. Essa mesma propriedade pode dificultar 
e impedir a finalização do processo desencadeado e a obtenção de resultado. 

Conclusão 
O estudo que desenvolvemos defende que o estado resultante ou finalização 

oferecem valores polares (a asserção positiva e a negativa) e que esses valores são apenas 
                                                 
7 Se eu tenho apenas Ele comeu a maçã precisamos supor que os ritmos de comer foram levados em 
consideração e desconsiderados. Poder medir a velocidade do ato de comer é uma propriedade semântica 
presente em potencial na relação primitiva das noções e projetada para outros níveis de construção. 
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dois entre os inúmeros valores que enunciados em transformação oferecem. Ou ainda: são 
apenas dois valores de um contínuo de construção de representação (as modalidades 
assertivas). Podemos dizer que, nos valores polares, chega-se a uma finalização ou porque a 
alteridade, enquanto obstáculo, foi levada em consideração, superada, e desconsiderada ou 
desconsiderada não por superação, mas simplesmente suprimida ou anulada. Os valores 
polares representam a contração em um ponto, ou em um único valor (é ou não é) da 
espessura dialógica, ou valores em conflito ou em contradição (é e não é, ao mesmo 
tempo), criada pelas marcas aspecto-modais que dilatam o predicado e que são exatamente 
as propriedades diferenciais das quais estamos falando. 
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Abstract: Several clitic constructions that can be found in Italian or French sound archaic or 
lack altogether in spoken Brazilian Portuguese. While these constructions were becoming 
archaic, other rearrangements in the tonic pronoun system increased even more the gap 
between Brazilian and European Portuguese, in this particular field of grammar. This 
contradicts a widespread belief that Brazilian is the survival of an older stage of European 
Portuguese.  

Resumo: Muitas construções baseadas em pronomes clíticos que podem ser encontradas em 
Italiano ou Francês soam arcaicas ou simplesmente inexistem no PB falado. Enquanto essas 
construções se arcaizavam, outros rearranjos que afetaram as formas tônicas dos pronomes 
aprofundaram ainda mais as diferenças entre o PB e o PE, no que diz respeito a esta área da 
gramática. Isso contradiz uma opinião bastante aceita segundo a qual na variedade brasileira 
sobreviveria um estágio mais antigo do português europeu.  

Introdução 
Nos últimos anos, os linguistas brasileiros fizeram dos pronomes pessoais um 

de seus assuntos preferidos, devido, principalmente à tendência cada vez mais 
generalizada no português brasileiro para omitir o objeto direto em enunciados como 
(0-1) 

 
 (0-1) Ele pegou o cheque, descontou e ficou com o dinheiro  
 (0-2) Ele pegou o cheque, descontou-o e ficou com o dinheiro. 
  

(0-1) é um exemplo do que tem sido chamado “a construção de objeto nulo“ e se 
interpreta como se sua segunda sua parte comportasse um pronome objeto de terceira 
pessoa tendo por antecedente o cheque. O objeto nulo é típico do português brasileiro 
(PB) e tem sido estudado ora como um fato sintático, ora como um fato 
sociolingüístico. Quando se comparam o português brasileiro e o português europeu 
(PE), tornou-se lugar comum lembrar que em PE a única maneira possível de construir 
(0-1) é (0-2), onde o pronome o aparece ‘explicitamente’. Alguns concluíram disso que 
os portugueses, embora falem a mesma língua que os brasileiros, usam uma pragmática 
distinta. Outros, concluíram que o PB e o PE são duas línguas que seguem derivas 
divergentes, ou mesmo que se trata, a esta altura, de duas línguas distintas. Mas, em 
matéria de pronomes, o objeto nulo não é o único aspecto interessante do PB familiar de 
hoje. Muitos outros fatos chamam a atenção quando contrastamos o PB atual quer com 
períodos mais antigos da língua, com as outras línguas românicas, ou com o português 
literário. Nesta exposição, proponho que se observem alguns desses contrastes. Usarei 
como termo de comparação apenas o italiano e o francês. Também pretendo opor o PB 
falado na virada dos séculos XX e XXI com o português antigo, o português clássico e o 
português de alguns gêneros escritos. A ideia é mostrar que o português já teve – 
perdendo-as em seguida – algumas construções que lançavam mão de pronome átonos.  
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Antes de entrar no tema desta exposição, convém fazer algumas ressalvas. Para 
começar, falarei de “construções pronominais” num sentido intuitivo, não teórico. O 
único pressuposto a ser lido nessa expressão é com efeito que, em cada “construção 
pronominal”, estão presentes uma organização sintática e uma função semântica 
intuitivamente fáceis de reconhecer. Não se deve portanto ver em meu uso da palavra 
“construção” uma prova de adesão a esta ou aquela “gramática construcional”. Em 
segundo lugar, dos vários aspectos de uma construção, eu me interessarei 
principalmente pelo lado semântico. Em terceiro lugar, há mais coisas a dizer sobre 
algumas construções do que sobre outras. Isso é assim porque algumas foram mais 
estudadas e também porque, às vezes, é impossível explicar o que acontece com os 
pronomes sem entrar em outros fatos de língua e outras complicações.  

Minha exposição se compõe de cinco partes, cujos temas são, na ordem, 1.os 
pronomes que marcam papel sintático por concordância, 2. o se detematizante, 3. os 
“pronomes neutros de situação”, 4. o objeto indireto possessivo. Numa última parte, 
procuro situar os pronomes átonos no conjunto dos pronomes do português brasileiro.  

1. A cópia pronominal e o papel sintático dos sintagmas nominais 
A primeira construção de que vou tratar aqui é muito usual em francês não-

padrão, em italiano-padrão e nos dialetos galo-itálicos da Itália do norte. Tomo a 
liberdade de falar aqui de um desses dialetos, o bielês, a variedade de português que foi 
minha língua materna. Como a maior parte dos dialetos galo-itálicos, o bielês tem um 
sistema de pronomes átonos bastante complexo, no qual se distinguem facilmente 
quatro séries de formas: 1. nominativos, 2. dativos, 3. acusativos e 4. locativos. No que 
concerne ao inventário de formas, a grande diferença em relação ao italiano é a 
existência de uma série de formas para o nominativo, que o italiano padrão não tem. 
Mas as diferenças são consideráveis quando se passa da lista de formas ao exame de 
seus empregos. Não só encontramos em bielês pronomes átonos depois do particípio 
passado do verbo, em sentenças como 

 
(1-1)      at � ka’ta-je j a-'skarpe ,  

lit. * você  comprou-os os sapatos (onde je  é um pronome acusativo plural que se liga 
foneticamente ao particípio passado ka’ta, “comprado”),  cp. it.  le hai comprate le scarpe 

  
mas além disso certas regras sintáticas funcionam de maneira absolutamente regular: 1) 
toda sentença plenamente desenvolvida comporta um pronome átono nominativo; 2) 
aparece obrigatoriamente um pronome acusativo quando o objeto direto não está em 
posição pós-verbal; 3) é obrigatória a presença de um pronome dativo quando o verbo 
rege o dativo, independentemente da posição ocupada por esse termo. Isso faz com que 
as sentenças italianas de (1-2) tenham como tradução para o bielês as frases de (1-3) 
 
(1-2)     a - Luigi ha mandato una lettera a Carlo, b - A Carlo, Luigi ha mandato una lettera, c- Luigi 

manderà poi una lettera, d - Una lettera, Luigi l’ ha mandata. E - Ci ha mandato uma lettera 
Luigi 

(1-3)     a - al lu’is al a man’daje na ’��tera (a)l ’karlo, b- al ’karlo, (a)l lu’is al a man’daje na ’��tera, c -  
al lu’is al ’manda p� na ’��tera, d - la ’��tera, al lu’is al a man’dala, e - al a man’da-ne na 
’���tera llu’is 

 
nas quais as palavras al,  je, e lo são respectivamente um clítico nominativo, um clítico 
dativo e um clítico acusativo. O mesmo acontece em francês não-padrão. Na frase de 
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Astérix "Ils sont fous ces romains", ils é um pronome sujeito que anuncia ces romains; e 
em (1-5) e (1-6), os clíticos y e l(a) retomam respectivamente Jean e Marie. 
 
(1-4)  Ils sont fous, ces romains  
(1-5)  Jean j' y ai dit de ne pas venir 
(1-6)  Marie je ne l' ai pas vue de toute la journée 
 
 

Uma boa maneira de explicar o que se ganha ao “copiar” os SNs por meio de 
pronomes átonos consiste em separar na sentença um núcleo proposicional, formado 
pelo verbo mais os pronomes (e, se for o caso, a negação) e uma série de sintagmas 
nominais deslocados. Por essa análise, toda sentença comporta uma “proposição 
nuclear” formada pelo verbo e um certo número de pronomes, e uma série (não nuclear) 
de sintagmas nominais plenos. Esta é, no essencial, a “approche pronominale” de Claire 
Blanche-Benveniste (1987); de acordo com essa abordagem, a estrutura nuclear da 
sentença francesa é aquela que se exprime pelo verbo mais os pronomes. Antecipando 
de algumas décadas a “approche” de Blanche-Benveniste, alguns gramáticos brasileiros 
usaram a substituição dos sintagmas nominais por pronomes, para decidir se se 
deveriam ser analisados como termos essenciais ou circunstanciais.1 

A presença na sentença de um núcleo + uma margem libera os sintagmas 
nominais de algumas exigências sintáticas, e permite investi-lo na expressão do que os 
linguistas de Praga chamavam a Functional Sentence Perspective (FSP). O uso 
simultâneo dos pronomes e dos sintagmas nominais dá a estes últimos uma mobilidade 
enorme. Permite, em particular, que os coloquemos no início ou no fim do enunciado, 
onde podem desempenhar papéis textuais de um tipo particular. Por exemplo, um SN 
deslocado à esquerda é facilmente reconhecido como o tema da sentença, isto é, seu 
sujeito psicológico. Gostaríamos portanto de afirmar que parte da liberdade de 
colocação de que gozava a frase latina, graças às marcas morfológicas dos casos, é 
recuperada pela construção composta de uma frase nuclear (verbo + pronomes) + 
(sintagmas nominais deslocados), e que essa liberdade permite fazer com que os 
sintagmas nominais aterrissem nas posições em que se espera encontrar o tema, o rema 
e o antitópico. Colocados à margem da sentença nuclear, os sintagmas nominais perdem 
algumas marcas de sua função. Por exemplo, em (1-6) não é pela posição com respeito 
ao verbo que reconhecemos Marie como o objeto direto, e em (1-5), a omissão possível 
da preposição à elimina do mesmo modo a possibilidade de contar com ela para atribuir 
a Jean o papel de objeto indireto. Mas essas funções sintáticas são recuperadas tão logo 
associamos sintagmas nominais e pronomes, um procedimento gramatical que podemos 
descrever dizendo que o pronome e o SN “concordam”. Um dos primeiros trabalhos 
escritos sobre este assunto, Lambrecht (1981) descrevia esse fenômeno em francês não-
padrão, e falava precisamente em “clitic agreement”. Quanto a mim, prefiro falar em 
“cópia”, porque o PB tem outros fenômenos parecidos de cópia pronominal.   

A cópia por um pronome átono que indica o papel de um sintagma nominal é 
corrente em italiano e em francês. O que acontece em português americano? No Brasil, 
os gramáticos são unânimes em dizer que esse procedimento nunca existiu, mas todo 
um conjunto de pesquisas realizadas a partir dos anos 1970 sobre a língua falada mostra 

                                                 
1 Por exemplo, Rocha Lima (1962). 
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o contrário.2 Em (1-7), por exemplo, há cópia pronominal, ainda que o pronome não 
seja um pronome átono. 

  
(1-7)  O Joãoi, elei não sabe de nada 

Seja qual for a situação hoje em dia, a cópia por pronomes átonos foi frequente 
no português clássico e medieval, e ainda é relativamente frequente nos textos escritos. 
Encontramos um lindo exemplo no Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Vieira, 
escrito em 1654. Nesse sermão, Vieira critica a ganância dos habitantes da colônia, 
denunciando a exploração ao qual são submetidas as famílias dos que morrem. Falando 
de mortos, Vieira utiliza dois sentidos previsíveis do verbo comer: num deles, é o morto 
que come terra, no outro é a terra que engole o morto. A esses sentidos mais ou menos 
esperados, Vieira acrescenta um terceiro: entre a agonia e o enterro, o morto e sua 
família são devorados, isto é, explorados financeiramente, por uma legião de indivíduos 
sem escrúpulos: médicos, padres, coveiros. Chegamos assim a (1-8): 

 
(1-8) O pobre defunto não o comeu a terra que já o comeu toda a terra 
 

A gramática dessa sentença é muito clara. O defunto é finalmente devorado pela 
terra (isto é, deposto em sua cova), mas antes disso já foi devorado por toda a terra, isto 
é, por todo mundo. Mas se não fosse o pronome o, que concorda no masculino com o 
pobre defunto, entenderíamos fatalmente que é o defunto que come e que é a terra que e 
comida, talvez uma forma de descrever o contato do finado com sua nova residência.  

Em português culto, ainda é possível construir sentenças em que a função do 
pronome é a mesma: basta percorrer os editoriais dos grandes jornais para encontrar 
sentenças como (1-9) et (1-10). E se nos voltarmos para os textos dos séculos XIV e 
XV, veremos que a construção utilizada por Vieira já existia, junto com outras em que a 
repetição era usada como procedimento de explicitação sintática.3 

  
(1-9)   Essa falcatrua não a assumiu ninguém, mas aconteceu 
(1-10)   O incidente em que estamos metidos o provocou o ministério público com sua incompetência 
 

As construções exemplificadas por (1-9)-(1-10) não se usam no PB familiar de 
hoje, mas a cópia dos sintagmas nominais por meio de pronomes é possível num outro 
contexto sintático, o das subordinadas relativas. Numa série de estudos hoje clássicos, 
Fernando Tarallo distinguiu três tipos possíveis de subordinadas relativas, que ele 
chamou de “clássica”, “cortadora” e “copiadora” igualmente disponíveis em PB como 
equivalentes da frase francesa (1-11). Como diz o próprio nome, o terceiro tipo de 
subordinada relativa utiliza a cópia pronominal. 
 
(1-11)   La fille dont je t' ai parlé a acheté ma Clio. 
(1-12)   A garota de quem | de que te falei comprou meu Renault Clio. 
(1-13)  A garota que te falei comprou meu Renault Clio. 
(1-14)  A garota que te falei dela comprou meu Renault Clio. 
 

                                                 
2 As pesquisas em questão são de Eunice Pontes (1987), e foram motivadas pela intenção de provar que o 
PB é uma língua de tópico e comentário, e não uma língua de sujeito e predicado. A meu ver, elas não 
provaram esta hipótese, mas serviram para mostrar que (1-9) é um tipo de sentença bastante corrente.   
3 Sobre a repetição enquanto procedimento de explicitação sintática, veja-se o trabalho de Célia Castilho 
(2004). 
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Uma questão que se põe a esta altura é saber se há continuidade entre todos os 
tipos de cópia de que se tratou até aqui, e em minha opinião a resposta deve ser 
afirmativa. Quando se acrescenta um pronome pessoal a um pronome relativo para 
indicar sua função sintática reproduz-se a mesma manobra que retoma por meio do 
pronome um sintagma nominal deslocado à esquerda da sentença. Mas há também 
diferenças, a mais notável das quais é que nas relativas “copiadoras” não encontramos 
pronomes átonos. Isso não surpreende se lembrarmos que, no PB familiar, os pronomes 
átonos estão sendo substituídos por pronomes tônicos em muitos outros ambientes (ele, 
ela, no lugar de o, a), isto quando não viram pó na construção do objeto nulo. Isto quer 
dizer que as construções ’aberrantes’ (1-15) e (1-16) são hoje um forte concorrente da 
construção “clássica” ou “correta” (1-17): 

 
(1-15)   Comprei essa saia, mas não usei e dei embora  
(1-16)   Comprei essa saia mas não usei ela e dei ela embora 
(1-17)  Comprei essa saia mas não a usei e dei-a embora 
 

Recapitulo o que eu disse até aqui: (i) desde o latim até as línguas românicas, os 
pronomes conservaram mais marcas casuais do que os nomes; (ii) nas línguas 
românicas, essas marcas, em concordância com os sintagmas nominais, foram às vezes 
empregadas como recurso gramatical para indicar a função sintática dos próprios 
sintagmas, a par das preposições e da posição relativamente ao verbo. O PB usa os 
pronomes como recurso de explicitação sintática, mas há diferenças em relação ao 
italiano e ao francês porque: (iii) onde essas línguas recorrem aos pronomes átonos, o 
PB utiliza de preferência os pronomes tônicos; além disso (iv) o contexto de 
explicitação por excelência, em PB, é o das subordinadas relativas (onde a cópia por 
meio de um pronome caracteriza uma variedade de língua muito estigmatizada). 
Podemos então dizer que o PB falado perdeu a cópia pronominal tal como ela existe em 
francês e em italiano; mas esse tipo de cópia ainda pode ser encontrado em alguns 
gêneros textuais (e.g. certos editoriais de jornal). 
 
 
2. Se: detematizante, passivo e impessoal 
  

Listar as funções sintáticas da palavra se foi por várias décadas uma tarefa 
obrigatória das gramáticas do português. Muitos gramáticos dedicaram um capítulo 
inteiro a essa enumeração, que começava invariavelmente pela distinção entre se-
pronome et se-conjunção (como em Venha se você quiser, Perguntei se havia 
problemas) e depois entrava no detalhe dos usos possíveis do se-pronome, distinguindo 
uma meia-dúzia deles. Quais são esses usos?  

(a) A lista das funções do pronome se diz respeito, como era de esperar, aos 
descendentes portugueses dos pronomes latinos se, sui, sibi et secum, a saber, se, si e 
consigo. A denominação genérica que as gramáticas aplicam a essas formas, "pronoms 
reflexivos", identifica somente uma de suas funções possíveis, talvez a mais saliente de 
um ponto de vista cognitivo. Mas quando os lógicos nos alertam contras as arapucas das 
línguas naturais, eles nos advertem, de cara, que há uma grande diferença entre uma 
ação feflexa como suicidar-se e uma ação recíproca como cumprimentar-se; ao mesmo 
tempo, nos fazem notar que ver-se é ora reflexivo, ora recíproco. Portanto, é preciso 
distinguir entre 

  
(2-1)  O prisioneiro suicidou-se 
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(2-2)  Os adversários cumprimentaram-se antes de tomarem posição 
(2-3)  João viu-se no espelho 
(2-4)  João e Maria viram-se pela última vez nas férias de Natal 
 

(b) Na lista das “funções do se” há também um se que não é nem reflexivo nem 
recíproco: é o que encontramos em ir-se embora, debater-se, s’ en aller, marchar-se, 
andarsene, geralmente explicado como um “automatismo gramatical” ou como uma 
“marca da intensidade da ação”. 
 
(2-5)  O pássaro debateu-se tanto que machucou a asa nos arames da gaiola. 
 

(c) E a lista não seria completa se não acrescentássemos os casos representados 
por (2-6), (2-7) et (2-8):  
 
(2-6)  Vendem-se peixes tropicais, alugam-se casas.  
(2-7)  Vende-se pássaros, aluga-se casas.  
(2-8)  Vive-se com pouco dinheiro nesta aldeia. 
 

(d) Uma pergunta que geralmente não se faz a propósito de sentenças como (2-1) 
a (2-8) é se todos esses usos de se têm algo em comum. É possível pensar numa unidade 
subjacente, e se for o caso, em que consiste essa unidade? Vou tentar dar a essa 
pergunta uma resposta afirmativa, valendo-me de uma ideia que já foi leitmotiv nos 
cursos de sintaxe de nosso saudoso mestre Carlos Franchi. Para situar seus exemplos 
linguísticos, Franchi costumava contar “causos” mais ou menos imaginários, e eu vou 
imitá-lo aqui. Suponham que se quer dizer a alguém que vá ao barbeiro, porque seus 
cabelos estão mais compridos que os de um espantalho. Pode-se expressar esse conselho 
em qualquer língua românica, mas quando comparamos as diferentes maneiras de fazê-
lo as formulações mais espontâneas parece que não são as mesmas. Em PB (e, 
provavelmente, também em PE) dir-se-á de preferência qualquer coisa como (2-9), ao 
passo que em italiano ou em francês a as fórmulas usadas serão como as de (2-10): 

  
(2-9)  Vai cortar o cabelo, cara 
(2-10)  Vai a farti tagliare i capelli / Va te faire couper les cheveux / 
 

Cortar os cabelos é uma ação pela qual se costuma pagar os serviços de um 
profissional, mesmo que a iniciativa seja do dono dos cabelos. Podemos então associar a 
(2-9)-(2-10) o esquema abstrato (2-11), no qual o predicado FAZ dá conta da iniciativa 
do cliente, e o predicado CORTA descreve a ação de cortar, propriamente dita: 

 
(2-11)  a FAZ com que (b CORTA os cabelos de a). 
 
Relacionando (2-9) e (2-10) ao esquema (2-11), podemos dizer que em PB um único 
verbo (cortar) descreve o todo formado pela ação de mobilizar o intermediário (isto é, o 
cabeleireiro) e pela ação do corte dos cabelos, ao passo que nas outras línguas esse 
emprego cumulativo do verbo equivalente a cortar precisaria ser evitado 
 
 (2-12)       a FAZ com que (b CORTA os cabelos de a). 
                                __________________ 
                      port. cortar 
                               *fr. couper 
                                                            ______ 
                                                            port. cortar  
                                                            fr. couper 
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Alguém poderia dizer que essa descrição dos fatos não é exata, porque as 
mesmas coisas podem, afinal ser ditas em francês, ou em italiano exatamente da mesma 
forma que em PB. É possível, mas o que me interessa, aqui, não é opor as línguas entre 
si, e sim, mostrar que elas nos permitem, em certas circunstâncias, escamotear os 
participantes de uma ação. A propósito de (2-9), Franchi falaria de “escamoteamento do 
cabeleireiro”, “escamoteamento do agente não-causador” ou “escamoteamento de uma 
função temática qualquer”. É o mesmo fenômeno descrito em três níveis de abstração 
diferentes. É ao escamoteamento de uma função temática que Franchi chamava 
detematização. Ele via na detematização um recurso poderoso e corrente das línguas 
naturais, que age também em outras sentenças (como a lavadeira seca a roupa no sol, o 
sol seca a roupa, a roupa seca). Para Franchi, a detematização era a prova de que a 
escolha entre duas construções sintáticas não é nunca inócua, porque põe em jogo 
representações distintas (e interpretações distintas) de uma mesma realidade.  

Em minha opinião, a detematização de que falava Franchi pode nos fornecer 
uma explicação plausível para os diferentes empregos do pronome se, se pensarmos se 
como marca de detematização. Penso com efeito que a maioria dos usos de se nos 
indicam que uma posição temática não foi preenchida, ou que não foi preenchida da 
maneira mais normal, isto é, por um sintagma completo, tendo por referente um 
indivíduo distinto daquele a que remete o sujeito da sentença. Se considerarmos os 
diferentes usos do pronome se, antigos e modernos, veremos que eles ocorrem em 
sentenças nas quais a lista dos participantes da ação verbal sofreu uma redução, porque 
o segundo participante se identifica com o primeiro (Ele se viu no espelho / il s’ est vu 
dans le miroir), porque a lista dos participantes já foi dada de maneira completa no 
sujeito da (Eles se cumprimentaram / Ils se sons salués), etc. Essa semelhança, embora 
tênue, pode ter feito com que o pronome latino se herdasse o papel detematizante da voz 
passiva, produzindo para (2-14) a mesma interpretação que se dava antes a (2-13). 

 
(2-13)  Valvae aperiebantur 
(2-14)  Valvae ipsae se aperiebant. 
 

 Seja qual for o interesse dessa hipótese, penso que a noção de detematização 
ajuda a reduzir a dimensões mais realistas um velho problema da gramática portuguesa 
– o do se passivo ou impessoal. Entre os empregos de se, os que já fizeram derramar 
mais tinta foram os de (2-6)-(2-8), a propósito dos quais gramáticos travaram uma 
polêmica sem fim – a de saber se o português tem ou não uma voz passiva “sintética”, 
introduzida por se. Evidentemente, essa polêmica nos interessa aqui. Tentemos, pois, 
ver o que ela põe em jogo, ainda que para isso seja preciso recapitular coisas que todos 
sabem a respeito da voz passiva.  

É sabido que alguns verbos latinos adotavam duas séries paralelas de formas, por 
exemplo a partir do radical laud- formavam-se um infinitivo laudare, e um infinitivo 
laudari, um indicativo laudo, laudas, laudat... e um indicativo laudor, laudaris, 
laudatur etc. A segunda série de formas usava-se em sentenças como  

 
(2-15)  Cicero laudatur ab omnibus oratoribus, 

isto é, em sentenças nas quais o sujeito sofria a ação em vez de praticá-la, e isso valeu-
lhe o nome de conjugação passiva. Dado que a forma do verbo bastava para indicar a 
passividade do sujeito, falou-se além do mais que (2-15) era um caso passiva sintética. 
Todos sabem que a voz passiva sintética só existia em latim para o tempos do presente; 
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nos tempos do passado, funcionava uma passiva analítica, isto é, perifrástica, que 
juntava o particípio passado (de sentido passivo) e o verbo auxiliar esse. Nas línguas 
românicas, nada sobreviveu dos passivos sintéticos como laudor, laudaris, laudari. 
Todos os passivos românicos são “analíticos” porque se compõem de um particípio 
passado de sentido passivo, mais um verbo auxiliar que deriva de sum, venio ou fio.  

Diante dessa história, que sentido faz afirmar que em (2-6)-(2-8) há uma passiva 
sintética? Em termos morfológicos, não faz sentido nenhum. O problema pode ser posto 
em termos semânticos, mas então, encontram-se outros problemas ainda mais 
inquietantes. Já em 1908, Manuel Said Ali parecia ter mandado às favas para todo o 
sempre a ideia de que (2-6)-(2-8) são sentenças passivas com esta reflexão:  

Tem-se dito que a nossa forma reflexiva se identifica com a voz passiva. Apesar das 
restrições que todos concedem, que são forçados a conceder, tenho a afirmação por 
leviana, a começar pelos exemplos banais com que a esteiam. Aluga-se esta casa e esta 
casa é alugada exprimem dois pensamentos, diferentes na forma e no sentido. Há um 
meio muito simples de verificar isto. Coloque-se na frente de um prédio um escrito com 
a primeira das frases, e na frente de outro ponha-se o escrito contendo os dizeres esta 
casa é alugada. Os pretendentes sem dúvida encaminham-se unicamente para uma das 
casas, convencidos de que a outra já está tomada. O anúncio desta parecerá supérfluo, 
interessando apenas aos supostos moradores, que talvez queiram significar não serem 
eles os proprietários. Se o dono do prédio completar, no sentido hipergramatical, a sua 
tabuleta deste modo: esta casa é alugada por alguém, não se perceberá a necessidade da 
declaração e os transeuntes desconfiarão da sanidade mental de quem tal escrito expõe 
ao público. (SAID ALI, 1966, p. 98)  

Essa passagem de Said Ali parte da constatação de que Esta casa é alugada e 
Aluga-se esta casa não são sinônimas, e usa-a como argumento para provar que a 
segunda sentença não é um caso de passivo. Aluga-se casa seria uma voz passiva se 
fosse sinônima de Esta casa é alugada, mas de fato não é. Quanto a mim, penso que o 
argumento de Said Ali não é tão bom quanto parece à primeira vista, porque Estas casas 
são alugadas não é um verdadeiro passivo. Essa sentença se parece com muitas outras 
em que o verbo ser é uma cópula, e não um verdadeiro auxilar, sentenças como Esse 
leite que você está tomando é desnatado (cp. … foi tirado da vaca há menos de uma 
hora), O livro “Raízes do Brasil” é um clássico mas é datado (cp. é detestado por todos 
os alunos), A carne que você comeu é defumada (cp. Foi cozida na panela de pressão e 
cortada na mesa) O papel da carta que você leu é feito de casca de árvore (cp. ...vem 
sendo fabricado desde 1920). Além disso, e mais importante do que isso, penso que a 
oposição entre passivo e impessoal se neutraliza quando se leva em conta a 
possibilidade de detematizar o agente.  

(e) Reconheço entretanto que minha explicação precisa ajustar contas com um 
estado de língua mais antigo em que a ideia de uma voz passiva baseada no pronome se 
seria mais difícil de descartar. Nos Lusíadas, que, vale lembrar, foi publicado em 1572, 
encontram-se com efeito estes quatro versos (ver OSÓRIO; FERREIRA MARTINS, 
2007): 

  

(2-16a)  Aqui se escreverão novas histórias / Por gentes estrangeiras que virão (VII-55)  
(2-16b)  Era este o Catual um dos que estavam / Corruptos pela maometana gente / O principal por 

quem se governavam / As cidades do Samorim potente (VIII-81)Vendem-se peixes tropicais, 
alugam-se casas.  

(2-16c)  Olha essa terra toda que se habita / Dessa gente sem lei, quase infinita (X-92) 
(2-16 d) .... o mar remoto navegamos / que só dos feios focas se navega (I-52) 
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Esses versos mencionam, respectivamente, a. capítulos da história universal que serão 
escritos por estrangeiros, b. a cidades governadas por um dignitário local hostil aos 
cristãos por causa das intrigas dos muçulmanos, c. a uma terra habitada por gente sem 
lei, d. a um mar distante que somente as focas atravessam a nado. Em todos esses versos 
há um agente da passiva introduzido por por ou por de. A maneira que me parece 
correta de dar conta desses exemplos é reconhecer neles uma construção diferente dos 
casos de detematização em que encontramos um verbo introduzido por se juntamente 
com um agente da passiva. É uma construção que compreendemos, mas que não é mais 
admissível hoje, como o prova o fato de que, nas sentenças de (2-17), os sintagmas 
nominais precedidos por de e por recebem invariavelmente uma interpretação não 
agentiva. 
 
(2-17)   Já se alugaram / Nós já alugamos muitas casas por essa imobiliária (por esta 

imobiliária identifica o intermediário, como pela Internet em Alugam-se casas pela Internet)  
Nesta imobiliária alugam-se casas pelos proprietários (pelos proprietários = por procuração dos 
proprietários) 
Dão-se filhotes de chiuaua do canil “Comissário Rex”(do canil C.R. = “que provêm do canil 
C.R.”, “que pertencem ao canil C.R) 

 
Mas isto apenas significa que a possibilidade de formar sentenças passivas por 

meio do pronome pessoal se já existiu em outras épocas e o português a perdeu. É mais 
uma função dos pronomes átonos que a língua descarta, reduzindo de mais uma casa um 
inventário de procedimentos que antes era mais rico. De passagem, convém assinalar 
que essa perda é acompanhada, em PB, por outras tendências que afetam as sentenças 
com se:  

(a) a tendência a utilizar o verbo no singular, sem considerar se esse verbo é 
transitivo ou intransitivo, se o sintagma nominal que o segue é singular ou plural:  

 (2-18)  Vive-se bem aqui / Procura-se uma uma empregada / Procura-se pedreiros com referências, etc. 
 
 

(b) a tendência, nas variedades mais estigmatizadas do PB, para aplicar se, 
reflexivo ou recíproco, a todas as pessoas do discurso, daí 
 
 (2-19)  Eu se lavei (em vez de eu me lavei) / Nós não se conhece (em oposição a Nós não nos 
conhecemos) / Se você me deixar eu se mato (em vez de Se você me deixar eu me mato) 
 

(c) e a tendência a abolir o se (ou qualquer outro pronome) nos usos reflexivos: 
 
(2-20)  O sujeito, ao ser agarrado pela polícia, debateu (em vez de debateu-se) e quebrou o braço. 
 
Recapitulando: (1) embora os gramáticos tenham sempre tratado a sintaxe do se de uma 
forma atomística, opondo várias “funções” tratadas como independentes, é possível 
explicar boa parte dessas funções como a manifestação de uma mesma operação 
semântica, a detematização; (2) essa operação semântica reduz enormemente as 
distâncias entra as duas explicações tradicionais para sentenças como Procura-se 
empregada, Faz-se permanente. Esse tipo de sentenças é muito comum em PB e já foi 
descrito ora como um passivo, ora como um impessoal. (3) Ainda no século XVI, o 
português podia construir sentenças passivas completas usando o pronome se. Esse 
emprego desapareceu. (4) Em certas variedades do PB, se é o único pronome capaz de 
formar predicados reflexivos ou recíprocos, tendo substituído nessa função me, te, nos 
e vos. Em outras variedades, ele tende a desaparecer, sobretudo quando não passa de 
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um “automatismo gramatical”. Esse conjunto de fatos parece provar que se está 
perdendo seu contato com me, te et nos. Claro, a escola e as pessoas cultas continuarão 
dizendo que se é um pronome, mas é o caso de perguntar se os falantes das variedades 
mais estigmatizadas do PB têm boas razões para relacioná-lo com eu e nós. É muito 
possível que não. 

3. Os pronomes “neutros” de situação 
Passemos aos “pronomes neutros de situação”, ou antes à sua ausência em PB. 

Começo por lembrar um contemporâneo de Carlos Franchi cujos ensinamentos também 
me marcaram profundamente, e que eu conheci como diretor da Editora Cultrix, o poeta 
José Paulo Paes (1926-1998). Além de poeta, José Paulo Pais foi também o criador de 
uma escola de tradução em que era ponto de honra reproduzir na língua de chegada a 
sintaxe do texto original. Para quem aplica essa regra, traduzir é às vezes um pesadelo, e 
essa foi minha experiência há alguns anos, quando me pediram que passasse para o 
português a letra de uma canção italiana autenticamente popular, “Porta Romana”. O 
título da canção provém do nome de um bairro de Milão em que moravam bandidos e 
prostitutas, e uma de suas primeiras estrofes o descreve por meio destes dois versos: 

(3-1)  [(a) Porta Romana Bella] 
... 

  ci stanno le ragazzine che te la danno, 
prima la buona sera e poi la mano. 

O problema de tradução posto por esses dois versos é o jogo de palavras em 
torno do pronome la, em te la danno. Na letra da música, o pronome la remete a la 
buona sera e poi la mano (“a boa noite e depois a mão“) mas como esse “antecedente” 
só aparece no verso seguinte, pensa-se por um momento que as meninas do bairro de 
Porta Romana dão outra coisa. Por esse meio, a letra da canção faz passar uma 
interpretação maliciosa, deixando no ar o problema de decidir se a malícia estava 
presente desde sempre no texto, ou foi introduzida pela mente suja do ouvinte. Na letra 
da canção, as duas análises possíveis do pronome la são claras: é um catafórico, que 
anuncia la buona sera, la mano ou é um pronome usado por eufemismo. A história é 
bem outra em frases italianas como 
 
(3-2)  Non se la cava / Non ce la faccio / Non me la sento / Non prendertela con me 

Lui la sa piú lunga di te / Se la tiene su / Se la fa con tutti / Falla finita, finiscila, piantala, / 
Smettila / Smettila di brontolare, etc. 

 
Ao contrário do la de “Porta Romana”, os pronomes de (3-2) não aceitam uma 

explicação fórica, porque é impossível achar para eles um antecedente no texto; a 
solução do eufemismo também parece inadequada. Qual é então a semântica de la, nas 
sentenças de (3-2)? Para responder, poderíamos tentar descobrir uma palavra 
subentendida, capaz de justificar o emprego do pronome: 

(3-3)  Non se la cava / la = dificuldade ? 
Non me la sento / la = força ?  
Non prendertela con me / la = raiva ? 
Lui la sa piú lunga di te / la = história ? 
Se la tiene su / la = a cabeça ? 
Se la fa con tutti / la = amizade ? 
Falla finita, finiscila, piantala / la = questa storia ?????  
Smettila / Smettila di brontolare = ????? 

  etc. 
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Mas essa é uma manobra desajeitada: acaba-se por tratar as frases italianas como 
adivinhas, e nós não saberemos nunca se nossas respostas são verdadeiras, mesmo 
quando parecem plausíveis. Talvez as frases italianas com la fiquem mais claras se 
tentarmos traduzi-las para outras línguas românicas. Em francês, encontramos então 
equivalentes aproximativos como 
   
(3-4)  Il ne se débrouille pas / Il ne s’en sort pas 
 Je ne peux pas, je n' y réussit pas 

? J' ai pas le courage 
Ne t' en prends pas à moi 
Il en sait plus long que toi / Il s' y connaît plus que toi 
Arrête / Arrête, arrête de grommeler. 

 

Deparamos em suma com expressões em que o la do italiano é substituído por y 
ou en ou é pura e simplesmente suprimido.  

Vejamos agora o que acontece em PB. Para começar, não precisamos traduzir o 
la de “Porta Romana”. Podemos simplesmente esquecê-lo porque o verbo dar do PB, 
empregado sem complementos, produz o mesmo eufemismo do italiano (deixo aos 
sintaticistas decidir se este é também um caso de objeto nulo, e se é ou não um fórico), 
e porque dare la buona sera, dare la mano se traduzem sem problemas por dar a boa 
tarde /a boa noite, dar a mão. Quanto às sentenças de (3-3), encontramos traduções 
como 
 
(3-5)  É orgulhoso, ele anda de nariz empinado 

Ele é mais sabido do que você 
Ele se dá bem com todo mundo. 
Não consigo (fazer isso), não dou conta (disso) 
Não dá para eu/mim (fazer isso), não dá para mim (segurar essa) 
Não fique chateado comigo (por isso)  
Pára (com isso), pára de resmungar, sai dessa 

 

Em outras palavras, nos lugares do la italiano, encontramos em PB um nariz 
empinado, nada (“ele se dá bem, ele é mais sabido”) ou frases que contêm um 
demonstrativo (“fazer isso, dar conta disso, segurar essa, chatear-se por isso”). De 
todas essas traduções, o demonstrativo neutro é provavelmente aquela que deixa 
entrever melhor a função do italiano la: sugere com efeito que o la do italiano (seria ele 
um descendente de illa?) é um neutro, não um feminino; além disso, nos ajuda a 
perceber que para compreender a sentença é preciso ver o que se passa na situação em 
que ela é enunciada (algo que, no limite, sempre pode ser verbalizado, como o mostra o 
caso de pára com isso / pára de resmungar, duas fórmulas que podem aplicar-se 
exatamente à mesma situação). Se essa explicação não é demasiadamente fantasista, ela 
nos mostra que o italiano usa pronomes átonos “neutros” para resumir toda uma 
situação. Em francês, pode-se fazer o mesmo por meio dos pronomes ci, vi, ne, en e y. 
Quanto ao português, representa o caso da língua em que essa função dos pronomes não 
é possível. Mas não foi sempre assim. O português medieval tinha desenvolvido três 
pronomes átonos que permitiam remeter à situação de fala ou evocar trechos do 
discurso anterior. Esses pronomes se escreviam no mais das vezes en, i e om e eram os 
equivalentes quase perfeitos do francês en, y e on. En originava-se do advérbio inde e 
significava mais ou menos “desde isso, daí”; sobreviveu na palavra porém cuja forma 
antiga era porende (“por isso”), mas os falantes do português atual teriam dificuldade 
em reconhecer a preposição por nas primeiras letras da palavra porém, hoje uma 
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conjunção adversativa. I provinha do locativo latino ibi. Foi usada ao lado do principal 
verbo de localização, ser, e mais tarde ao lado de seus substitutos atuais, estar e haver, 
mas foi ele próprio substituído pelas formas tônicas ali, aí, acolá. Quanto a om (de 
hominem) não deixou vestígios.4  

Aqui, duas observações bastam a título de recapitulação: o português moderno 
perdeu as formas pronominais mediante as quais o português antigo remetia em termos 
vagos à situação de fala. Remeter à situação ainda é sempre possível, mas é operação 
que se faz por meio de palavras que já não pertencem à classe dos pronomes pessoais, e 
sim a outras classes de palavras. 
 
4. Os dativos de interesse “composicionais” 

Nos usos prototípicos dos dativos me, te, lhe, nos, vos o pronome se liga 
diretamente a um verbo que “rege” a preposição a. Aí, o verbo basta para explicar a 
presença desses pronomes dativos: 
  
(4-1)  Diga ao seu amigo que pensarei no caso / Diga-lhe que pensarei no caso  
(4-2)  Entreguei sua carta ao diretor / Entreguei-lhe sua carta. 
 
  

Há contudo, em português como nas outras línguas românicas, contextos em que 
não se pode atribuir a presença do dativo à regência do verbo, e esse parece ser o caso 
de (4-3) a (4-5), exemplos em que os verbos são lire, svaligiare e causar: 
  
(4-3)  Nous lui avons fait confiance 
(4-4)  Gli hanno svaligiato la casa 
(4-5)  A insegurança do bairro me causa muita preocupação 
 
 

Nessas sentenças, o dativo se explica melhor quando se considera o conjunto 
formado pelo verbo mais o objeto. Chega-se então a expressões mais ou menos 
estereotipadas que regem o dativo (como faire confiance à quelqu’un), ou a sintagmas 
verbais nos quais há um substantivo possessivizado (Hanno svaligiato la casa di… , 
minha preocupação é causada pela insegurança do bairro). Encontram-se ainda 
pronomes no dativo em sentenças que tratam de partes do corpo: 
 
 (4-6)  Mi fa male la testa 
(4-7)  (PB) Me dói a cabeça 
 

 Encontram-se, por fim, pronomes dativos em construções a propósito das quais 
não parece correto falar de expressões estereotipadas, nem de substantivo + possessivo, 
nem de partes do corpo: em italiano, esse é o caso para 
 
  
(4-8)  L’ impalcatura mi è caduta addosso (o andaime caiu em cima de mim)  
(4-9)  Statemi dietro (fiquem atrás de mim)  
(4-10)  Mi è stato insieme tutta la giornata (ficou comigo o dia inteiro) 
 

                                                 
4 Para indicar a indeterminação, o PB moderno dispõe de toda uma série de construções e de formas : 
pode usar os pronomes (tônicos ou átonos) de primeira e segunda pessoa, ou escolher numa lista aberta de 
expressões nominais como a gente, o cara (o carinha, o careta) o sujeito, o cidadão, o fulano, o brasileiro…; 
nenhuma dessas formas se liga etimologicamente a homine(m) ou ao pronome átono om que exprimia a 
indeterminação do participante em português antigo. 
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Nessas construções, não há nenhum nome depois do verbo; encontramos, ao 

contrário, palavras como accanto addosso, attorno, davanti, dietro, insieme, lontano, 
intorno, sopra, sotto, vicino... (“ao pé, encostado, em torno, na frente, atrás, junto, 
longe, ao redor, em cima embaixo, perto”), que descrevem relações no espaço, mas que 
não são, a rigor, nem preposições nem advérbios. Accanto e seus companheiros 
admitem a preposição a, em outros contexto, e esse uso da preposição é, talvez, a 
motivação original do uso dos pronomes dativos mi, ti, si etc. 
 
  (4-11)  L’ impalcatura è caduta addosso a me / State dietro di/a me/ E stato insieme a me tutta la 
giornata (O andaime caiu em cima de mim, Fiquem atrás de mim, ficou junto a mim o dia todo) 
  

Parece razoável falar de “dativo de interesse” a propósito de muitos desses 
exemplos, porque é evidente que a pessoa que é atingida pela queda de um andaime ou 
o sujeito que volta para casa e constata que os amigos do alheio a limparam são 
fortemente concernidos por essas ações. Se se lembra, além do mais, que esses dativos 
são exigidos não pelo verbo apenas, mas pelo predicado como um todo, é talvez 
interessante procurar para eles um nome que os distinga, e eu proponho, por falta de 
ideia melhor, “dativos de interesse composicionais”, para fazer justiça ao fato de que 
não são introduzidos pelo verbo, mas pelo predicado como um todo.  

O que eu gostaria de sublinhar aqui é que as línguas românicas exploram em 
graus diferentes a possibilidade de chegar a “dativos de interesse composicionais”. Eu 
gostaria também de falar de uma construção do português cujo uso era bem mais 
frequente no passado, o que caracteriza, mais uma vez, a perda ou a tendência à 
arcaização de uma construção pronominal. Que os dativos composicionais são 
diferentes de uma língua românica para outra se mostra muito facilmente pela 
dificuldade de traduzi-los. Do ponto de vista da boa formação sintática, as sentenças de 
(4-12) (ou (4-13) ou (4-14) ou (4-15)) não se equivalem, sendo algumas delas 
redondamente mal formadas:  
 
(4-12)  Statemi dietro / ?? restez-moi derrière / * fiquem-me atrás 
(4-13)  Si è sparato addosso / ? Il s‟ est tiré dessus / * ele se atirou em cima 

(4-14)  Si è sparato un colpo / ¿ Il s‟est tiré un coup / * ele se deu um tiro 
(4-15)  Je lui fais confiance / *mi gli fido / *me le confio 
 
 
(No que concerne ao PB, há uma dificuldade suplementar, a saber que nas traduções 
mais aceitáveis intervém às vezes um pronome tônico, contra o pronome átono das 
outras línguas românicas: ele atirou nele mesmo, ele deu um tiro nele mesmo, confio 
nele...). 

Apesar das dificuldades que enfrenta hoje para usar os pronomes átonos como 
dativos de interesse composicionais, o português já fez deles um uso bem mais amplo. 
Isso foi possível, entre outras, graças à construção que os gramáticos chamam às vezes 
de “objeto indireto possessivo”. Um exemplo que chamou minha atenção no passado é 
uma fórmula de despedida que me foi ensinada por meus alunos depois de um curso de 
aperfeiçoamento dado em Ilhéus, a cidade de Gabriela e Nacib: 
  
(4-13)    a. Saudações a quem lhe for da família 
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Descontada a interpretação maliciosa que passa fácil quando essa fórmula é 
pronunciada à maneira do sul da Bahia, ela significa mais ou menos 
  
(4-13)   b. Saudações a quem for da sua família, 
 
 
o que aponta uma espécie de alternância entre o possessivo e o pronome dativo. É a 
mesma alternância que se encontra em outros exemplos como: 
  
(4-14)  Não lhe conheço as intenções / Não conheço suas intenções 
(4-15)  Não lhe invejo a sorte / Não invejo sua sorte 
(4-16)  Foi em Itu que me roubaram a carteira / Foi em Itu que roubaram minha carteira 
 etc. 

 Mas a construção do objeto indireto possessivo não passa em todos os 
enunciados em que há possessivos. E não há nenhuma razão óbvia para o fato de que às 
vezes é possível dizer a coisa das duas maneiras (4-17), e às vezes não (4-18). 
 
  
(4-17)  Não sei o que deu na minha cabeça  / não sei o que me deu na cabeça... 

Se der na (minha) telha... / Se me der na telha...  
(4-18)  Ele vive pegando no meu pé / Ele vive me pegando no pé  
  Ele vive dando em cima de mim / ? Ele vive me dando em cima 
  Você me dá nos nervos / ? Você dá nos meus nervos: 
  Você mora no meu coração | *Você me mora no coração  
  Ele ficou a tarde toda na minha cola | *Ele me ficou a tarde toda na cola 
  Pegou carona na minha fala / * Pegou-me carona na fala 
 
 
Ou seja: o objeto indireto não é uma construção inteiramente produtiva, e isso mostra 
que se trata de mais uma construção em declínio. 

5. Pronomes átonos e pronomes em geral, salve-se quem puder 
 Neste ponto da exposição, podemos fazer um balanço daquilo que se pode 

aprender sobre a história dos pronomes portugueses a partir de nossas comparações. 

Vimos que o português perdeu, depois da Idade Média, alguns empregos de 
pronomes átonos, como é o caso a) da concordância pronominal com SNs deslocados, 
b) da formação de um passivo por meio de se, c) do pronome dativo que alterna com os 
possessivos, bem como d) da possibilidade de expressar procedência (e o partitivo, que 
é um caso de procedência), o locativo, o agente indeterminado, e a referência vaga ao 
contexto por meio de pronomes átonos específicos.  

Na Idade Média, a série dos pronomes átonos portugueses constituía um sistema 
relativamente rico e regular que começou a modificar-se antes da Renascença e desde 
então não parou de sofrer perdas e modificações localizadas. Tende-se frequentemente a 
representar essas perdas como perdas de formas, mas a perda de formas foi quase 
certamente preparada pela perda de um certo número de funções: foi no momento em 
que se renunciou a explicitar o partitivo e o locativo que en(de) e i devem ter parecido 
supérfluos, não o contrário. Nesse sentido, o problema não é declarar que certas formas 
desapareceram, e sim explicar o que fez com que, num certo momento, informações de 
um certo tipo fossem consideradas dispensáveis. O mesmo problema se coloca 
atualmente para o famoso “objeto nulo”, e também para algumas outras construções 
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anafóricas que podem ser relacionadas a ele.5 Defendo, em outras palavras, aqui que o 
contexto de estudo ideal para o objeto nulo é antes de mais nada semântico ou 
pragmático, e que, em paralelo com ele, seria preciso estudar um certo número de 
outras construções nas quais a explicitação de um nexo anafórico não é usual nem 
obrigatória em PB, ao passo que seria em outras línguas românicas. 

 Esse balanço é, em si mesmo, muito interessante e nos estimula a aprofundar o 
estudo da história das “construções que lançam mão de pronomes átonos”, aquelas de 
que falei e outras que existiam em português antigo, e que a língua literária conservou, 
mas que são desconhecidas em português popular.6 Mas seria provavelmente um grande 
erro abordar os pronomes átonos como se eles constituíssem um estado independente, 
no grande território dos pronomes do PB. Enquanto os pronomes átonos passavam pelas 
mudanças que acabo de descrever, muitas outras transformações aconteceram em outras 
áreas do grande sistema pronominal. Vou lembrá-las, mesmo sabendo que elas são 
bastante conhecidas e que foram exaustivamente estudadas.  

No que concerne aos pronomes-sujeitos, é preciso assinalar o emprego de vós e 
depois de Vossa Mercê como fórmulas polidas da segunda pessoa do singular. É sabido 
que Vossa Mercê deu origem a você, que acabou por substituir a segunda pessoa tu, 
recebida do latim, numa grande área do território brasileiro. A história de você é rica em 
aspectos que vêm entusiasmando os partidários da teoria da gramaticalização. Um 
desses aspectos é o “desbotamento” (bleaching) semântico que se produziu entre Vossa 
Mercê e você: na origem, Vossa Mercê se aplicava unicamente ao rei, mas 
paulatinamente essa expressão perdeu suas conotações nobres e pôde aplicar-se 
sucessivamente, à nobreza, à burguesia e finalmente a qualquer um. Em outras palavras, 
a ideia de representar o alocutário como alguém poderoso a quem se pode recorrer em 
busca de apoio numa situação de desamparo (lembre-se que mercê é um contraparente 
do fr. merci e do ingl. mercy) desapareceu por completo, e a assimetria do tratamento se 
desequilibrou a tal ponto no sentido contrário que hoje, no Brasil, você se aplica 
tipicamente à empregada doméstica, que responde por sua vez à dona de casa tratando-a 
de "a senhora". Em Portugal, você também se emprega em situações assimétricas 
envolvendo inferiores, mas tu está mais vivo do que nunca nas relações simétricas. Um 
outro aspecto da história de você que se ajusta ao figurino da teoria da gramaticalização 
é a erosão fonética que se deu entre Vossa Mercê e você. De uma expressão de duas 
palavras, passou-se a uma só palavra e em seguida de uma só sílaba, porque você se 
reduz frequentemente a cê. Você tornou-se um pronome, mas atenção, não é um 
pronome como os outros, porque não é nunca átono e não precede nunca o verbo em 
função de objeto (eu vi ocê, mas não *eu vi-ce ou *eu ce-vi).   

Mais recentemente, em pleno século XX, uma outra inovação modificou o 
sistema pronominal do PB: a introdução de a gente como pronome da primeira pessoa 
do plural. A gente é hoje uma alternativa possível para todos os empregos dos pronomes 
                                                 
5 Pensemos, por exemplo, nos enunciados seguintes : Minha família vendeu a casa e o comprador exigiu a entrega 
imediata, João gosta de viajar, mas não admira, o avô já era assim. Em outras línguas românicas, seria mais ou 
menos obrigatório usar um possessivo no lugar do artigo definido : sa livraison, son grand-père. etc. 
6 Entre as funções dos pronomes das quais não falei, seria preciso considerar pelo menos as seguintes : (i) a 
retomada pelo pronomes o de um predicativo sujeito.  Onde a língua literária diz  O senhor é advogado ? 
Non mas aspiro a sê-lo, a língua popular diz O senhor é advogado ? Non mas quero ser algum dia / quero ser 
isso algum dia. (ii) O emprego dos pronomes com o equivalente das palavras francesas voici et voilà, a saber, eis :  
Onde a língua literária diz Onde está César? – Ei-lo que chega, a língua familiar diz Cadê o César ? – Ó ele aí / 
Olha ele aí que está chegando, (iii) O emprego dos pronomes na retomada de um passivo. Não se encontra em PB 
nada que corresponda palavra por palavra a Il a été arrêté, il l’avait déjá été avant. È stato arrestato. Lo era già 
stato piú volte negli ultimi cinque anni. (PB: Foi preso. Já tinha sido antes, *Foi preso. Já o tinha sido antes).) 
 



 

329 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39  (1): p. 314-330, abr-mai 2010 

etimológicos nós e nos, a tal ponto que encontramos nós / nos e a gente nos mesmos 
textos, e com uma frequência mais ou menos igual.  

Dado que você e a gente são, na origem, sintagmas nominais plenos, eles podem 
funcionar como sujeitos, como objetos diretos e como complementos preposicionais. 
Não é então de estranhar que tenham uma distribuição de SNs plenos, e não de 
pronomes. Mas você e a gente são também, expressões de terceira pessoa que passaram 
a ser usadas para interpelar os interlocutores (segunda pessoa) , e isso criou desde o 
princípio um problema capital quanto à concordância do verbo e à concordância dos 
outros pronomes. Qual deve ser, com você e a gente a pessoa do verbo? O que fazer 
quando se quer retomar você e a gente por um pronome átono? E quais devem ser os 
possessivos? No que concerne a gente, encontram-se, conforme o contexto, os 
pronomes se (A gente se vira), os pronomes nós e nos et os possessivos nosso e da gente 
(A gente foi na/à cabeleireira, mas demorou para nos atender / para atender a gente. A 
gente falou / *falou que estava com pressa, mas tivemos que esperar a nossa vez / a vez 
da gente). A propósito de você, os gramáticos lideram desde sempre uma verdadeira 
cruzada para que o verbo que concorda com lhe seja empregado na terceira pessoa, para 
que o pronome átono seja o ou a, a depender do sexo do alocutário, e para que o 
possessivo seja colocado na “3a pessoa”, seu, sua. Para agradar os gramáticos, seria 
preciso falar como em (5-1), mas o brasileiro de boa fé imaginado por Oswald de 
Andrade, sobretudo se for um sujeito de origem popular, dirá mais facilmente (5-2) ou 
mesmo (5-3) 
  
(5-1)      Você esteve nessa reunião, todo mundo o/a viu lá, e você brigou com um de seus amigos.   
(5-2)   Ocê teve naquela reunião, todo mundo te viu, inclusive ocê brigou com teu/seu melhor amigo. 
(5-3)      Ocê teve naquela reunião sim, todo mundo viu ocê lá, e ocê brigou com o melhor amigo docê. 
 
 

Nessa última sentença não há pronomes átonos, a palavra você tem seu próprio 
acento de vocábulo e sua distribuição é a mesma que teria qualquer pronome indefinido, 
ou talvez um desses substantivos que se empregam sem artigo, como mamãe ou 
mainha.  

Todas essas inovações contribuíram de maneira tão significativa quanto a perda 
de construções e o desaparecimento de formas de que falei no início desta exposição, 
para afastar o sistema pronominal do PB, do sistema pronominal das demais línguas 
românicas. O afastamento é ainda maior em relação ao latim, que tinha um sistema 
pronominal muito integrado, baseado em uma correspondência perfeita entre as seis 
pessoas do verbo, as formas átonas dos pronomes, suas formas tônicas e os possessivos. 
Em contraste com esse equilíbrio, o verbo do PB vernáculo se acha reduzido a duas 
formas (eu falo, ocê fala, nós / a gente fala, eles fala); as novas criações pronominais a 
gente et você se usam ao lado do que resta das antigas formas átonas, os empregos de 
teu e seu aparecem frequentemente misturados e os possessivos teu, seu, nosso, vosso 
são cada vez mais substituídos por expressões construídas por meio da preposição de: 
lembranças de você(s), casa dele(s), fotografias da gente. 

Conhecemos bem esse quadro, e por isso ele não nos assusta. Mas convém notar, para 
concluir, que ele contradiz uma opinião que muita gente compartilha: que o PB é mais 
estável e mais arcaizante que o PE. Não nos pronomes. O que aconteceu nessa área foi 
exatamente o contrário. 
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Abstract: This paper focuses on the study about the semantic categorization of constructions 
headed by the verb “to go” (ir). Both its lexical basic configuration, which expresses spatial 
movement, and its semantic extensions are analyzed. Based on a corpus composed by data 
that belong to written and oral Portuguese texts, a qualitative research is developed. It consists 
in describing semantic and syntactic features related to each use of the verb “to go” (ir). A 
quantitative investigation is also a goal of this study since it makes possible to show the 
frequency of “to go” (ir) in each interactional context. 

 Keywords: Semantics; polyssemy; verb to go (ir). 

Resumo: Este artigo trata de uma investigação acerca da caracterização semântica de 
predicações com o verbo ir. Analisam-se sua configuração lexical básica, com a qual exprime 
“movimento de um agente controlador de um espaço a outro”, e a natureza de suas extensões 
de sentido. Com base num corpus constituído de dados pertencentes a textos orais e escritos 
do Português, realiza-se um tratamento, sobretudo qualitativo, em que se descrevem as 
propriedades sintáticas e semânticas de cada uso em pauta. Efetua-se, também, um exame 
quantitativo cujo objetivo é o de apresentar frequências de emprego de ir em cada contexto. 

Palavras-chave: Semântica; polissemia; verbo ir. 

Introdução 
Ir, um verbo muito frequente na língua, apresenta tanto maleabilidade sintática 

como semântica, podendo desempenhar distintos papéis na frase e veicular 
diferenciados sentidos. Neste texto, discute-se, com base em dados do Português 
Brasileiro falado e escrito, o comportamento desse verbo na qualidade de predicador – 
elemento de natureza verbal com capacidade de selecionar as condições sintático-
semânticas de seus argumentos –, de modo a caracterizar os processos de expansão 
semântica que afetam esse item, e os elementos que o rodeiam. 

Assim sendo, em um primeiro momento, analisam-se as propriedades de ir em 
vista de seu uso mais básico, para que, posteriormente, seja possível explicar aspectos 
de polissemia de predicações com tal elemento verbal. 

Aspectos teóricos 
Este trabalho orienta-se conforme os pressupostos do Funcionalismo, na medida 

em que se concebe a língua, em primeira instância, como um objeto histórico – 
muda/altera-se ao decorrer do tempo – condicionado a necessidades sócio-interacionais 
de seus usuários. Por assim ser, assume-se que a descrição linguística deve se pautar nas 
condições de produção e de interpretação dos enunciados, considerando-se, assim, as 
especificidades que envolvem o falante e o ouvinte. 

Dik (1997) propõe uma teoria de Gramática Funcional cujo principal objetivo é 
o de oferecer, a uma língua natural, uma completa e adequada descrição da organização 
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gramatical relacionada ao discurso. Segundo o autor, tal teoria deveria ser um 
subcomponente integrado à teoria do usuário de uma língua natural (NLU – Natural 
Language User). Para tanto, Dik pauta seus objetivos em dois princípios: 

(i) A theory of language should not be content to display the rules and principles 
underlying the construction of linguistic expressions for their own sake, but 
should try wherever this possible at all, to explain these rules and principles in 
terms of their functionality with respect to the ways in which these expressions 
are used. 
(ii) (…) although in itself a theory of linguistic expressions is not the same as a 
theory of verbal interaction, it is natural to require that it be devised in such a 
way that it can most easily and realistically be incorporated into a wider 
pragmatic theory of verbal interaction. (1997, v. 1, p. 4) 

Do arcabouço teórico sugerido por Dik (1997), considera-se, para fins de 
representação de análise, a noção de marco predicativo. Esse componente oferece 
informações básicas de um predicado, como sua forma lexical (no caso de um verbo, o 
infinitivo), seu tipo (verbal, adjetival ou nominal), sua estrutura valencial ou argumental 
e suas restrições de seleção (condições semânticas essenciais impostas pelo predicado 
para que termos ocupem a posição de argumento). 

Outro pressuposto do qual se aproveita nesta pesquisa consiste na relação entre 
todos os componentes da cadeia de alteração semântica, isto é, a interdependência entre 
itens de uma mesma categoria composta por membros que partilham entre si atributos 
e/ou similaridades em meio a uma estrutura de rede polissêmica. A noção de 
categorização linguística, concernente à perspectiva cognitiva de Taylor (1995), é 
pertinente a este estudo, de modo que seja possível descrever e interpretar as possíveis 
cadeias semânticas de ir com base no membro central (protótipo) – o elemento a partir 
do qual, possivelmente, se derivam outras funções sintáticas, ou discursivas, e outros 
sentidos. Portanto, independentemente da natureza da categoria, ou seja, lexical, (semi-) 
gramatical ou discursiva, pode haver a distribuição dos elementos de tal categoria em 
um continuum semântico, de maneira que cada membro partilha com outro(s) algum 
tipo de especificação. 

Breve descrição do corpus 
Esta pesquisa conta com um total de 494 ocorrências do verbo ir advindas de 

textos orais e escritos do português brasileiro. Os dados orais foram obtidos com base 
em acervos de entrevistas feitas a informantes de diferentes faixas etárias e 
escolaridades. A configuração da amostra com base em corpora múltiplos decorre do 
intuito de se buscar registrar usos representativos de ir na língua portuguesa empregada 
nas modalidades falada e escrita. 

Os dados de língua oral provêm de dois diferentes acervos: D&G (Projeto 
Discurso e Gramática, coordenado pelo Professor Doutor Mário Eduardo Martelotta) e 
PEUL (Programa de Estudos sobre Uso da Língua, coordenado pelos Professores 
Doutores Anthony Julius Naro e Maria da Conceição Auxiliadora de Paiva). 

Do Projeto D&G, coletaram-se os dados referentes ao corpus composto com 
base em textos produzidos por falantes da cidade do Rio de Janeiro. Essa amostra é 
estratificada de acordo com a escolaridade, sobretudo. A análise do corpus do Rio de 
Janeiro propiciou a coleta de dados concernentes ao primeiro ano do Ensino 
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Fundamental (antigo C.A. infantil), primeiro ano do Ensino Fundamental supletivo, 
Ensino Médio (antigo segundo grau) e Ensino Superior. 

Do acervo da Amostra da Variedade Dialetal Fluminense do Projeto PEUL, 
pesquisaram-se duas amostras da modalidade falada: Banco de Dados da Fala Infantil 
(informantes entre as idades de quatro a nove anos) e Banco de Dados Censo 2000 
(informantes com até o Ensino Médio). Desse projeto, pesquisaram-se apenas duas 
amostras, em virtude da riqueza de dados encontrados, uma vez que se objetiva 
equilibrar entre os acervos o número de dados coletados. 

Os dados da língua escrita advêm, também, dos acervos D&G e PEUL. Do 
primeiro, coletaram-se as reproduções por escrito que os informantes eram solicitados a 
executar. Essas reproduções correspondem, em termos de temática, aos depoimentos 
orais. 

Com o propósito de captar uma aparente representação da língua escrita 
formal, investigaram-se, no acervo do PEUL, textos jornalísticos pertencentes aos 
veículos O Globo, JB, Extra e Povo, pois se considera que tais veículos apresentam 
nuanças consideráveis de graus de formalidade, tendo em vista, sobretudo, o público-
leitor. Os gêneros textuais1 pesquisados são cartas de leitores, crônicas, editoriais, 
notícias-reportagens e artigos de opinião. 

O comportamento básico 
Tendo em vista seu uso mais básico, ir significa “deslocamento de um ponto até 

outro no espaço” e possui a função de verbo predicador, selecionando três argumentos 
caracterizados como (i) o agente que se desloca, (ii) o local de origem e (iii) o local para 
onde se desloca. 

A predicação com ir configurada com base em três argumentos não é usual na 
língua, já que o argumento que designa a origem do deslocamento, quase não é expresso 
no cômputo geral dos dados (encontraram-se apenas duas ocorrências com tal 
configuração). Acredita-se que o apagamento desse argumento com função de origem 
(cf. DIK, 1997, v.1, p. 121) ocorre por conta de implicações discursivas, visto que, em 
termos de importância comunicativa, a direção, ou seja, o lugar para onde o agente se 
desloca, se apresenta como a informação argumental mais saliente. Trabalha-se com a 
hipótese de que tal saliência decorre do fato de o argumento origem, em quaisquer 
situações comunicativas, ser inferido pelo interlocutor, enquanto, por outro lado, o 
argumento direção não é, caracterizando-se, assim, como uma informação nova. Vilela 
(1999) argumenta a favor da ideia de que a informação semântica de origem está 
incorporada ao lexema de ir, sendo, assim, um traço intrínseco de tal verbo. Para o 
autor, o contexto é o responsável para ativação de tal informação. 

Quadro 1: Marco predicativo dos exemplos (1) e (2)2 

(f1: ir) [V] (x1: <animado>)agente (x2: <inanimado>)origem (x3: <inanimado>)direção 

= ((arg. 1): sujeito que se desloca) ((arg. 2): lugar de onde se desloca) ((arg. 3): lugar para onde se desloca) 

                                                 
1 Embora não se apresente, neste estudo, uma fundamentação teórica para aspectos relativos a gêneros 
textuais, acredita-se que existe um consenso na literatura linguística em atribuir aos formatos de textos em 
negrito o rótulo de gêneros textuais. 
2 A marcação da distinção entre as predicações, de básicas a não básicas, será feita por meio do número 
que se sobrepõe à letra “f”. 
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(1) “E (Entrevistador): Certo. E como é que foi? Vocês saíram [da... (hesitação) você-]. I 
(Informante): [...do] (hesitação) foi do colégio direto pra lá.” (PEUL, Amostra Censo, T05And) 

(2) “O carioca (em especial) não tem segurança; fica apavorado de ir às ruas; de passar pelas 
linhas Amarela, Vermelha ou Avenida Brasil; de ir da Barra ao Leblon; da Tijuca ao Flamengo; 
de um lugar a outro. Para que, afinal, existe o governo?” (Cartas, JB, 27/04/04, “Governo?”) 

Da mesma forma que o apagamento do argumento origem acontece em razão de 
implicaturas discursivas, seu preenchimento também. Quando a especificação do lugar 
fonte é necessária ou para a interpretação satisfatória do destinatário ou apenas para um 
reforço pragmático do falante com o intuito de tornar tal argumento o foco da 
informação, o preenchimento do argumento com função de origem é realizado. 

É possível conceber o constituinte origem como uma espécie de argumento 
default, nos termos de Pustejovsky (1995), ou seja, como uma pré-condição para a 
existência do argumento destino. Na distribuição argumental da predicação básica de ir, 
é possível perceber que, para o segundo argumento (destino) existir, o primeiro (origem) 
precisa existir também, ainda que não seja expresso. 

A predicação mais recorrente de que ir participa, com apenas dois argumentos – 
um externo e outro interno –, pode ser representada pelo seguinte marco predicativo: 

Quadro 2: Marco predicativo dos exemplos (3 – 6) 

(f2: ir) [V] (x1: <animado>)agente   (x2: <inanimado>)direção 

= ((arg. 1): sujeito que se desloca) ((arg. 2): lugar para onde se desloca) 

(3) “Rivaldo não vai para a Arábia e negocia com o Botafogo e com os mineiros.” 
(Notícias/reportagens, Extra, 05/01/04, “Alvinegro e Cruzeiro no páreo”) 

(4) “(...) a professora falou... pra ele... que “não pode chegar atrasado... Pinóquio...” depois... o 
Pinóquio... foi pro circo... falou com o seu dono... que seu dono estava preo... preocupado... com 
ele...” (D&G, 1º Ano do Ens. Fund., Narrativa recontada, Inf. 81) 

(5) “Bem fez o presidente Lula, que, em seu encontro com o colega, americano George W.Bush, 
exigiu melhor tratamento para os brasileiros que vão aos Estados Unidos.” (Editoriais, Povo, 
15/01/04, “Excesso de hospitalidade”) 

(6) “(...) a aluna subiu as escadas e foi para sala de aula...” (D&G – depoimentos escritos –, 
Ensino Médio, Narrativa recontada, Inf. 21) 

Embora esse emprego como verbo predicador pleno seja frequente no corpus 
consultado, em comparação aos outros três usos analisados nesta investigação, admite-
se que tal predicação retrata o núcleo conceptual mais básico, a partir do qual se 
derivam outros possíveis usos (cf. TAYLOR, 1995). Além do fato de tal configuração 
ser a primeira acepção registrada nos dicionários consultados, considera-se também, 
para efeito de prototipicidade, a evidência de que tal verbo é o elemento mais 
economicamente associável a outros de valor mais específico (Taylor (1995) afirma que 
protótipos abarcam valores semânticos variados). 

Como se pode perceber nesses exemplos, predicações básicas com o verbo 
predicador ir caracterizam-se por evidenciarem um estado de coisas dinâmico, que pode 
também ser chamado de evento, e controlado. Dinâmico, porque, ao longo da duração 
do estado de coisas – desde o ponto de origem até o destino – percebe-se que há uma 
mudança de parâmetro gradativa, mais precisamente, uma mudança espaço-referencial 
do agente num espaço. Construções com ir predicador pleno expressam, comumente, 
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mudança gradativa do agente. Os exemplos citados evidenciam essa característica, já 
que é possível estabelecer pontos locativos intermediários. 

Extensões semânticas das predicações com verbo predicador ir 
Há casos em que ir mantém sua característica sintática de predicador com 

significação plena de movimento, mas relaciona entidades que não condizem com as 
restrições de seleção básicas observadas na seção anterior. Nessas ocorrências, o 
argumento interno não se configura como um termo [+ animado] e [+ controlador] e/ou 
o argumento externo não traduz um locativo concreto, ocasionando a necessidade de 
interpretar tais tipos sentença por meio de alguma estratégia especial. Os exemplos 
seguintes ilustram esses casos: 

Quadro 3: Marco predicativo dos exemplos (7 – 11) 

 (f3: ir) [V] (x1: <animado>)agente   (x2: <inanimado>)evento 

= ((arg. 1): sujeito que se desloca) ((arg. 2): lugar para onde se desloca) 

(7) “(...) meu marido tem um amigo... que::... ele era:: esportista... acho que ele era nadador... 
profissional... e ele/ apareceu um::... um... negócio nas costas dele que ele não sabia o que que 
era... aí ele foi ao médico... aí o médico olhou e falou que era uma doença lá... alguma coisa 
que ele ia ter que o/ eh... fazer uma cirurgia...” (D&G, Ensino Superior, Narrativa recontada, 
Inf. 3) 

(8) “(...) aí... fiquei lá um bom tempo... aí depois não deu certo... arranjei um namorado... aí... fui 
pra uma festa... né? aí ele pegou/ ficamos juntos... um bom tempo...” (D&G, 1º Ano do Ens. 
Fund., supletivo, Narrativa de experiência pessoal, Inf. 76) 

(9) “(...) e- essa namorada dele foi no enterro dele...” (PEUL, Amostra Censo, T05And) 

(10) “(...) eu acho que tava muito antiga, aquela coisa certinha que você tinha que ir pra missa, 
tinha que fica quietinho, você tinha que rezá.” (PEUL, Amostra Censo, T22Ana) 

(11) “(...)o lado bom é que hoje ele é campeão... de:: natação... né? de:: paraplégicos... já foi à 
olimpíada e tudo... tem um monte de medalha... quer dizer... isso não/ ele não parou de nadar 
por causa disso... levou adiante... mas hoje está numa cadeira de roda... né?” (D&G, Ensino 
Superior, Narrativa recontada, Inf. 3) 

 

Quadro 4: Marco predicativo dos exemplos (12) e (13) 

 (f4: ir) [V] (x1: <inanimado>)agente   (x2: <inanimado>)direção 

= ((arg. 1): sujeito que se desloca) ((arg. 2): o lugar que o evento metonimicamente evoca) 

(12) “Cinco folhas do calendário de 2003 já foram para o lixo, mas as páginas dos cadernos de boa 
parte dos alunos da rede estadual de ensino em Duque de Caxias continuam em branco, em 
pleno mês de junho.” (Notícias/Reportagens, Extra, 05/06/03, “Ano letivo em câmera lenta”) 

(13) “A Petrobras anunciou um lucro recorde de R$ 17,795 bilhões no ano passado, maior do que, 
por exemplo, o da Coca-Cola Internacional. Como a União é acionista majoritária, caberá ao 
governo cerca de R$ 8,9 bilhões. Se essa quantia for para o Tesouro, cairá no sumidouro do 
pagamento de juros da dívida pública.” (Cartas, O Globo, 19/02/04, “Ouro negro”) 

Os exemplos supracitados apresentam argumentos que não satisfazem às 
restrições de seleção de ir. No exemplo (7), observa-se que o constituinte ao médico não 
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compartilha características com um locativo autêntico como ao hospital em que se 
verificam traços como [- animado] e [- humano]. Os exemplos (8), (9), (10) e (11) 
exibem, respectivamente, os itens festa, enterro, missa e olimpíadas em posição de um 
locativo; no entanto, esses termos apresentam características de eventos3 que ocorrem 
em determinado lugar, ou seja, festa é um evento que pode acontecer num clube, salão, 
discoteca etc., enterro, num cemitério, missa, numa igreja, e olimpíadas, em dada 
cidade. Nos exemplos (12) e (13), notam-se termos que não possuem a capacidade de 
controlar uma ação (folhas / quantia) na posição de sujeito e elementos sem 
propriedades de um locativo (lixo / Tesouro). 

Admite-se que, nos exemplos (7), (8), (9), (10) e (11), o fenômeno atuante nas 
predicações dos exemplos em questão em que se constatam violações de restrições de 
seleção é o da metonímia, pois os termos que ocupam a posição de locativo se 
caracterizam como partes integrantes da área semântica de atuação de seus locativos 
correspondentes (festa  clube, salão, discoteca etc., enterro  cemitério, missa  
igreja e olimpíadas  cidade). A substituição que ocorre é a de lugar pelo evento. 

No que concerne aos exemplos (12) e (13), reconhece-se que os fenômenos 
atuantes são os da metáfora e da metonímia, visto que se depreende que há (i) 
transferência conceptual de um domínio para outro e (ii) associação entre entidades. No 
caso da posição de sujeito, constata-se que o domínio conceptual de um agente 
controlador é transferido a uma entidade [- agente] e [- controladora] (folha / quantia) e, 
no caso da posição de locativo, observa-se a relação metonímica: conteúdo pelo 
container. 

Em algumas estruturas, captam-se extensões de sentido um pouco mais afastadas 
do sentido básico do verbo predicador ir, como as ilustradas em (14), (15) e (16): 

(14) “O Rivaldo gostou muito dessa idéia de ver a sua imagem associada aos Jogos Pan-
Americanos. Por isso, levamos em conta, sim, a possibilidade de ele ir para o Botafogo.” 
(Notícias/reportagens, Extra, 05/01/04, “Alvinegro e Cruzeiro no páreo”) 

(15) “O valor das multas por excesso de velocidade pode ir até 77% neste ano.” 
(Notícias/reportagens, Extra, 05/01/04, “Uma desacelerada nas multas”) 

(16) “O Dia de Finados traz infinitas saudades dos que já se foram. (Crônicas, Povo, 01/11/03, 
“Finados”) 

Vale frisar que, em (14), (15) e (16), ir substitui verbos que apresentam algum 
traço de movimento incorporado aos seus respectivos lexemas: 

(a) Transferir-se: mudar-se de um lugar (no caso do exemplo [20], clube de futebol) 
para outro.  

(b) Aumentar: tornar-se maior. 
(c) Morrer: para a nossa cultura, passar de um plano material ao espiritual. 

Os exemplos anteriores apresentam predicações em que ir se mantém íntegro 
quanto ao seu papel sintático (verbo predicador que projeta argumentos) e semântico 
(significado de movimento), embora os argumentos violem as restrições de seleção de 
tais predicações. Os exemplos a seguir, no entanto, estruturam-se com base num verbo 
predicador ir que não mantém, completamente, seus traços semânticos básicos. Nesses 

                                                 
3 É importante ressaltar que o sentido de evento apresentado (um determinado acontecimento) é 
diferente daquele proposto por Dik (1997) que corresponde a um estado de coisas dinâmico. 
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casos, por estabelecer uma espécie de “unidade composicional” com outro constituinte, 
é possível estabelecer substituições por outras unidades semânticas4 correspondentes. 

(17) “Trulli- Tocado por Montoya, acabou indo mais cedo para o chuveiro.” (Opinião, Extra, 
30/08/04, “Azar é o deles”) – Ir para o chuveiro = sair, deixar. 

(18) “Os espanhóis foram às ruas, em massa, contra a guerra muito antes.” (Cartas, JB, 28/03/04, 
“Terrorismo”) – Ir às ruas = protestar. 

(19) “Hoje é dia de escrever uma nova página da História do Brasil. Mais de 100 milhões de 
brasileiros vão às urnas eleger o presidente da República.” (Editoriais, JB, 27/10/02, “A Rosa 
do Povo”) – Ir às urnas = votar. 

(20) “Aí depois- depois que ele morreu... dele ter ido pro céu, [aí-] aí apareceu um montão de 
capetinha assim, levou ele e levou ele pro inferno.” (PEUL, Amostra Censo, T05And) – Ir para 
o céu = morrer. 

(21) “(...) eu estava gostando dele pra caramba mesmo... aí tudo bem... aí... só que... mais tarde... 
quando foi a hora da cerimônia ( ) antes... isso um pouquinho antes... eu peguei beijando a... tal 
da menina... tá? a que ele já/ que ela gostava dele... aí eu falei “o quê? é agora mesmo...” 
peguei um cabo de vassoura ((risos)) fui em cima dos dois... mas fiz uma algazarra tão grande... 
sabe? fiz o maior escândalo...” (D&G, 1º Ano do Ens. Fund., supletivo, Narrativa de experiência 
pessoal, Inf. 77) – Ir em cima = agredir, bater. 

(22) “Quem vai mesmo pagar a conta são as pequenas empresas fornecedoras de serviços e de 
produtos semimanufaturados, que, por sua vez, precisam reapertar seus orçamentos para 
sobreviver. Com isso, sobra para o consumidor final e os operários, que vão para a rua, por 
conta de mais um ajuste fiscal para cobrir o rombo dos cofres públicos.” (Cartas, JB, 27/02/04, 
“Desemprego”) – Ir para a rua = ser demitido. 

Nas predicações exemplificadas acima, ir, ainda que mantenha traços de sua 
semântica básica – “movimento no espaço” –, forma com outro elemento uma unidade 
composicional. Alguns dicionaristas (HOUAISS; VILLAR, 2001, e MICHAELIS, 
1998) avaliam tais casos como “expressões idiomáticas” ou “expressões cristalizadas”, 
pelo motivo de veicularem um sentido global. 

Vale salientar que, para cada exemplo apresentado (17 – 22), há a possibilidade 
de um marco predicativo diferente, já que o sentido global dos enunciados não depende 
somente dos comportamentos semânticos individuais do predicado e dos argumentos, 
como até o momento se verificou, e sim de um sentido global gerado a partir da 
combinação entre ir e o argumento em posição que seria primeiramente de um locativo. 
Marcos predicativos apresentam informações sintático-semânticas dos predicados e, 
dessa forma, eles não dão conta de sentidos que são construídos no nível discursivo. Se 
uma pessoa não entende que ir em cima de alguém possui o sentido de agredir ou bater, 
o que seria muito difícil para um falante nativo do Português do Brasil, sua 
interpretação basear-se-á na configuração semântica básica do predicado ir e do 
constituinte em cima. 

É possível cogitar a similaridade dessas estruturas verificadas nos exemplos (17 
– 22) com perífrases com verbo-suporte, visto que se percebe a atuação de um elemento 
verbal sobre outro não verbal, cuja fusão sintático-semântica denota um sentido global. 
Os estudos de Machado Vieira (2001) e Esteves (2008) demonstram o emprego de fazer 
e dar em construções cuja função de projetar argumentos e atribuir-lhes papéis 
temáticos tem como principal responsável o elemento nominal (“[...] vamos fazer o 

                                                 
4 Entende-se por unidade semântica uma palavra ou uma estrutura que suscite um único sentido. 
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aproveitamento da área da Rio-Santos...” / “Todos estes governadores nos dão notícias 
da fertilidade daquele solo e todos á uma dizem ser na agricultura que estava a 
prosperidade e futuro da colônia.”).5 

Nessas unidades compósitas, ir revela comportamento que se situa entre as 
categorias de verbo predicador e verbo-suporte. Nesse tipo de construção, percebe-se 
uma articulação entre elementos que possuem seus atributos semânticos enfraquecidos, 
uma vez que eles deixam de possuir um significado isolado para, juntos, constituírem 
um sentido global, um complexo verbal. Nesse sentido, vale assinalar que um estudo 
específico que contemple a natureza composicional de formas verbais como as 
exemplificadas, comprovando, ou descartando, a possibilidade de estar havendo algum 
grau de lexicalização, delimitaria com êxito as propriedades dessas construções e de 
seus componentes. 

Uma das premissas básicas dos estudos sobre gramaticalização (cf. HEINE et 
AL, 1991 e HEINE, 1993) é a de que categorias que marcam algum tipo de aspecto 
espacial tendem a ampliar seu escopo a aspectos relacionados a tempo. Ao se 
observarem os dados em função dessa premissa, detectaram-se, no corpus pesquisado, 
usos de ir em que o deslocamento acontece no espaço temporal e não mais no espaço 
geográfico. Eis alguns exemplos: 

Quadro 5: Marco predicativo dos exemplos (23 – 26) 

 (f5: ir) [V] (x1: <animado ou inanimado>)agente controlador ou não controlador  (x2: <inanimado>)ponto temporal 

= ((arg. 1): entidade que se desloca no tempo) ((arg. 2): um determinado ponto em algum tempo) 

(23) “No final deste mês, os 34 países das Américas estarão reunidos em Quito, no Equador, para 
definir os termos em que o acordo da Alca será implantado em sua última fase, que vai até 2005, 
sob a presidência conjunta dos Estados Unidos e do Brasil.” (Opinião, O Globo, 21/10/02, 
“Uma Alca sem atropelos”) 

(24) “(...) a doutora pediu que eu interrompesse o anticoncepcional... aí nessa que eu interrompi... eu 
engravidei... da minha segunda filha... conclusão... eu engravidei:: aí continuei estudando... eu 
estava estudando... continuei estudando... e tal... mesmo grávida... eu fui até o final da 
gravidez... eh:: estudando... aí quando a minha filha mais nova nasceu... eu procurei uma pessoa 
pra tomar conta dela... e não encontrei...” (D&G, Ensino Médio, Narrativa de experiência 
pessoal, Inf. 19) 

(25) “(...) O bicho da mala preta passou lá minha filha, comprou ele!! Deu o dinheiro pra ele então... 
a gente não foi classificado, tá entendendo? A gente não fomos pra final.” (PEUL, Amostra 
Censo, T05And) 

(26) “Empate em 0 a 0 classifica o Real Madri; em 1 a 1 a decisão vai para a cobrança de pênaltis e 
empate por qualquer outro placar classifica o Bayern.” (Notícias/Reportagens, JB, 10/03/04, 
“Real e Bayern decidem vaga”) 

Embora se tenham obtidos poucos dados dessa natureza, cumpre descrevê-los, 
em virtude de sua peculiaridade no que tange ao tipo de “movimento” que ir, nessas 
predicações, expressa. Nos exemplos de (23) e (24), percebe-se que o meio pelo qual o 
agente, que pode ser controlador ou não, se desloca é um espaço temporal, o que faz 
desses itens em destaque extensões semânticas do verbo predicador ir. Nos enunciados 
(25) e (26), constata-se que há um deslocamento até a realização de um evento, que no 
caso é representado pelo final do campeonato e pela cobrança de pênaltis; e tais 

                                                 
5 Exemplos retirados, respectivamente, de Machado Vieira (2001, p. 182) e de Esteves (2008, p. 151). 
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eventos são apresentados como localizados num eixo temporal, que pressupõe início, 
meio e fim. 

Verificando-se os dados de verbo predicador ir, encontra-se a seguinte 
distribuição: 

 

Tabela 1: Produtividade das extensões semânticas do verbo predicador ir 

Tipos de extensões semânticas Número de 
ocorrências Percentual 

Verbo predicador pleno 313 63% 

Verbo predicador não pleno 87 18% 

Empregos em unidade 
compósita 94 19% 

Total 494 100% 

A quantificação exposta na tabela 1 revela que ir, na condição de verbo 
predicador, é empregado produtivamente como predicador pleno (63% dos dados). As 
demais extensões de sentido são pouco frequentes no corpus, em comparação ao seu 
uso lexical básico. 

Observando-se os empregos de ir como predicador não pleno, detectaram-se 
dois subtipos mais produtivos de ocorrências: (1) extensão semântica em que ir contrai 
valor semântico de “movimento no tempo” e (2) extensão semântica em que ir é “pró-
verbo” de movimento de outros verbos mais específicos, uma espécie de verbo 
“coringa”. 

 

Tabela 2: Produtividade dos valores semânticos adquiridos por ir na qualidade de verbo 
predicador não pleno 

Tipos de valores semânticos 
adquiridos por ir 

Número de 
ocorrências Percentual 

Valor semântico de “movimento no 
tempo” 31 36% 

Valor semântico equivalente (quase) 
a outro item verbal 56 64% 

Total 87 100% 

Com base nos resultados da tabela 2, ir, ao expandir-se semanticamente, adquire, 
com mais frequência (64% de 87 dados), valor semântico equivalente a de verbos que, 
sob alguma medida, apresentam um traço semântico de “movimento”, “fluidez” etc. (cf. 
exemplos [14], [15] e [16]). Incorporando sentido de “movimento no tempo”, ir 
mostrou-se menos produtivo (36% de 87 dados), se comparado ao percentual bruto 
anteriormente exposto. Não obstante, se se pensar que o subtipo anteriormente 
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apresentado abarca diferentes possibilidades semânticas e que o subtipo com valor 
temporal se restringe a uma possibilidade, este uso ganha em expressividade. 

Considerações finais 
Neste texto, propôs-se investigar os processos de expansão semântica de 

predicações com o verbo ir na condição de verbo predicador. Para tanto, observou-se o 
comportamento lexical básico desse verbo para que fosse possível apresentar as 
implicações desse emprego para o desencadeamento de processos que levam à extensão 
de sentido. Com efeito, analisaram-se (i) textos da modalidade oral concernentes a 
níveis distintos de escolaridade (do primeiro ano do Ensino Fundamental ao Ensino 
Superior) e a diferentes faixas etárias (desde a idade infantil a adulta); e (ii) textos 
escritos correspondentes aos gêneros jornalísticos artigos de opinião, cartas de leitores, 
crônicas, editoriais, notícias-reportagens e, ainda, correspondentes às reproduções por 
escrito dos depoimentos feitos, em um primeiro momento, oralmente dos informantes 
do Acervo D&G (Discurso & Gramática). 

No que tange ao comportamento lexical básico, a pesquisa demonstrou sua 
natureza semântica concreta cuja função é a de expressar “um movimento de um agente 
controlador até um destino”. Sua sintaxe prototípica caracteriza-se por exigir um 
argumento interno, com a função semântica de direção, um argumento interno default, 
com função semântica de origem, e um argumento externo, com a função semântica de 
sujeito. 

Em determinados empregos como verbo predicador, detectaram-se extensões de 
sentidos da predicação básica de ir. Uma em que se captou a expansão do item ir, de 
modo a se tornar equivalente semanticamente a outro predicador. Outra em que, da 
união entre ir mais o argumento interno, infere-se um sentido global. Nesse caso 
averiguou-se a existência de uma unidade compósita, a que alguns dicionaristas, como 
Houaiss e Villar (2001) e Michaelis (1998), atribuem o nome de expressões 
idiomáticas. Por fim, avaliou-se a produtividade desse verbo com valor semântico de 
“deslocamento no tempo”. 

Conclui-se, portanto, que ir é um verbo polissêmico cujos sentidos são captados 
no nível do discurso, ou seja, na interação entre falante e ouvinte. As manifestações 
semânticas desse verbo podem ser interpretadas como similar a de outro, em função da 
situação comunicativa e do conhecimento de mundo, ou informação pragmática, do 
ouvinte. Com isso, ratifica-se o argumento de que estudos acerca do fenômeno da 
polissemia devem considerar questões de ordem comunicativa. 
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Abstract: Comitative is a semantic case not much studied. Traditional grammar includes it 
sometimes as Indirect Object, sometimes as Adverbial Adjunct of Company. In this paper, we 
show that it is a nuclear element, therefore it is a Complement not an Adjunct; in other words, 
being a deep semantic case, it constitutes an Argument selected by the verb in the sentence 
organization. 

Keywords: comitative, semantic case, complement, adjunct. 

Resumo: O Comitativo é um caso semântico pouco estudado. A gramática tradicional o inclui 
ora como Objeto Indireto, ora como Adjunto Adverbial de Companhia. Neste artigo 
defendemos a posição de que se trata de um termo nuclear, portanto um Complemento e não 
um Adjunto; em outras palavras, sendo um Caso Semântico subjacente, constitui um 
Argumento selecionado pelo verbo na estruturação da oração.  

Palavras-chave: comitativo, função semântica, argumento, complemento, adjunto. 

1. Considerações preliminares 
Fazendo-se um percurso pelos manuais que representam os conceitos 

linguísticos, as descrições gramaticais, os modelos de análise sintática com vistas ao 
ensino, nota-se uma inadequação na classificação de alguns complementos verbais 
classificados como adjuntos. Isso se deve ao fato de não se levar em conta a natureza 
valencial do verbo, ou seja, não se atenta para o valor semântico do núcleo verbal que 
exige o preenchimento de casas vazias com constituintes chamados nucleares ou 
complementos, diferentes de termos periféricos, não resultantes da valência do verbo, 
chamados adjuntos. A tendência a classificar os termos nucleares como adjuntos 
adverbiais reside no fato de que se leva em conta apenas os traços semânticos próprios 
dos advérbios como tempo, lugar, companhia, por exemplo, presentes nesses 
constituintes. Inclui-se nesse rol o Comitativo, termo nuclear, complemento de 
companhia, normalmente classificado como adjunto. Atualmente, alguns manuais e 
alguns dicionários, atinando com o problema, já andam incluindo na classe dos verbos 
transitivos os transitivos circunstanciais, na tentativa de sanar essa lacuna. Apenas dois 
dicionários, o Dicionário gramatical de verbos do português contemporâneo do Brasil 
(BORBA, 1991) e o Dicionário de usos do português do Brasil (BORBA, 2002), que 
segue a mesma orientação do primeiro, classificam aquele constituinte – o Comitativo – 
como complemento. No entanto, ainda não há uma sistematização abrangente e muitos 
verbos ora são classificados como transitivos circunstancias ora como intransitivos. 

No Dicionário Aurélio (1999), encontramos: 
                                                 
1Gostaria de fazer uma singela homenagem ao prof. Sebastião Expedito Ignácio, por sua dedicação à 
pesquisa em Linguística no Brasil e, sobretudo, por sua amizade. Este artigo, cuja publicação se deu após 
seu falecimento, é resultado de sua participação cuidadosa, tanto na pesquisa quanto na redação do texto. 
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(01) descer 
(...)  
V.t.c.  
19. Sair ou vir de lugar elevado: descer do morro. 
(...) 
21. Baixar, pousar, descender: A nave desceu sobre o descampado.  

Em Houaiss et al. (2001), esse mesmo verbo, nas mesmas condições, é 
classificado como intransitivo: 

(02) descer 
(...) 
Intransitivo  

       7. baixar (alguma coisa) relativamente a outra: Ex.: a névoa descia até o nível das casas. 

Em relação ao Comitativo, os dicionários em geral classificam-no como Objeto 
Indireto. Essa classificação é indevida uma vez que o Objeto Indireto não exerce a 
mesma função semântica do Sujeito, como é o caso do Comitativo. Tomamos também 
do Dicionário Aurélio (1999) estes exemplos:  

(03) discutir 
(...) 
V.t.i.  
5. Travar discussão; questionar: Não costuma discutir com o pai. 

 
(04) contracenar 

(...) 
V.t.i.  
4. Representar, atuar, interpretar: Bibi Ferreira contracenou com Paulo Autran na peça O 
Homem de La Mancha. 

 Essa situação despertou-nos o interesse pelo estudo desse caso semântico 
negligenciado até então. Partimos de um levantamento feito nos dois dicionários citados 
acima, Dicionário de usos do português do Brasil (BORBA, 2002), e Dicionário 
gramatical de verbos do português contemporâneo do Brasil (BORBA, 1991), onde se 
descreve a predicação verbal com base na gramática de valência. Embora não se 
mencione ali o termo Comitativo, este é sempre classificado como Complemento. Ex.:  

(05) DISCUTIR [Ação] [Suj Ag] (...) [Compl com+nome humano] 1 promover discussão; debater; 
altercar: Discutir com tio Inácio era impossível. (BS) 
 
(06) SAIR [Ação] [Suj Ag] (...) [Compl com+nome humano] (...) 10 ir em passeio; passear: Não 
saio mais com você. (PL); Naquela tarde saí com Germana. (LM) 

2. Base teórica e conceitos operacionais básicos 
Não há trabalhos representativos sobre o caso Comitativo. A base teórica que 

sustenta esta discussão se insere no âmbito da gramática de valências (TESNIÈRE, 
1961; CHAFE, 1979 [1970]; VILELA, 1984; BORBA, 1996) e na gramática de casos 
(FILLMORE, 1968, 1969; FILLMORE, LANGENDON, 1971; 1977a; 1977b) A 
primeira estuda os valores semânticos, a natureza morfossintática e o número dos 
elementos nominais obrigatórios (Argumentos) exigidos pelo verbo ou pelo nome. A 
segunda estuda as funções ou papéis temáticos ou casos, estruturas semânticas que se 
representam pelas funções sintáticas, ou seja, Agente para a função de Sujeito, Paciente, 
Instrumental para a função de Sujeito e Objeto, etc. Assim, o Comitativo é uma função 
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semântica que recobre o Complemento de Companhia, indevidamente classificado 
como Adjunto. Sobre a gramática de valência e gramática de casos, assim se pronuncia 
Borba (1996): 

 

Uma gramática de valência procura detectar relações de dependência entre categorias 
(básicas) que (co)ocorrem num contexto. (...) uma gramática de valências toma como 
nuclear um elemento oracional (o verbo) e demonstra como os demais se dispõem em 
torno dele através de relações de dependência. (...) A gramática de casos se preocupa 
com as funções semânticas subjacentes na organização da frase, devendo determinar as 
relações sintático-semânticas ou temáticas (funções ou papéis temáticos) que fazem 
parte da estrutura conceitual dos itens léxicos. (p. 16-17) 

 

3. Valência, Regência e Transitividade Verbais 
O conceito de valência verbal se aproxima dos conceitos de regência e 

transitividade verbais, com a diferença de que o termo valência é mais abrangente e 
permite uma rediscussão da nomenclatura tradicional dos elementos que “completam” o 
sentido do verbo.  

Por regência se entende, tradicionalmente, a propriedade que têm os verbos de 
exigirem complementos, preposicionados ou não, classificados como Objetos (Indiretos 
ou Diretos). Daí serem considerados transitivos apenas os verbos que admitem esses 
complementos. Um verbo que exija um complemento de lugar ou de tempo, por 
exemplo, classifica-se, segundo a NGB, como intransitivo,2 como é o caso dos verbos 
que pressupõem um complemento de lugar (“ir”, “vir”, “chegar”, etc.), dos verbos que 
pressupõem complemento de tempo (“durar”, etc.) e, às vezes, de tempo e lugar 
concomitantemente (“ficar”, etc.). 

Em construções como:  

(07) Fomos a Brasília. 

(08) Chegamos a São Paulo. 

(09) A guerra durou dez anos. 

(10) Paulo ficou duas horas no ponto do ônibus. 

fica evidente a impropriedade em dizer-se que tais verbos sejam intransitivos. Note-se 
que o verbo “ficar”, no exemplo (10), exige dois complementos: um de tempo e outro 
de lugar. 

Por valência se entende a relação entre o verbo e os constituintes obrigatórios na 
organização da oração. Dessa forma, além dos complementos tradicionais (Objetos), 
incluem-se os chamados complementos circunstanciais (de tempo, lugar, etc.) e o 
próprio Sujeito. Por outro lado, enquanto a regência e a transitividade se restringem ao 
nível das relações sintáticas, a valência abrange também o nível semântico. Daí 

                                                 
2 Antes da simplificação feita pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, alguns autores, percebendo a 
obrigatoriedade desses complementos chegaram a classificar os verbos em questão como transitivos 
adverbiais. 
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dizermos que um determinado verbo exige tantos complementos (valência 
quantitativa) com tais valores semânticos (valência qualitativa). Assim, o verbo 
“matar”, por exemplo, será bivalente (valência quantitativa), por exigir um Sujeito e 
um Objeto (Fulano matou Sicrano), como também seleciona um Sujeito [Agente] e um 
complemento [Paciente] e [+animado] (valência qualitativa). 

 Borba (1996) fala em valência quantitativa, valência sintática e valência 
semântica: (i) valência quantitativa: como vimos, refere-se ao número de Argumentos 
necessários a preencherem as “casas vazias” do verbo – esse número vai de zero a 
quatro em português (q.v. os exemplos anteriormente citados); (ii) valência sintática: 
refere-se à natureza morfossintática dos elementos que constituem os Argumentos. 
Assim, por exemplo, o verbo “persuadir” prevê, além do SN1 que funciona como 
sujeito, um SN2 que funciona como Objeto Direto e um SOprep (Sintagma Oracional 
preposicionado, na forma infinitiva) que funciona como Objeto Indireto. Ex.: João 
persuadiu a esposa a ir com ele ao teatro. (iii) valência semântica: das propriedades 
semânticas dos verbos decorrem os papéis semânticos e traços que caracterizam os 
Argumentos. Um verbo como “galgar” seleciona um Sujeito Agente (+animado, 
±humano) e um Complemento de Lugar: O alpinista galgou a montanha em poucas 
horas.  
 OBSERVAÇÃO: Valência, Regência e Transitividade são propriedades que se 
detectam no funcionamento do verbo, isto é, na sua realização no discurso. Por isso 
não se pode dizer que um mesmo verbo tenha sempre as mesmas propriedades. Assim, 
um verbo primitivamente bivalente, transitivo, etc. pode, em determinadas 
circunstâncias, passar a funcionar como monovalente, intransitivo, etc. Seja, por 
exemplo, o verbo “comprar”, bivalente e transitivo direto numa oração como Minha 
mulher comprou um carro. Esse mesmo verbo será monovalente e intransitivo numa 
oração em que o complemento esteja “apagado”: Minha mulher não passa um dia sem 
comprar. Do mesmo modo, um verbo primitivamente monovalente e intransitivo pode 
funcionar como bivalente e transitivo. É o caso, por exemplo, do verbo “andar” nestes 
dois exemplos: (a) Esta criança ainda não anda. [monovalente; intransitivo] e (b) 
Andei toda a cidade a pé. [bivalente; transitivo circunstancial/lugar]; também, com o 
verbo “viajar” em: (c) Pedro viajou. [monovalente, intransitivo] e (d) Pedro viajou 
com a família apenas. [bivalente, transitivo], sendo o complemento pressuposto um 
Comitativo. O que não se pode confundir, todavia, é “apagamento” com “elipse”. Neste 
último caso, o complemento estará implícito, facilmente recuperável pelo contexto. Ex.: 
Todos viram o cometa passar, só Margarida não viu. Neste caso, o verbo “ver”, da 
segunda oração, continua apresentando as mesmas características que apresenta na 
primeira. 

4. Características do Comitativo 
 O Comitativo se caracteriza por participar da estrutura oracional na posição de 
complemento, porém com função idêntica à do sujeito da oração. Assim sendo, pode-se 
dizer que ele recobre as funções de Agente e/ou Paciente segundo o verbo seja de ação 
ou de processo. Pode ainda recobrir a função de Objetivo (FILLMORE, 1968, 1969) ou 
Paciente (CHAFE, 1979) com verbos estativos. Do ponto de vista da estrutura sintática 
(ou sintagmática), vem normalmente introduzido pela preposição com, mas pode 
também, comutativamente, ser introduzido pela locução junto com. Ex.: 

(11) O patrão discutia com o empregado. [Verbo de ação: Sujeito e Comitativo são Agentes] 
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(12) O filho sofria junto com a mãe a perda do pai. [Verbo de processo: Sujeito e Comitativo são 
Pacientes]. 

(13) O passado coabita com o presente. [Verbo de estado: Sujeito e Comitativo são 
Objetivos/Pacientes] 

 Numa transposição, a que chamamos “estrutura derivada” (IGNÁCIO, 1994), o 
Sujeito e o Comitativo se associam, num processo de coordenação, formando um 
Sujeito Composto, ou podem condensar-se numa forma de plural. Esse fato comprova a 
identidade dos papéis semânticos desses dois constituintes. Ex.:  

(11a) O patrão e o empregado discutiam. > Eles discutiam. 

(12a) O filho e a mãe sofriam com a perda do pai. > Eles sofriam. 

É necessário distinguir o Comitativo do Destinatário em estrutura sintáticas 
semelhantes, isto é, em que o complemento é introduzido por com. No caso do 
Destinatário, tradicionalmente classificado como Objeto Indireto, não há identidade de 
funções semânticas entre Sujeito e Complemento, a preposição pode ser substituída por 
a ou para e o complemento pode comutar-se com o pronome lhe. Ex.: 

(14) Vou falar com o diretor sobre esse assunto. [= Vou falar ao diretor. Vou falar-lhe.] 

5. Como os manuais de gramática tradicional, bem como os mais modernos, 
têm tratado o assunto 

5.1 Indicando tão-somente como Adjunto Adverbial de Companhia: 
 
ABREU (2003) – Saiu com duas amigas. (p.103) 
ROCHA LIMA (1973) – Saiu com amigos. (p. 228) 
CELSO CUNHA (1970) – Lanchas, ide com Deus! Ide e voltai com ele... (p. 107) 
GAMA KURY (1985) – Sairei contigo. (p. 56) 
FARACO e MOURA (1999) – Só saía com os pais. (p.460)  
 
 
 
 

5.2 Tecendo comentários interessantes sobre esse caso: 
 
MACAMBIRA (1987) – Esse autor inclui entre os Adjuntos Adverbiais 
preposicionados o de Companhia, dizendo o seguinte:  

A preposição com, por ser polissêmica, não se presta por si só para identificar o adjunto 
adverbial de companhia, donde apelar-se para a locução junto com, praticamente monossêmica; 
toda vez que a preposição com for substituível por junto com, temos então a circunstância de 
companhia: trabalhei com você – trabalhei junto com você. (p. 331) 

 
BECHARA (1999) – Esse autor, embora considere também o termo como Adjunto, 
chega a fazer uma distinção que diz respeito à diferença entre Complemento e Adjunto, 
quando fala em “adjuntos participativos” e “não participativos”; todavia, não chega a 
admitir a condição de termo argumental. Vejamos: 
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Enquanto no âmbito dos termos argumentais só pode existir no domínio da relação predicativa 
um só complemento direto ou indireto (salvo aqui os chamados dativos livres), predicativo ou 
complemento relativo – excluindo o caso de termos coordenados -, os adjuntos adverbiais não 
conhecem esta restrição, podendo aparecer quantos forem necessários à experiência 
comunicada: 

De noite, o jovem trabalhava em casa em companhia dos irmãos. 
 
Também ao contrário dos termos argumentais, se for elidido, o adjunto adverbial não exige 
preenchimento da casa vazia: 

 O jovem trabalhava em casa, em companhia dos irmãos. 
 O jovem trabalhava em companhia dos irmãos. 
 O jovem trabalhava. (p. 439) 
 
(...) 

Os adjuntos adverbiais de companhia repartem-se em dois grupos: os associativos, ou 
participativos e os que não o são. Os primeiros participam ou ajudam, ao lado do sujeito, ou, no 
caso de complemento verbal, são afetados pelo estado de coisas designado no predicado, como 
nos exemplos: 

 O capitão com seus soldados desbaratou o inimigo. 
 O professor com seus colegas dirigiu a exposição. 
 A diretora expulsou da sala o aluno com seus colegas de arruaça. 
 

Como exemplos de não-participativos temos: 
 O colega trouxe consigo o livro pedido. 
 Minha irmã foi ao baile com vestido novo. 
 O pai gostava dos filhos com os avós. (p. 445) 
 
(...) 

Com a presença do adjunto de companhia participativo pode o verbo da oração ir ao plural, 
como se se tratasse de um sujeito composto: 

 O capitão com seus soldados desbaratou o inimigo. 
 O capitão com seus soldados desbarataram o inimigo.  
 

Em tais condições, a estrutura sujeito+adjunto adverbial pode alternar com a estrutura de 
sujeito composto: 

 O capitão e os seus soldados desbarataram o inimigo. (p. 445) 

Como se vê, os autores não consideram o Comitativo como um Complemento 
do mesmo nível sintático do Objeto Indireto, optando por classificá-lo como Adjunto 
Adverbial de Companhia.3  

A seguir, arrolamos os exemplos do Dicionário de usos do português do Brasil 
(BORBA, 2002), que têm a função de Comitativo.4 

 

(15) ABOCAR comunicar-se; entender-se: Consegui abeirar-me de uma das avenidas e abocar-me 
com um agente de tráfego. (AM-O) 

                                                 
3 Na gramática portuguesa de Mateus et al. (1983), o caso comitativo é considerado uma função sintática 
oblíqua, por não possuir o estatuto das funções sintáticas centrais (sujeito, objeto direto, objeto indireto, 
predicativo). No entanto, tem valor argumental (diferentemente dos advérbios), ainda que seja opcional 
em alguns casos. Além do comitativo, também as funções semânticas de instrumental, 
tempo/duração/frequência e locativo situacional ou direcional assumem, de acordo com as autoras, a 
função de complemento oblíquo.  
4 Selecionamos os exemplos prototípicos, grifando os complementos Comitativos. As siglas no final de 
cada exemplo representam a abreviatura dos nomes convencionais das obras de onde foram extraídos, 
segundo critério do Dicionário de usos do português do Brasil (BORBA, 2002). Ao final deste texto 
encontram-se em anexo as obras referentes às siglas. 
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(16) AJUNTAR amancebar-se; amasiar-se: Casado sou, mas separado estou. Você podia se ajuntar 
comigo. (S) 

(17) AMANCEBAR-SE viver maritalmente; amasiar-se: Esteve por aqui, amancebou-se com 
Osvaldo. (OS); Padres que se amancebavam com mestiças. (RET) 

(18) AMANDRINHAR unir-se a; ligar-se a: Bento não resistiu, se amadrinhou com eles. (SA) 

(19) AMASIAR estabelecer relação não oficial de casamento: Acaso lhe disse que desejava me 
amasiar contigo? (NOD) 

(20) ANDAR conviver: Com que espécie de gente você anda? (DE) 

(21) ARRANCHAR-SE juntar-se; amasiar-se: Raimunda arrancha-se com o turco. (Q)  

(22) ARTICULAR-SE entrar em entendimento: Procura o PTB articulando-se com o PSD para 
escolha de candidato comum à Prefeitura. (ESP) 

(23) ASSENTAR-SE fazer companhia: Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com 
os anciãos da terra. (LE-O)  

(24) ATRACAR-SE entrar em luta corporal; engalfinhar-se: A moça se atraca com o bilheteiro. 
(UC) 

(25) ATRITAR-SE indispor-se; brigar: Não quer atritar-se ainda mais com o presidente. (VEJ) 

(26) AVISTAR-SE entrar em contato; encontrar-se: Não sei se o senhor já teve oportunidade de se 
avistar com minha mulher. (CCA); 

(27) BOQUEJAR discutir: Um dia, de cabeça quente, boquejei com Laércio. (DM) 

(28) CHOCAR-SE 1 encostar, como decorrência de um movimento brusco; ir de encontro a: O prato 
se chocou com a travessa de arroz. (TPR); O trem se chocou com o ônibus. (FSP); 2 encontrar-
se; juntar-se: Chocou-se o ar noturno com o corpo quente. (MC) 

(29) COABITAR estar instalado em comum; estar junto; coexistir: O passado coabita com o 
presente. (FN); Há a crença de que à noite a lua vem coabitar com as mulheres menstruadas. 
(IA) 

(30) COLIGAR-SE juntar-se; unir-se: O candidato e o seu partido, o PSDB, foram duramente 
criticados por se coligarem com políticos que participaram dos governos militares. (GAZ) 

(31) COMBINAR 1 ajustar; acertar; acordar: Combinei certos detalhes com os assessores. (OL); 2. 
conviver; dar-se bem: Ela parecia combinar bem com o marido. (SA); 3. reagir quimicamente: 
O gás carbônico combina-se com H2O produzindo ácido carbônico. (FIA); O cianeto de 
potássio combina com o ácido clorídrico do suco gástrico. (TC) 

(32) COMERCIAR exercer transações comerciais: Os Estados Unidos ficaram proibidos de 
comerciar com Cuba. (OL) 

(33) CONCHAVAR (Deprec) fazer acordo ou ajuste; maquinar; tramar: O Delfim Neto vai 
conchavar com Laudo Natel. (SC) 

(34) CONFABULAR trocar idéias; conversar: Jerônimo confabulava com os filhos do morto. (ML); 
O homem amarelo confabulava com o soldado gordo. (R) 

(35) CONFERENCIAR discutir ou tratar em conferência; conversar; palestrar: Benjamim Vargas 
conferenciava logo a seguir com o Sr. Getúlio Vargas. (OG); Breta proibiu a Adélia de 
confidenciar-se até com as irmãs. (REP) 
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(36) CONSORCIAR-SE unir-se em matrimônio: Humantina consorciou-se com Nestor. (VN); 2 
unir-se em consórcio: Os grupos empresariais que se consorciaram com empresas estrangeiras 
para disputar o mercado de serviços de telecomunicação não desistiram de lutar pela quebra do 
monopólio estatal. (FSP) 

(37) CONTRACENAR participar de uma cena juntamente com outra pessoa: Manguari que 
continua sentado cantando e ao mesmo tempo contracenando com Lorde. (RC); Sabe que ela já 
contracenou com Tônia Carrero? (CHU) 

(38) CONVERSAR 1 falar; palestrar: O delegado conversa com Lourenço. (CBC); O negrinho veio 
conversar com José. (ZH); 2 discorrer; expor; discutir: Conversei com ele sobre as nossas 
dificuldades. (DM); 

(39) CONVIAJAR locomover-se junto: Toras flutuantes e corpos conviajando com a babugem e 
com pedaços de vegetais. (SA) 

(40) CONVIVER 1 viver em comum; viver em intimidade: Eu conheço isso porque convivo com os 
homens. (AC); A capivara convive com bois, cavalos ou mesmo jacarés. (GL); 2 estar em 
contato permanente: Não posso conviver com este problema. (OL); Betinho convive com o risco 
permanente de ver sua agonia ter início a qualquer momento. (VEJ) 

(41) CONVOLAR desposar; casar: A Leopoldina (...) convolara com o Sebastião de Rezende. 
(BAL) 

(42) CORRESPONDER estabelecer comunicação por meio de correspondência: Este é o amigo com 
quem me correspondia. (MEC) 

(43) DANÇAR executar passos e outros movimentos com o corpo ao som de uma música; bailar: 
Fogareiro dançava agora com uma mulher forte. (RIR) 

(44) DESPACHAR praticar atos decisórios, como autoridade: O presidente Jânio [...] despachava 
com o ministro João Agripino. (CRU) 

(45) DUELAR bater-se em duelo; lutar: É certo que morrerá se duelar contigo. (RET) 

(46) ENCONTRAR-SE ir ao encontro de: Lá fui eu me encontrar com Paulo. (FI); Branca de Neve 
continua a encontrar-se com o Príncipe. (BN) 

(47) ENTREVISTAR-SE encontrar-se para conversar: Quero me entrevistar com ele na quarta-
feira. (CB); Marcondes Pompeu deverá entrevistar-se pessoalmente com Pio XII. (NB) 

(48) ENTURMAR-SE (Coloq) entrosar-se com: Arlete já se enturmou com o grupo. (TGG) 

(49) ESTAR 1 ter a companhia de: Mariozinho de Oliveira estava comigo. (RO); Ontem ele estava 
com Jandira (Q); 2 apoiar; concordar: Aliás, os anarquistas estavam com  Dreifus porque o 
processo desprestigiara a Autoridade e a Reação. (FL-O); Estou com papai em tudo e por tudo. 
(MO) 

(50) FALAR conversar: Eu bem que falei com ele. (TP)  

(51) GRUDAR-SE atracar-se; engalfinhar-se: Dedé deu um grito de onça e grudou-se com o outro. 
(CA) 

(52) INTERAGIR exercer interação; atuar em conjunto: A forma como os pais interagem com os 
filhos, dando carinho, amor, aconchego e proteção é que vai ser importante para uma boa 
estrutura psicológica e de sexualidade. (OD) 

(53) IR 1 seguir com; acompanhar: Santana teria recrutado quatro amigos e foi com o grupo até a 
rua onde Menezes morava. (FSP); Há pouco tempo, fui com Daniela Mercury minerar algumas 
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raridades da MPB, na Baratos Afins, no centro de São Paulo. (FSP); 2 copular: Se Jandira 
concordou em ir com você é porque quer. (Q) 

(54) MACOMUNAR-SE conluiar-se; aliar-se: Se Bernardo não se mancomunou com os cobras pra 
levar umas, deve ser mais ou menos isso. (FP); Infelizes que tinham se mancomunado com os 
sem-máculas. (LC) 

(55) MATRIMONIAR casar: Carrazedo Cruz, que matrimoniou com a cintura de Anabela em 
1922, apelou para o álbum de família de modo a ver que lavoura sem jeito o tempo havia 
plantado nos vales e curvas da dita Anabela. (NI) 

(56) MORAR 1 viver junto; coabitar: A tia velha foi morar com vocês no Leme? (L) 2 viver 
maritalmente: Maria Rita estava morando com o espanhol. (SA); estou morando de amigado 
com uma mulherzinha do Timbó. (SA) 

(57) OMBREAR-SE competir; rivalizar: Agora ombreia-se com os elementos da classe inimiga. 
(PRO)  

(58) PAPEAR falar muito; tagarelar; conversar: Na sexta-feira passada parei para papear com um 
deles na rua (FSP) 

(59) PORFIAR debater; contender; altercar: Não adiantava encalcar, com ele porfiar (COB) 

(60) PRIVAR conviver intimamente: Contou-nos advogado que privou com ele que o mesmo 
contraíra mal venéreo, na mocidade, tornando-se incapaz para a vida regular. (FI) 

(61) PROMISCUIR-SE unir-se de modo desordenado; misturar-se; juntar-se: Um reduto em que 
batedores de carteira, rufiões, jogadores e o geral da malandragem se promiscuía com tiras e 
negociantes de virações graúdas e miúdas. (MPB) 

(62) RECOMPOR-SE reconciliar-se: Eleodegário se recompusera com o governador. (SA) 

(63) REGOZIJAR-SE divertir-se: E nunca me deste um cabrito para eu regozijar-me com meus 
amigos. (VES) 

(64) RUFIAR (Coloq) ter relações sexuais com: Padim Ciço um santo que conversa com Deus e não 
rufia com mulher nenhuma. (OSD) 

(65) RUSGAR discutir; desentender-se: Os próprios esquadrões já iam rusgando uns com os outros. 
(CG) 

(66) SAIR ir em passeio ou namoro com; passear: Não saio mais com você. (PL) 

(67) TRATAR falar; conversar: Pedro resolveu constituir advogado para tratar com a família 
Soares. (A) 

(68) VIVER ter vida em comum; coabitar: Fazer isso comigo como se tivesse vivido com você só 
uma semana? (E) 

6. Considerações finais 
 É necessário que se faça uma revisão nos manuais didáticos e dicionários a fim de 
que se considere o Comitativo como Complemento Verbal e não como Adjunto Adverbial. 
A classificação como Objeto Indireto, adotada por alguns dicionários, também deve ser 
revista, uma vez que se trata de constituinte com características (funções) semânticas 
diversas. Enquanto o primeiro participa do evento (estado de coisas) nas mesmas condições 
do sujeito, podendo, por isso mesmo, com ele coordenar-se ou condensar-se numa forma de 
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plural, o segundo se caracteriza como Destinatário, Beneficiário, etc., não podendo 
associar-se ao sujeito sintaticamente.  
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ANEXO 
Sigla  Obras 
A  Ângela ou as areias do mundo. FARIA, O. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1963. 
AC Auto da Compadecida. SUASSUNA, A. Rio de Janeiro: José Olympio,                             

1963. 
AM-O  Discursos de Gilberto Amado. 
BAL  Balão Cativo. NAVA, P. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
BN  Branca de Neve. MONIZ, E. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. 
CA  Cangaceiros. REGO, J. L. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1961. 
CBC  O conto brasileiro contemporâneo. BOSI, A. São Paulo: Cultrix, 1977. 
CCA Crônica da casa assassina. CARDOSO, L. Rio de Janeiro: Editorial 

Bruguera, 1959. 
CG  Contos gauchescos. NETO, S. L. 5. ed. São Paulo: Globo, 1957. 
CHU Chuvas de verão. DIEGUES, C. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1977. 

(Roteiro de filme) 
COB  Corpo de baile. ROSA, G. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006 [1956]. 
CRU  O Cruzeiro. Jan.1955, Ago.1959, Set. 1959. 
DE Os 18 melhores contos do Brasil. TREVISAN, D. Rio de Janeiro: Block, 

1968. 
DM Os dez mandamentos. Vários autores. Rio de Janeiro: Editora Civilização 

Brasileira, 1965. 
E  É. FERNANDES, M. Porto Alegre: L&PM Editores, 1977. 
ESP  O Estado de S. Paulo. 
FI  Ficção e ideologia. CUNHA, F. W. Rio de Janeiro: Ponguetti, 1972. 
FIA Fisiologia animal comparada. PINSETTA, S. E. São Paulo: Anglo, 1985 

(livro-texto 43) 
FL-O  Discursos de Fernando Lyra.  
FN  Folclore nacional. ARAÚJO, A. M. São Paulo: Melhoramentos, 1964. 
FP  O fiel e a pedra. LINS, O. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1961. 
FSP  Folha de S. Paulo. 
GAZ  A Gazeta de Vitória do Espírito Santo. 
GL  Globo Rural. 8, 15, 17, 18, 43. 
IA Introdução à antropologia brasileira. RAMOS, A. Rio de Janeiro: Casa 

do Estudante, 1951. v. 51. 
L  A ladeira da memória. VIEIRA, J. G. São Paulo: Saraiva, 1950. 
LC  Lobos e cordeiros. LOPES, E. São Paulo: Moderna, 1983. 
LE-O  Eu era cego e agora vejo. 
MC A Madona de Cedro. CALLADO, A. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1957. 
MEC  Memórias do Cárcere. RAMOS, G. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. 
MO  A moratória. ANDRADE, J. São Paulo: Agir, 1980. 
MPB Malagueta, Perus e Bacanaço. ANTONIO, J. 4. ed. Rio de Janeiro: Civ. 

Brasileira, 1976. 
NB  O nome do bispo. TAVARES, Z. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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NI Um ninho de mafagafes. CARVALHO, J. C. Rio de Janeiro: José 
Olympio,  1984. 

NOD Nó de quatro pernas. TOURINHO, N. Revista de Teatro (Rio de 
Janeiro): 457, 1986. 

OD  O Dia. Rio de Janeiro. 
OL O outro lado do poder. ABREU, H. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1979. 
OS  Os servos da morte. FILHO, A. Rio de Janeiro: GRD, 1965. 
OSD  Os desvalidos. DANTAS, F. G. São Paulo: Cia das Letras, 1993. 
PL Meu pé de laranja lima. VANCONCELLOS, J. M. São Paulo: 

Melhoramentos, 2004.  
PRO  Prodígios.  
Q  Quarup. CALLADO, A. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.  
R  Roteiro da agonia. ÉLIS, B. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1965. 
RC Rasga coração. FILHO, O. V. Rio de Janeiro: MEC, DAC, Funarte, 

1980. 
REP  República dos sonhos. PIÑON, N. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1984. 
RET  O retrato do rei. MIRANDA, A. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 
RIR Um rio imita o Reno. VIANNA, M. 8. ed. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 

1966. 
RO Rosamundo e os outros. PONTE PRETA, S. Rio de Janeiro: Ed. do 

Autor, 1963.  
S  Serras Azuis. LIMA, G. F. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. 
SA  Sagarana. ROSA, G. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951.   
SC Seria cômico se não fosse trágico. RANGEL, F. Rio de Janeiro: Civ. 

Brasileira, 1979. 
TC Toxicologia clínica e forense. ALCÂNTARA, H. R. 2. ed. São Paulo: 

Editora Organização Andrei, 1985. 
TGG Teatro de G. Guarnieri. GUARNIERI, G. São Paulo: Hucitec, 1988. 

(Texto para TV) 
TPR Tragédia para rir. FIGUEIREDO, G. O. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 

1958.  
UC  O último carro. NEVES, J. Rio de Janeiro: MEC, 1976. 
VEJ  Revista Veja. 
VES  O valete de espadas. MOURÃO, G. M. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
VN  A viagem noturna. TEIXEIRA, M. L. São Paulo: Martins, 1965. 
ZH  Zero Hora. 
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Abstract: The adverb ‘lá’ shows a range of different realizations in Brazilian Portuguese that 
can be grouped together according to the bundle of properties associated to each of these 
realizations. In order to develop an analysis for this phenomenon, our assumptions will be 
based on Cinque (1999). According to him, adverbs stay in a Spec-Head configuration where 
they check functional features. With these facts in mind, this paper aims at investigating the 
properties of ‘lá’ inside projections which bear categories such as subject, aspect, and 
quantification. Therefore, we will deal with a hypothesis that analyzes ‘lá’ as an expletive 
merged in the specifier position of TP, AspP, and QP to check the functional features held by 
these projections.    

Keywords: ‘lá’; functional specifier; subject; aspect; quantifier.   

Resumo: Devido à multiplicidade de realizações admitidas por ‘lá’ no português brasileiro, é 
possível auferir conjuntos distintos de propriedades associadas a esse advérbio. Com o 
objetivo de propormos uma análise desse fenômeno, adotamos a proposta de Cinque (1999) 
para quem o advérbio checa traços dos núcleos de categorias funcionais na posição de 
especificador. Diante disso, exploramos, neste artigo, as propriedades de ‘lá’ vinculado a 
posições de sujeito, aspecto e quantificação. Então, investigamos a hipótese segundo a qual 
‘lá’, visto como expletivo, seria inserido por merge em Spec de TP, AspP e QP, para valorar 
traços funcionais destas categorias.  

Palavras-chave: ‘lá’; especificador funcional; sujeito; aspecto; quantificador.  

Apresentação 
Neste artigo, apresentaremos hipóteses que possibilitem analisar a posição de 

‘lá’ em ambientes nos quais esse advérbio apresenta propriedades diferenciadas de seu 
valor dêitico. Essas propriedades parecem permitir a dedução de pelo menos sete 
conjuntos de realizações de ‘lá’ no português brasileiro (PB), tratados de modo 
panorâmico, na seção 1. Na seção 2, introduzimos o quadro teórico a ser adotado que 
tem como foco a teoria dos especificadores funcionais, proposta por Cinque (1999, 
2004) e aplicada, dentre outros, por Laenzlinger (2002), em trabalhos de perfil 
minimalista. Na seção 3, retomamos os dados apresentados e delimitamos nossa análise 
a três dos sete agrupamentos listados. Feito esse recorte, visamos a explorar as 
propriedades de ‘lá’ relacionado a posições de sujeito, aspecto e quantificação. Nessa 
análise, desenvolveremos a hipótese segundo a qual ‘lá’ checaria traços dos núcleos de 
categorias funcionais distintas, podendo ser descrito como especificador dessas 
categorias.  
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1. As diferentes propriedades de ‘lá’ 
Observemos os seguintes dados: 

(1)  a. (Lá), as pessoas (lái)1 fazem (láii) uma comida muito gostosa (láiii). 
       b. (Em Minas), as pessoas (em Minas) fazem (em Minas) uma comida muito gostosa (em 

Minas).  

(2)  a. “Eu (lá) tenho (lá) cara de enciclopédia?”2 
       b. Eu não tenho cara de enciclopédia. 
       c. Eu tenho cara de enciclopédia lá? 

(3)  a. Eu lá ia tomar café, quando derramei tudo.3  
       b. Eu estava indo tomar café, quando derramei tudo.  
       c. Eu ia lá tomar café, quando derramei tudo.  

(4)  a. “lá tinha muitas coisas lá...” (GRECO; VITRAL, 1999, p. 12). 
       b.  pro Tinha muitas coisas lá. 

(5)  a. “Mas, calma lá! Vou encerrar sua frase”.4  
       b. Mas se acalme! Vou encerrar sua frase.  
       c. *Mas, lá calma! Vou encerrar sua frase.  

(6)  (i) a. “serviram uma comida lá, que na verdade é uma carne moída com ovo”.5  
                 b. Serviram uma comida qualquer, que na verdade é uma carne moída com ovo.  
                   c. Serviram lá uma comida, que na verdade é uma carne moída com ovo. 
       (ii) a. “Sabe o que é hilário? É que a pessoa lá [...] sequer tinha argumentos”.6 
                    b. Sabe o que é hilário? É que lá a pessoa [...] sequer tinha argumentos. 

(7)  a. Seja lá quem/o que for, mantenha-se calmo. 
       b. Seja lá qualquer pessoa/qualquer coisa que for, mantenha-se calmo. 

(1a) exemplifica o valor de ‘lá’ como locativo dêitico, no sentido em que ‘lá’ 
aponta para um local distante do falante, na esfera da terceira pessoa. Trata-se da 
realização default de ‘lá’, caracterizada nas gramáticas tradicionais como adjunto 
adverbial de lugar. Nessa realização, ‘lá’ pode ser substituído por um PP locativo, como 
em (1b), e apresenta uma ampla variedade de posições na sentença. Diferentemente, nos 
exemplos seguintes, ‘lá’ perde esse valor dêitico e essa mobilidade, passando a refletir 
outras propriedades semânticas e apresentando rigidez na sua posição. 

Em (2a), ‘lá’ recebe foco entonacional e faz parte de uma questão retórica que, 
como tal, questiona (ou nega) o pressuposto veiculado. Segundo Han (1998, p. 1), “a 
rhetorical positive question has the illocutionary force of a negative assertion”. Portanto, 
devido à força ilocucionária da questão retórica, que inverte a polaridade da sentença, 
(2a) pode ser parafraseada por uma negativa (2b). Logo, ao contrário do que propõe 
Martins (2009), ‘lá’ não é marcador de negação em (2a), pois pode ser omitido sem 
alterar esse efeito de negação. Notemos ainda que a posição de ‘lá’ apresenta certa 
                                                 
1 As posições lái, láii e láiii podem favorecer também outras interpretações de ‘lá’, respectivamente: 
operador de identificação vaga, como em (6ii), partícula de questão retórica (se houver entonação 
específica), como em (2a), e operador de identificação vaga, como em (6i). Entretanto, priorizamos a 
interpretação dêitica em todos estes casos, que também é possível.  
2 Disponível em: <http://devaneiodosnormais.blogspot.com>. Acesso em: 08 set. 2009. 
3 Construção efetivamente registrada em dialeto rural mineiro.   
4 Disponível em: <http://pastorjuarezlima.blogspot.com/>. Acesso em: 8 set. 2009. 
5 Disponível em: <http://nada-ao-quadrado.blogspot.com/>. Acesso em: 8 set. 2009.   
6 Disponível em: <http://filosofadasdeumanfilosofa.blogspot.com/2009/09/o-desenrolar.html>. Acesso 
em: 8 set. 2009.   
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rigidez, podendo ocorrer logo antes ou logo após o verbo apenas. Com efeito, em (2c), a 
posição final desencadeia uma alteração na interpretação de ‘lá’ de “partícula de questão 
retórica” a partícula dêitica.  

Em (3a), ‘lá’ pode ser substituído por uma paráfrase com auxiliar ‘estar’ mais 
‘ir’ no gerúndio (3b). Isso indica que ‘lá’ parece refletir o valor aspectual imperfectivo 
presente no verbo ‘ia’ e, portanto, imprimir continuidade ao evento. Além disso, 
notemos que sua posição é ainda mais rígida que ‘lá’ em (2a), pois só pode ocorrer antes 
do verbo. Sendo assim, em (3c), a alteração na posição causa alteração no valor 
aspectual em favor do valor dêitico. 

(4a) evidencia, segundo Greco e Vitral (1999, p. 12), a “redução de significado” 
locativo do ‘lá’ inicial, sendo necessária sua repetição no final da sentença. Além disso, 
‘ter’ é um verbo existencial, cuja posição de sujeito, inicialmente destinada a uma 
categoria nula, parece estar sendo preenchida por ‘lá’, como ‘there’ no inglês7.  

Em (5a), ‘lá’ ocorre em uma sentença no modo imperativo. Esse fato também foi 
sinalizado por Martins (2009) para análise de dados do português europeu (PE). Com 
efeito, esta estrutura é produtiva também com outros verbos: “Pensa lá no que você vai 
fazer”; “Veja lá o que fala”; “Raciocina lá comigo”. Além disso, (5a), com verbo no 
imperativo verdadeiro, pode ser parafraseado por (5b), com verbo no imperativo 
supletivo. Quanto à posição, ‘lá’ em (5a) é rigidamente pós-verbal, tendo seu valor de 
imperativo alterado frente a uma mudança nessa ordem (5c).   

Em (6(i)a), ‘lá’ pode ser parafraseado por ‘qualquer’ (6(i)b). Trata-se do 
‘qualquer’ classificado como “operador de identificação vaga” (MÓIA, 1992), quando é 
pós-nominal e sinônimo de “certo”, e.g., em “Houve um terremoto num país qualquer 
da Ásia (MÓIA, 1992, p. 38)”. Contudo, em (6(ii)a), ‘lá’ não pode ser parafraseado por 
‘qualquer’, pois ‘qualquer’ é incompatível com artigo definido. Apesar disso, há razões 
(cf. PEREIRA, 2009, p. 62) para se sugerir a mesma análise desses dados. Primeira, ‘lá’ 
é pós-nominal, tendo seu valor alterado diante de uma modificação na posição ((6(i)c) e 
(6(ii)b)). Segunda, tanto em (6(i)a) quanto em (6(ii)a), os DPs [uma comida lá] e [a 
pessoa lá] podem receber a mesma paráfrase sugerida por Móia (1992, p. 38) para a 
interpretação de ‘qualquer’: a comida x e a pessoa x (que eu não sei 
designar/especificar). Com efeito, consoante Martelotta e Rêgo (1996, p. 245), ‘lá’ 
indica que “o falante não quer ou não pode especificar o substantivo a que se refere”. 
Portanto, assim como ‘qualquer’, ‘lá’ atuaria como um operador de identificação vaga.  

Finalmente, em (7a), ‘quem/o que’ também podem ser parafraseados por 
‘qualquer’ seguido de um NP (7b). No entanto, esse ‘qualquer’ seria classificado em 
uma outra definição de Móia (1992). Tratar-se-ia de um quantificador universal sob o 
escopo de operadores de eventualidade. De acordo com Móia (1992, p. 15), esse tipo de 
‘qualquer’ se refere a “situações contingentes” e ocorre com verbos no subjuntivo. ‘Lá’, 
em (7a), ocorre com verbos no subjuntivo e faz parte de uma estrutura nominal 
parafraseada por ‘qualquer um/pessoa’ (anyone) e ‘qualquer coisa’ (anything) (7b). Isso 
sugere que ‘lá’ está vinculado a uma projeção funcional quantificadora.  

Diante desse breve panorama das diferentes realizações de ‘lá’ no PB, evidencia-
se a necessidade de se investir em uma análise, capaz de reconhecer a multiplicidade de 

                                                 
7 Em uma próxima versão deste trabalho, argumentaremos contra a ideia de “enfraquecimento” do valor 
locativo de ‘lá’ em (4,34), contra a sua equivalência com ‘there’ e consequentemente contra sua análise 
em Spec,TP (BUTHERS, 2009). Tratar-se-á, portanto, de uma reestruturação da análise defendida neste 
artigo para (4,29-32,34). Nesta reestruturação, investigaremos ‘lá’ nas projeções da periferia esquerda.  
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funções envolvidas, mas capaz também de descortinar o eixo estrutural que as interliga. 
Para o cumprimento dessa tarefa, a teoria dos especificadores funcionais se revela como 
um instrumento apropriado.  

2. A teoria dos especificadores funcionais 
Com base na teoria de princípios e parâmetros revisada em Chomsky (1995) e 

com base no axioma da correspondência linear (LCA) descrito em Kayne (1994), 
Cinque (1999) propõe uma abordagem diferenciada no estudo da sintaxe dos advérbios. 

Para Chomsky (1995), o léxico é composto por categorias substantivas e 
funcionais a partir das quais uma numeração é formada. As categorias funcionais 
admitidas são T, C, D e Agr. Diferentemente, Cinque (1999) amplia esses limites e 
considera também categorias como modo, modalidade, aspecto e quantificação. Ao 
ampliar o mapeamento da estrutura funcional, Cinque (1999) tem em vista auferir a 
ordem dessas categorias entre si na arquitetura da sentença. 

Além disso, Cinque (1999) busca evidências para mostrar que a ordem dos 
advérbios é compatível com a ordem dos núcleos funcionais e, portanto, os advérbios 
seriam concebidos como especificadores dessas categorias. Então, o autor admite que o 
especificador precede seu núcleo. Conforme explica Laenzlinger (2002, p. 71), “In 
Kayne’s system multiple adjunction is banned, as well as right attachment of specifier. 
The only possible configuration is [Spec Xº Compl].”. 

Assim, Cinque (1999) observa que o comportamento de sufixos, partículas 
dependentes e verbos irregulares fornecem evidências para a aferição de uma ordem 
rígida das categorias funcionais. Por exemplo, o autor traz os dados em (8) do inglês e 
do espanhol para mostrar que a sequência de verbos (auxiliares) com seus respectivos 
sufixos revela a ordem (9) das categorias funcionais de tempo, aspecto e voz. 

(8)  a. These books have been being read all year. 
       b. Esos libros han estado siendo leidos todo el ano (CINQUE, 1999, p. 57).  

(9)  Tense > Aspectperfect > Aspectprogressive > Voice (> V) (CINQUE, 1999, p. 57).  

Ainda, partículas funcionais de línguas africanas como o gungbe, exemplificada 
em (10), ordenam-se na sequência (11) e, assim sendo, fornecem evidências para a 
ordem (12) das categorias funcionais.  

(10)  Àsíbá ná tò nà xò kèkè lò. 
         A. FUT PROG PROSP buy the vélo (A. will be about to buy the vélo) (CINQUE, 1999, p. 65). 

(11)  ní (> má) > ná > nò > tò > nà ( > V) (CINQUE, 1999, p. 65).  

(12)  Moodspeech act (> NEG) > T(Future) > Asphabitual > Aspprogrcssive > Aspprospective ( > V) (CINQUE, 
1999, p. 65).  

Além de verbos auxiliares, partículas e morfemas flexionais, Cinque (1999) 
destaca que também os advérbios são realizações de categorias funcionais. Os advérbios 
são classificados em baixos, que têm escopo sobre o VP, e altos, que têm escopo sobre a 
sentença. Segundo Cinque (1999), os AdvPs baixos, por exemplo, estruturam-se na 
sequência em (13) e revelam a ordem (14) dos núcleos funcionais. 

(13)  solitamente > mica > già > più > sempre > completamente > tutto> bene (CINQUE, 1999, p. 11).  



 

358 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 354-369, abr-mai 2010 

 geralmente    NEG     já      mais  sempre    completamente    tudo    bem 

(14)  Asphabitual > NEG > T (Anterior) > Aspterminative > AsPperfect  > AspSgCompletive > AspPlCompletive > 
Voice. 

Diante dessa correspondência entre a ordem das projeções funcionais e a ordem 
dos advérbios, Cinque (1999) propõe que os advérbios checam traços dessas projeções 
em uma configuração Spec-Núcleo. Além disso, esse núcleo pode ou não ser realizado 
foneticamente.  

Em síntese, para Cinque, 

Assim como morfemas flexionais, partículas funcionais e auxiliares são considerados 
manifestação explícita, no formato de núcleo, da porção funcional da oração, AdvPs 
também poderiam ser vistos como manifestação explícita destas mesmas distinções 
funcionais, porém no formato de especificador (2004, p. 683, tradução nossa).8  

3 Hipóteses para análise do advérbio ‘lá’ em projeções funcionais 
Com base no quadro teórico explicitado acima, proporemos que ‘lá’ pode ser 

analisado como ocupante do especificador de diversas categorias funcionais. Essa 
polivalência de ‘lá’ parece ser permitida devido, por um lado, ao enfraquecimento de 
seu valor dêitico (2-7) e, por outro, à manifestação de valores outros que são adquiridos 
justamente como reflexo do conteúdo da categoria onde ‘lá’ se insere. Portanto, os 
valores de aspecto, modo imperativo, quantificação universal, etc., sugeridos na seção 1, 
são valores que ‘lá’ assume quando checa os traços funcionais dessas categorias. Nessa 
linha de raciocínio, exporemos algumas hipóteses para descrição e análise dos dados em 
(4), (3) e (7), retomados, respectivamente, nas seções 3.1, 3.2 e 3.3. 

3.1 ‘Lá’ em Spec,TP 
Vejamos os dados agrupados abaixo: 

Construções inacusativas 

(15)  a. “Só que lá vivia uma fera” (ALKMIN; CHAVES, 2009).  
        b. Só que pro vivia uma fera no castelo.  
         c. There lived a beast in the castle.  

Construções impessoais 

(16)  a.9 “...lá tinha muitas coisas lá...” (GRECO; VITRAL, 1999, p. 12). 
        b.  pro Tinha muitas coisas lá. 
         c. There were so many things in the farm; Il y avait beaucoup de choses là-bas.  

(17)  a. Lá faz muito frio. 
         b. pro Faz muito frio em Ouro Preto. 
         c. It is cold there; Il fait froid là-bas. 

  

                                                 
8 “Much as inflectional morphology, functional particles, and auxiliaries were […] considered to be the 
overt manifestation, in head format, of the functional portion of the clause, AdvPs […] could be seen as 
the overt manifestation of the same functional distinctions in specifier format.” (CINQUE, 2004, p. 683)  
9 Exemplo (4) repetido com outra numeração.  
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(18)  a. “tem muita gente que gosta de Ubatuba, e tem alguns que odeiam, porque lá chove bastante”.10  
         b. “porque pro chove bastante em Ubatuba”.  
         c. It rains too much there; Il pleut trop là-bas.  

Construções predicativas 

(19)  a. “Nó, lá é muito legal mesmo, lá em... Guarapari.” (ALKMIN; CHAVES, 2009). 
         b. Nó, pro é muito legal mesmo, lá em... Guarapari.   
         c. Nó, a praia é muito legal mesmo, lá em... Guarapari.   

As construções em (15b-19b) caracterizam-se pela estrutura [pro V XP]. Essas 
estruturas realizam o EPP no parâmetro pro-drop, que licencia o sujeito nulo em 
Spec,TP. Assim, o PB pode realizar o sujeito, nessas construções, a partir de uma 
categoria pro.  

No entanto, estudos (CARRILHO, 2000; BUTHERS, 2009) têm constatado uma 
tendência de ocupação da posição pré-verbal, nesses tipos de construções, por sintagmas 
de naturezas variadas, incluindo advérbios. Diante dessa tendência, esses estudos 
sugerem que a posição de sujeito está sendo ocupada por itens expletivizados ou 
enfraquecidos referencialmente, como em (15a-19a). Essa hipótese é arrolada após 
serem comparados exemplos do português com línguas não pro-drop, como o inglês e o 
francês. Essas línguas têm a posição de sujeito ocupada por expletivos11 nas construções 
acima referidas (15c-18c).  

Carrilho (2000), em análise de dados do português europeu (PE), observa que a 
posição de sujeito, nestas construções, é ocupada por ‘ele’: 

Construções inacusativas 

(20)  “Ele há-de vir uma trovoada, não demora nada” (GERREIRO apud CARRILHO, 2000, p. 4).  

Construções impessoais 

(21)  “Ele há espadilha no mar” (CARRILHO, 2000, p. 3). 

(22)  “Ainda ele faz frio no mês de abril” (AZEVEDO apud CARRILHO, 2000, p. 3). 

(23)  “Ele choverá hoje?” (ERVEDOSA apud CARRILHO, 2000, p. 3). 

Construções predicativas 

(24)  “Ele está tudo muito caro e não há quem faça” (PORCHES apud CARRILHO, 2000, p. 4).  

De acordo com Carrilho (2000, p. 4), “Os contextos de ele expletivo [...] são [...] 
compatíveis com uma análise deste elemento como um sujeito, como contrapartida 
visível de uma categoria expletiva nula na variedade padrão”.  

Também Buthers (2009, p. 137), em análise de dados do PB, observa que “o 
português do Brasil começa a apresentar novas estratégias para permitir a valoração do 

                                                 
10 <http://bene.blogdrive.com/archive/o-10.html>. Acesso em: 29 out. 2008. 
11 Tortora (1997, p. 174-175) se posiciona “against an expletive analysis of there: this morpheme cannot 
be semantically empty”. De acordo com Kimball (1973 apud TORTORA, 1997, p. 173), sentenças com 
‘there’ expressam “an interpretation of ‘coming into being for the speaker’”. Por isso, Tortora (1997) 
propõe uma análise de ‘there’ não como expletivo, mas como um “locativo fraco”. Essa proposta não será 
adotada no presente trabalho.  
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traço EPP. Contudo, diferentemente do inglês e do francês [...] o PB ainda não elegeu 
itens específicos para figurarem como expletivos”, como nos seguintes exemplos: 

Construções inacusativas 

(25)  “Aqui vive alguém” (BUTHERS, 2009, p. 88).   

Construções impessoais 

(26)  “Lá tinha um trem lá” (BUTHERS, 2009, p. 144).  

(27)  “Eles fazia tempo que eu não via” (BUTHERS, 2009, p. 80).  

(28)  “Aqui neva sempre” (BUTHERS, 2009, p. 78). 

Consoante Buthers (2009, p. 137), esse preenchimento se deve ao “fato de o 
núcleo T° de sentenças finitas ter sofrido a seguinte mudança paramétrica: o núcleo T° 
passa a apresentar o traço [uP] forte”. Traços [uP], P de ‘phonological’, devem ser 
checados “por uma categoria visível fonologicamente, movida ou juntada (merged) em 
Spec-IP” (BUTHERS, 2009, p. 117). Esses traços são propostos por Holmberg (2000 
apud BUTHERS, 2009, p. 62), que fatora o EPP em traços [D], relativos à 
concordância, e em traços [P], relativos à realização fonológica de Spec,TP.  

Assim, para Buthers (2009, p. 140-6), a necessidade de valoração de traços [uP] 
justificaria o merge de ‘lá’, ‘eles’ e ‘aqui’ em Spec,TP, nos exemplos (25-28). Em 
referência a dados como (26), Buthers (2009, p. 146) explica que “o item ‘lá’, na 
posição de Spec-TP, é um mero expletivo (como there, do inglês), inserido aí por merge 
externo para valorar o traço ininterpretável [uPforte] da sonda T°”. Igualmente, a 
necessidade de valoração de traços [uP] justifica também o movimento de ‘aqui’, em 
(25), da posição de argumento (circunstancial) interno para Spec,TP.  

A proposta de Buthers (2009) é feita, portanto, com base na análise de 
construções inacusativas e impessoais. Além disso, embora as construções predicativas 
não tenham sido alvo de seu trabalho, estas também parecem ser suscetíveis à ocupação 
de Spec,TP por um elemento adverbial. De acordo com Carrilho (2000, p. 4), no PE, as 
construções predicativas, compostas por verbo de ligação mais predicativo em mini-
oração, são ambientes favoráveis à ocupação da posição de sujeito pelo expletivo ‘ele’ 
(24). No PB, essa posição parece ser ocupada por ‘lá’ nos exemplos em (29-32).12 

(29)  “Eu estudo lá no colégio Providência. Lá é muito legal” (ALKMIN; CHAVES, 2009). 

(30)  “Nó, lá é muito legal mesmo, lá em... Guarapari” (ALKMIN; CHAVES, 2009). 

(31)  “nóis ficamu lá, lá embaixu perto do ríu, lá tava tudo lotado de barro” (ALKMIN; CHAVES, 
2009). 

(32)  “Entr.: Como que é lá na sua casa? Inf.: Na minha casa? Lá é um sobrado” (ALKMIN; 
CHAVES, 2009). 

‘Lá’ pode ser descrito como um expletivo nessas sentenças, pois, mais que 
referencial, sua função parece ser a checagem de traços sintáticos em Spec,TP. Com 
efeito, a repetição desse advérbio pode sinalizar, conforme apontado por Greco e Vitral 
(1999, p. 13) e por Buthers (2009, p. 92), um “esvaziamento” de seu valor locativo. Em 

                                                 
12 (30) é uma renumeração de (19a).  



 

361 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 354-369, abr-mai 2010 

(30), e.g., repete-se o ‘lá’ juntamente com um PP locativo ‘em Guarapari’. Em (31), ‘lá’ 
pré-verbal aparece depois de ‘lá’ ter sido repetido pelo menos duas vezes juntamente 
com um PP locativo ‘embaixo’ seguido de um AP locativo ‘perto do rio’. Além disso, 
em (29) e (32), ‘lá’ é precedido por PPs locativos, como ‘no colégio Providência’ e ‘na 
minha casa’, de modo que a referência ao local mencionado fique explícita a partir 
desses PPs.  

Tudo isso indica que o ‘lá’ pré-verbal parece não ser capaz de exercer 
plenamente sua função dêitica. Por isso, deve ser repetido e explicitado por PPs 
locativos. Em consequência, ‘lá’ pré-verbal pode ser retirado dessas sentenças, sem 
prejuízo semântico, como se observa abaixo: 

(29)  a’. “Eu estudo lá no colégio Providência. pro É muito legal”. 

(30)  a’. “Nó, pro é muito legal mesmo, lá em... Guarapari”.  

(31)  a’. “nóis ficamu lá, lá embaixu perto do ríu, pro tava tudo lotado de barro”.  

(32)  a’. “Na minha casa? pro é um sobrado”. 

Além disso, nota-se que a posição vazia, antes ocupada por ‘lá’, é co-indexada a 
elementos nominais e referenciais que compõem o PP. Por exemplo, em (29), o que é 
muito legal é “o colégio Providência” e não ‘lá’; em (30), o que é muito legal é 
‘Guarapari’; em (31), o que estava lotado de barro era ‘tudo’; em (32), o que é um 
sobrado é “a minha casa”. Portanto, não é o locativo ‘lá’ que está sendo qualificado no 
predicativo, mas um NP realizado fonologicamente (‘tudo’) ou não (pro).  

Portanto, sintaticamente, ‘lá’ estaria apenas satisfazendo o traço [P] de Tº para o 
licenciamento de EPP. Por sua vez, para satisfazer o traço [D] de Tº, uma categoria pro 
(co-indexada com Spec,VP) seria realizada em Spec,AgrP. Assim, o predicativo se 
referiria a este pro ou a um NP (‘tudo’) e se realizaria como mini-oração encabeçada 
por núcleos diferenciados (QP, AP e DP), como se observa na figura 1. 

 
Figura 1. ‘lá’ em Spec,TP de construções predicativas 
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Em suma, ‘lá’ pode ser analisado como um expletivo inserido por merge em 
Spec,TP de construções inacusativas (exceto aquelas com verbos ‘ir’ e ‘vir’, como será 
discutido na seção 3.2), impessoais e também predicativas.  

3.2 ‘Lá’ em Spec,AspP 
Adiante, faremos um percurso pelas propriedades de (3), que permitem 

identificar ‘lá’ em uma projeção aspectual. Faremos também um paralelo entre ‘já’ e 
‘lá’, evidenciando que cada um desses advérbios checaria traços de categorias 
aspectuais distintas.   

3.2.1 As propriedades de ‘lá’ em uma projeção aspectual 
Nesta seção, destacaremos um conjunto de propriedades que parecem conduzir a 

análise de ‘lá’ em (33), renumeração de (3), e em (34)13 como pertencente a uma 
projeção de aspecto imperfectivo: (i) paráfrases com ‘estar’ mais verbo no gerúndio; (ii) 
combinação com verbos ‘ir’ e ‘vir’; (iii) posição pré-verbal (com ‘ir’) e posições pré e 
pós-verbal (com ‘vir’); (iv) ausência de foco entonacional em ‘lá’; e (v) possibilidade de 
‘lá’ coocorrer com o sujeito em posição pré-verbal, sem pausas.  

(33)  a. Eu lá ia tomar café, quando derramei tudo. 
         b. Eu estava indo tomar café, quando derramei tudo.  
         c. Eu ia lá tomar café, quando derramei tudo.          
         d. Eu lá tomaria café, quando derramei tudo.  

 

(34)  a. “Lá vem a copa sulamericana”.14   
         b. Está vindo (chegando) a copa sulamericana.  
         c. Vem a copa sulamericana lá [do Maracanã]. 
         d. Lá começa a copa sulamericana.  
         e. A copa sulamericana lá vem.  

Em relação à propriedade (i), observa-se que as sentenças (33a, 34a) podem ser 
parafraseadas por uma locução com ‘estar’ + verbo ‘ir’ (33b) ou ‘vir’ (34b) no gerúndio. 
Esse tipo de paráfrase revela que ‘lá’ se associa ao valor durativo de ‘ia’ no pretérito 
imperfeito e de ‘vem’ no presente.  

No entanto, esse valor de continuidade adquirido por ‘lá’ não parece se restringir 
a formas verbais de presente ou de pretérito imperfeito, embora estas sejam as mais 
recorrentes. O que se observa é que a combinação ‘lá’ + ‘ir’/‘vir’ marca continuidade 
em outros tempos verbais, inclusive no pretérito perfeito, como se nota abaixo: 

(35)   a. “O menino lá se foi em busca de seu sonho”. 
          a’. O menino estava indo em busca de seu sonho.  
          b. “ontem o menino lá veio falando comigo no msn me explicando tudo”.15  
          b’. Ontem o menino esteve falando comigo no msn me explicando tudo. 
          c. “A cada explicação, lá viria ele com novo argumento”.16  
          c’. A cada explicação, estaria vindo ele com novo argumento.  

                                                 
13 Em uma próxima versão deste trabalho, (33) e (34) receberão análises diferenciadas. 
14Disponível em: <http://snoopyempretoebranco.blogspot.com/2009/09/la-vem-copa-sulamericana.html>. 
Acesso em: 8 set. 2009.  
15 Disponível em: <www.fotolog.com/luanagabriel/66243272>. Acesso em: 25 set. 2009. 
16 Disponível em: <www.jornaldemocrata.com.br/.../read.asp?Id...>. Acesso em: 25 set. 2009. 
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Em (35a, b), embora o pretérito perfeito demonstre a finalização, isto é, a 
culminação de um processo, a presença dos verbos ‘ir’ e ‘vir’ indica que o evento não 
foi pontual, mas apresentou uma continuidade, isto é, certa duração no tempo. Muito 
possivelmente, ‘lá’ faria parte da projeção funcional que sustenta esse traço de 
continuidade. Sendo assim, justificam-se as paráfrases com ‘estar’ + verbo no gerúndio, 
propriedade (i) listada acima.  

Quanto à propriedade (ii), observa-se que a combinação de ‘lá’ com verbos 
diferentes de ‘ir’ e ‘vir’, como ‘tomar’, em (33d), e ‘começar’, em (34d), desvirtua 
qualquer valor de continuidade que ‘lá’ exprimiria se combinado a ‘ir’ e ‘vir’, 
prevalecendo seu valor dêitico.  

O valor aspectual se perde também quando se altera a posição de ‘lá’, que deve 
ser pré-verbal com ‘ir’ e pré ou pós-verbal com ‘vir’, de acordo com a propriedade (iii). 
Assim, em (33c) e em (34c), ‘lá’ adquire valor dêitico, sendo a direção alvo17 de ‘ir’ e a 
direção fonte de ‘vir’.   

Em relação à ocorrência de ‘lá’ com ‘vir’, notemos ainda que os dados em (36) 
são sentenças mal formadas, porque ‘lá’, na qualidade de direção alvo, é incompatível 
com as restrições selecionais de ‘vir’, que admitiria para alvo apenas argumentos 
circunstanciais como ‘cá’ e ‘aqui’, mas não ‘lá’.  

(36)  a. *Maria vinha lá com frequência.  
         b. *Maria vem lá com frequência.  

Resta saber então por que ‘lá’ não é incompatível com ‘vir’ em dados como 
(34a, e) e (37) abaixo: 

(37)  “ele veio lá todo tranquilão lá.” (ENTREVISTAS, 2003, Corpus de Belo Horizonte).  

Em (34a, e) e em (37), ‘lá’ não apresenta valor de dêitico locativo. Trata-se de 
uma partícula expletiva que checa traços aspectuais. Portanto, ‘lá’ não satura 
argumentos da grade de ‘vir’. Por isso, estas sentenças são bem formadas em contraste 
com (36).  

Assim, de acordo com a propriedade (iii), ‘lá’ deve ser pré-verbal com ‘ir’ e 
pode ser pré ou pós-verbal com ‘vir’. Caso haja alteração nestas posições, ‘lá’ perde 
valor aspectual e passa a atuar como dêitico.  

Para explicarmos a propriedade (iv), ausência de foco entonacional em ‘lá’, 
estabeleceremos um contraste entre (33a) e ocorrências de ‘lá’ em questões retóricas: 

(38)   a. “Eu lá ia perder uma oportunidade destas?”18 
          a’. Eu ia lá perder uma oportunidade destas? 
          b. “E lá pelas tantas, chegando em Vitória, eu lá ia querer saber de pós?”19   
          b’. E lá pelas tantas, chegando em Vitória, eu ia lá querer saber de pós? 

                                                 
17 De acordo com Tortora (1997), certos verbos de movimento dirigido, como ‘arrive’, acarretam a 
existência de uma localização, que é o alvo (GOAL) do movimento, outros, como ‘leave’, acarretam uma 
localização que é a origem (SOURCE).   
18Disponível em: <http://acarosdomaquidame.blogspot.com/2009/08/e-eu-la-ia-perder-uma-
oportunidade.html>. Acesso em: 8 set. 2009.  
19 Disponível em: <http://robertafachetti.blogspot.com/http://myplasticfeelings.blospot.com/>. 
Acesso em: 8 set. 2009.  
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Em (38a, b), ‘lá’ combina com ‘ir’ e o precede. Portanto, as ocorrências em (38) 
apresentam algumas das condições acima definidas para se identificar o ‘lá’ aspectual. 
Contudo, este ‘lá’ se caracteriza como partícula de questão retórica (2) e, portanto, pode 
estar posposto a ‘ir’ (38a’, b’).  

Além do critério da posição, é importante ressaltar uma outra diferença na 
realização de ‘lá’ em questão retórica e de ‘lá’ aspectual: a prosódia. Enquanto o 
primeiro recebe marcação distintiva com foco entonacional, ‘lá’ aspectual não recebe 
foco, podendo ser inclusive aglutinado foneticamente ao pronome feminino ‘ela’. (39a), 
por exemplo, revela-se como uma variante de (39b) e ambas as sentenças podem ser 
parafraseadas por ‘estar’ + ‘ir’ no gerúndio (39a’, b’): 

(39)  a. O que é mesmo que e’la ia aprontar naquele dia?  
         b. O que é mesmo que ela lá ia aprontar naquele dia?20  
         a’/b’. O que é mesmo que ela estava indo aprontar naquele dia? 

Portanto, enquanto ‘lá’ em questões retóricas tem pronúncia com entonação 
forte e distintiva, ‘lá’ aspectual é fraco, podendo perder substância fônica quando segue 
o pronome ‘ela’. Com efeito, Nascimento e Kato (1995), embora não mencionem o 
valor aspectual de ‘lá’, apontam para esse enfraquecimento fonológico quando sugerem 
que “o ‘lá’ pode ocorrer cliticizado ao verbo [...] a sequência ‘Lá + Verbo ir/vir’ [está] 
sendo utilizada [...] como se os verbos fossem ‘Lair’, ‘Lavir’.” (NASCIMENTO; 
KATO, 1995, p. 66). Logo, justifica-se a propriedade (iv) segundo a qual ‘lá’ aspectual 
não recebe foco entonacional.  

Por fim, quanto à propriedade (v), possibilidade de ‘lá’ coocorrer com o sujeito 
em posição pré-verbal sem pausas, nota-se que em (34e) o sujeito pode estar anteposto e 
coocorrer com ‘lá’, sem desencadear qualquer pausa. Essa propriedade deve ser 
destacada, pois ela parece fornecer evidências para a descrição de ‘lá’, nos dados acima, 
como pertencentes a uma posição abaixo de TP, diferentemente do que propõe Buthers 
(2009).  

Para Buthers (2009), nos exemplos (40), ‘lá’ seria inserido por merge na posição 
de Spec, TP a fim de valorar traços de EPP.  

(40)  a. “Lá vinha a chuva...”. 
         b. “Era eu falar que queria furar a orelha e pimba, lá vinha ele reclamando nervoso comigo”.  
         c. “Lá vem o Lula com mais impostos” (BUTHERS, 2009, p. 90). 

Segundo Buthers (2009, p. 87), uma evidência para a análise do advérbio como 
ocupante de Spec,TP seria “notada pelo fato de que, quando o advérbio e o argumento 
nuclear coocorrem antes do verbo, a sentença fica um tanto degradada”, porque 
advérbio e sujeito estariam ocupando a mesma posição. Então, façamos o teste: 

(40)  a’. A chuva lá vinha (de mansinho) ...  
         b’. Era eu falar que queria furar a orelha e pimba, ele lá vinha reclamando nervoso comigo. 
         c’. O Lula lá vem com mais impostos.  

Pode-se observar que a coocorrência de ‘lá’ com o sujeito não parece “degradar” 
as sentenças em (40). Ademais, todas as sentenças em (40) podem receber paráfrase 
com ‘estar’ mais ‘vir’ no gerúndio: 

 

                                                 
20 Apesar de (39b) ser interrogativa, não se trata de questão retórica e ‘lá’, se posposto a ‘ir’, seria dêitico.   
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(40)  a”. Estava vindo a chuva ... 
         b”. Era eu falar que queria furar a orelha e pimba, estava vindo ele reclamar nervoso comigo.  
         c”. Está vindo o Lula com mais impostos. 

 

Diante disso, os dados em (33a), (34a, e), (35a-c), (37), (39a, b) e (40) parecem 
demandar uma análise diferenciada daquela proposta por Buthers (2009), pois eles 
permitem a coocorrência de sujeito e ‘lá’ em posição pré-verbal, sem que a sequência se 
torne “degradada”. Além disso, esses dados comportam noção de continuidade, 
podendo receber paráfrase com ‘estar’ + verbo no gerúndio. Assim sendo, é possível 
propor que ‘lá’ esteja não em Spec,TP, mas em uma projeção mais baixa. 
Possivelmente, ‘lá’ seria inserido por merge em Spec,AspimperfectP para checar os traços 
do núcleo dessa categoria, como se observa na derivação proposta para (33a), (34a) e 
(34e), na figura 2. 

Essa proposta parece contemplar também exemplos em que ‘lá’ pode coocorrer 
com ‘vir’ em posição pós-verbal, sem desencadear sentenças agramaticais, como em 
(37). Uma sugestão para a análise desse dado seria propor que o ‘verbo’ alçou da 
posição de Asp° para um núcleo mais alto T°, gerando a derivação de (37), na última 
coluna da figura 2. 

 
Figura 2: ‘lá’ em projeção aspectual 

Em resumo, ‘lá’ aspectual se caracteriza por ocorrer com ‘ir’ e ‘vir’, obedecendo 
a restrições de posição. Nessas construções, a combinação ‘lá’ mais ‘ir’/‘vir’ pode ser 
parafraseada por ‘estar’ mais verbo no gerúndio, indicando duração e continuidade do 
evento. Além disso, ‘lá’ pode coocorrer com o sujeito em posição pré-verbal, sem 
pausas e sem foco entonacional. Trata-se, portanto, de um indício para se considerar a 
análise de ‘lá’ em uma projeção aspectual mais baixa que Spec,TP. 

  

3.2.2 Um contraste entre ‘lá’ e ‘já’  
Façamos agora um paralelo entre as ocorrências com ‘lá’ aspectual e ocorrências 

com ‘já’. Em trabalhos anteriores, sugerimos que ‘lá’ em (41a) pudesse ser parafraseado 
por ‘já’ ou ‘logo’ (41b,b’): 
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(41) a. Calma, mãe! Eu lá vou.  
        a’. Calma, mãe! Eu estou 
indo.  

b. Calma, mãe! Eu já vou.  
b’. Calma, mãe! Eu vou logo. 

A: _Fala pra Cida ir rápido.  
B: c. _Calma! Ela já lá vai.21      
c’. _ Calma! Ela já está indo. 

No entanto, esta não é uma paráfrase fiel ao valor aspectual continuativo de ‘lá’ 
representado em (41a’). Além disso, ‘já’ e ‘lá’, ambos sinalizando aspecto,22 podem 
coocorrer (41Bc). Isso indica que cada um destes advérbios exerceria valores aspectuais 
distintos.  

De acordo com Lopes, 

Já localiza o evento num intervalo de tempo posterior ao intervalo de tempo da 
enunciação, e expressa uma distância mínima entre esses dois intervalos; podemos 
mesmo afirmar que se trata de intervalos contíguos ou adjacentes. (2001, p. 1).  

Além disso, ‘já’ em (41b) seria traduzido em inglês por ‘soon’ ou ‘immediately’, 
advérbios que caracterizam, na nomenclatura de Cinque (1999, p. 97), o aspecto 
proximativo (proximative aspect ou soon-aspect). De acordo com Cinque (1999), esse 
aspecto demarca uma proximidade entre o tempo da enunciação e o tempo do evento.  

Em (41b, Bc), ‘já’ exerce a função de aspecto proximativo, informando que a 
ação de ir decorrerá em um breve período de tempo após a enunciação. Por sua vez, ‘lá’ 
em (41a, Bc) reflete a função de aspecto durativo, indicando certa continuidade23 e, 
portanto, não-finalização do processo.  

Assim, enquanto ‘já’ indica brevidade e imediatismo, ‘lá’ indica continuidade. 
Devido a esse contraste, ‘lá’ não pode ser substituído por ‘já’. Ademais, nota-se que, em 
termos posicionais, ‘lá’ pode vir depois de ‘já’ (41Bc) significando (41Bc’). No entanto, 
se a posição é invertida (“Calma! Ela lá já vai”), a única interpretação possível de ‘lá’ é 
dêitica. Portanto, pode-se supor que, enquanto ‘já’ checaria traços de 
Spec,AspproximativeP, ‘lá’ valoraria traços de outra projeção aspectual mais baixa. 

3.3 ‘Lá’ em Spec,QP 

Abaixo, retomamos o exemplo (7), renumerado como (42).  

(42) a. Seja lá quem for, mantenha-se calmo.  
b. Seja lá qualquer pessoa que (ele) for... 
c.Seja lá quem (que ele) for, mantenha-se calmo. 

a’.Seja lá o que for, mantenha-se calmo. 
b’. Seja lá qualquer coisa que (ele) for... 
c’. Seja lá o que (que ele) for, mantenha-se calmo.  

Nesses dados, ‘quem’ (42a) pode ser parafraseado por ‘qualquer um/pessoa’ 
(anyone) (42b), e ‘o que’ (42a’) pode ser parafraseado por ‘qualquer coisa’ (42b’) 
(anything). Segundo Móia (1992, p.13), o uso do quantificador universal ‘qualquer’ é 
legitimado sob escopo de operadores de eventualidade, e.g., o modo subjuntivo em (43). 

(43)  Qualquer contratempo que surja será comunicado. (MÓIA, 1992, p. 15).  

Sentenças como esta remetem a “situações contingentes — que poderão ocorrer 
no futuro ou que são dependentes da verificação de determinadas condições —, daí a 

                                                 
21 Não é standard, mas é viável em certos dialetos rurais do PB e difere de “Ela lá já vai” (dêitico). 
22 ‘Já’ também pode ter acepção temporal, podendo ser traduzido por ‘already’. Neste trabalho, estamos 
nos referindo à acepção aspectual, que pode ser parafraseada por ‘logo’.  
23 Combinado com ‘já’ (41Bc), ‘lá’ também parece indicar iminência do evento. Segundo Cinque (1999, 
p. 99), o aspecto prospectivo, relativo à iminência, marca “a point just prior to the beginning of an event”.  
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referência a um valor de eventualidade (que se opõe ao valor de factualidade [...]”. 
(MÓIA, 1992, p. 15). ‘Quem’ e ‘o que’ em (42aa’) podem ser parafraseados por 
‘qualquer’, além de estarem associados a verbos no subjuntivo ‘seja’ e ‘for’. Portanto, 
apresentam um comportamento semântico semelhante a ‘qualquer’ em (43).  

Sendo assim, uma hipótese seria considerar ‘lá’ como especificador de uma 
projeção funcional quantificadora (QP), com núcleo vazio em (42aa’), mas realizado 
por ‘qualquer’ em (42bb’). Esse núcleo tem como complemento um NP (‘quem’, 
‘pessoa’, ‘coisa’)/DP (‘o que’) ao qual se adjunge um CP. Por sua vez, Cº tem como 
complemento um TP com verbo no subjuntivo (‘for’). Observa-se ainda que Cº pode ser 
vazio em (42aa’), mas realizado por ‘que’ em (42bb’, cc’). O mesmo ocorre com 
Spec,TP que é vazio em (42aa’), mas realizado por ‘ele’ em (42bb’, cc’), conforme 
derivações propostas na figura 3.  

 
 (42) a. Seja lá quem for .... 
         b. Seja lá qualquer pessoa que (ele) for ... 

(42) a’. Seja lá o que for ... 
        b’. Seja lá qualquer coisa que (ele) for ... 

 
Figura 3: ‘lá’ em projeção de quantificação universal 

Considerações finais 
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Com base na teoria dos especificadores funcionais, levantamos a hipótese 
segundo a qual ‘lá’ pode ser analisado como especificador de projeções funcionais 
distintas. Assim, ‘lá’ seria um expletivo que passa a assumir propriedades diferenciadas 
de acordo com a projeção onde ele se insere.  

A partir dessa hipótese, exploramos as propriedades de ‘lá’ vinculado a EPP, 
aspecto e quantificação. Desse modo, propomos que ‘lá’ seria inserido por merge em 
Spec de TP, AspP e QP, para valorar traços funcionais destas categorias.  

Esta proposta, se aplicável também a outras realizações de ‘lá’, revelar-se-ia 
vantajosa, pois daria visibilidade à checagem de traços exercida por ‘lá’ em projeções 
funcionais diversas. Além disso, esta análise descortinaria o eixo comum das múltiplas 
realizações de ‘lá’, que seria a posição de especificador.  
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Abstract: The Brazilian Portuguese ditransitive verbs involve two complements in their 
semantic structure: a theme (direct object) and a goal/receiver (indirect object). However, 
generally, only the direct object is phonologically realized – the indirect object remains 
implicit in the extralinguistic context.  Through the various data we have analysed, we have 
verified that the phonological suppression of the indirect object does not prejudice the 
comprehension of the sentence, differently from what happens with the direct object’s 
suppression. This fact points to a syntactic-semantic asymmetry between these two 
complements. The goal of this article is to investigate the nature of this asymmetry and to 
verify the possibility of explaining it by the same diathesis change process some Brazilian 
Portuguese verbs are going through.  

Keywords: Ditransitive verbs; argument structure; diathesis change. 

Resumo: Os verbos bitransitivos do Português brasileiro envolvem dois complementos em 
sua estrutura semântica: um tema (objeto direto) e um alvo/recebedor (objeto indireto). No 
entanto, geralmente apenas o objeto direto é realizado fonologicamente, permanecendo o 
objeto indireto implícito no contexto extralinguístico. Por meio dos diversos dados por nós 
analisados, constatamos que a supressão fonológica do objeto indireto não prejudica a 
compreensão da sentença, diferentemente do que ocorre com a supressão do objeto direto. 
Esse fato nos indica uma assimetria sintático-semântica entre esses dois complementos. O 
objetivo deste artigo é investigar a natureza dessa assimetria e verificar a possibilidade de 
explicá-la por meio do mesmo processo de mudança de diátese que alguns verbos do 
Português brasileiro vêm sofrendo.  

Palavras-chave: Verbos bitransitivos; estrutura argumental; mudança de diátese.  

0. Introdução  

Berlinck (1996) propõe que os verbos bitransitivos compreendem os verbos 
semanticamente classificados como: 

a. Verbos de Transferência Material; 
b. Verbos de Transferência Verbal/Perceptual; 
c. Verbos de Movimento Físico; 
d. Verbos de Movimento Abstrato.  

Esses verbos apresentam, canonicamente, a estrutura sintática S V OD OI e sua 
grade temática envolve um argumento agente/causador da ação expressa pelo verbo 
(sujeito), um argumento tema (objeto direto) e um argumento recebedor (alvo/meta) 
(objeto indireto).   

Dar é um verbo bitransitivo prototípico em diversas línguas e, em (1), temos 
uma sentença bitransitiva canônica, isto é, uma sentença com os dois complementos 
envolvidos na semântica do verbo sendo realizados fonologicamente: 
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(1) Maria deu o livro para o João. 

Algumas línguas apresentam mais de um tipo de construções bitransitivas. Em 
Inglês, por exemplo, essas construções podem ser do tipo Objeto Duplo, como em (2), e 
do tipo Objeto Dativo, como em (3): 

(2) John gave Mary the book. 

(3) John gave the book to Mary. 

A alternância entre as construções com objeto duplo e as construções com objeto 
dativo é chamada na literatura de Alternância Dativa.  

Como já mencionamos, os verbos bitransitivos envolvem dois complementos em 
sua estrutura semântica e apresentam o significado de: 

a. Concessão/Transferência de algo (objeto direto – tema) a alguém (objeto 
indireto – recebedor); 

b. Deslocamento/Movimento de algo (objeto direto – tema ) a alguém ou a algum 
lugar (objeto indireto – alvo).   

Seguindo a classificação proposta por Berlinck (1996), a seguir, apresentamos 
alguns verbos bitransitivos bastante comuns no Português Brasileiro (doravante PB). 
Em (4) temos os verbos de Transferência Material, Verbal e Perceptual reunidos, e em 
(5) os verbos de Movimento Físico e Abstrato:  

(4) Verbos de Transferência Material/Verbal/Perceptual: aconselhar, atribuir, ceder, comprar,        
comunicar, conceder, conferir, confiar, contar, dar, declarar, delatar, delegar, destinar, 
denunciar, devolver, distribuir, dizer, doar, emprestar, ensinar, entregar, exibir, explicar, expor, 
fornecer, imputar, informar, legar, mostrar, narrar, oferecer, propor, receitar, recomendar, 
reportar, restituir, revelar, submeter, sugerir e vender.  

(5) Verbos de Movimento Físico/Abstrato: arremessar, atirar, carregar, chutar, colocar,  
encaminhar, enviar, jogar, levar, remeter, transferir, transmitir, transportar e trazer. 

Embora os verbos bitransitivos envolvam dois complementos do ponto de vista 
semântico, muitas vezes eles ocorrem com apenas um desses complementos sendo 
realizado fonologicamente. Em geral, o complemento suprimido é o objeto indireto, 
conforme observado por Dillinger et al (2002).  

Nos dados em (6), a compreensão das sentenças dependerá do conhecimento do 
contexto extralinguístico por parte do interlocutor. No entanto, podemos notar uma 
assimetria de “recuperabilidade semântica” entre as sentenças com o objeto indireto 
suprimido e as sentenças com o objeto direto suprimido:  

(6) Verbos de Transferência Material: 

a. Nós vamos entregar os  boletins (para os alunos) esta semana.  
  Nós vamos entregar *(os boletins) para os alunos esta semana.  

b. Sempre dôo o que não uso mais (para instituições de caridade). 
  Sempre dôo *(o que não uso mais) para instituições de caridade. 
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 Verbos de Transferência Verbal: 

a. O médico receitou um remédio muito bom (para minha mãe). 
  O médico receitou *(um remédio muito bom) para minha mãe. 

b. O avô contou a história (para o neto) pela décima vez. 
  O avô contou *(a história) para o neto pela décima vez.   

 Verbos de Transferência Perceptual: 

a. A professora ensinou todos os conteúdos do programa (para os alunos). 
A professora ensinou *(todos os conteúdos do programa) para os alunos. 

b. Esta vendedora sempre mostra todas as mercadorias (para as clientes) com boa vontade.   
Esta vendedora sempre mostra *(todas as mercadorias) para as clientes com boa 
vontade.   

 Verbos de Movimento Abstrato: 

a. A secretária enviou o e-mail (para a diretoria) hoje. 
  A secretária enviou *(o e-mail) para a diretoria hoje. 

b. Os amigos e parentes transmitiram seus pêsames (à viúva). 
  Os amigos e parentes transmitiram *(seus pêsames) à viúva. 
 
 Verbos de Movimento Físico: 

a. O bandeirinha arremessou a bola (para o jogador) com toda a força.  
O bandeirinha arremessou *(a bola) para o jogador com toda a força. 

b. Nós já carregamos tudo (para o carro). 
  Nós já carregamos *(tudo) para o carro. 

Intuitivamente, podemos dizer que a supressão fonológica do objeto indireto não 
causa estranheza ou prejuízos semânticos à sentença, diferentemente da supressão do 
objeto direto. Isso pode nos indicar uma diferença de estatuto entre os dois 
complementos do verbo bitransitivo, apontando para uma assimetria sintático-semântica 
entre ambos — fato que investigaremos no decorrer deste artigo. 

As vertentes teóricas de cunho lexicalista do Modelo de Princípios e Parâmetros, 
como a Teoria da Regência e Ligação (Government and Binding, doravante GB) 
(CHOMSKY, 1981), postulam que a estrutura sintática é projetada a partir das 
propriedades sintático-semânticas dos núcleos lexicais. De acordo com esses modelos 
teóricos, os verbos, nomes, adjetivos e preposições têm a capacidade de selecionar seus 
argumentos e de projetá-los na sintaxe.  

A Teoria Temática, uma sub-teoria da GB, postula que cada argumento 
projetado na sintaxe receberá um papel temático (ou semântico) do núcleo que o 
selecionou, segundo sua posição em relação a este. De acordo com essa teoria, os papéis 
temáticos que os núcleos lexicais têm para atribuir são saturados quando atribuídos aos 
argumentos selecionados e projetados por estes.  

Assim, de acordo com essa base teórica, um verbo é um item lexical que 
seleciona seus argumentos e os projeta na sintaxe, atribuindo-lhes papéis temáticos. No 
caso dos verbos bitransitivos do PB, segundo essa teoria, esses são itens lexicais 
capazes de selecionar e projetar um argumento externo (sujeito) e dois argumentos 
internos, um não-preposicionado (objeto direto) e um preposicionado (objeto indireto). 
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Esses verbos, de acordo com a Teoria Temática, possuem três papéis semânticos em sua 
grade temática para atribuir: o papel de agente para o argumento externo e os papéis de 
tema e de recebedor (ou alvo, dependendo da semântica do verbo) para os argumentos 
internos.  

Tendo em vista as postulações teóricas da GB e da Teoria Temática, a assimetria 
sintático-semântica verificada em (6) entre os dois complementos dos verbos 
bitransitivos sugere as seguintes questões: 

a. Se os verbos bitransitivos são núcleos lexicais que, devido às suas propriedades  
sintático-semânticas, selecionam dois argumentos internos, por que um dos 
argumentos, o objeto indireto, é mais facilmente suprimido nas sentenças 
envolvendo esses verbos do que o objeto direto? 

b. Tendo em vista os pressupostos teóricos da GB, como se dá o licenciamento de  
um verbo bitransitivo em uma sentença não-bitransitiva, ou seja, em que apenas 
um dos argumentos é realizado fonologicamente?  

Acreditamos que o esclarecimento dessas questões possibilitará a compreensão 
dos fatores morfossintáticos e semânticos envolvidos na referida assimetria, assim como 
contribuirá para a formulação de uma Teoria da Estrutura Argumental, dos verbos 
bitransitivos, de forma específica, e dos demais verbos do PB, de forma geral.  

Isso posto, o objetivo central do presente artigo será explorar os fatores ligados à 
assimetria OD x OI e verificar as implicações dessa assimetria para a Teoria da 
Estrutura Argumental. 

Para isso, procuraremos visualizar a classe dos verbos bitransitivos de forma 
panorâmica, abordando tanto os aspectos que dizem respeito à sua caracterização 
semântica quanto aqueles referentes ao seu comportamento sintático.  

Na próxima seção, com o objetivo de verificar a possibilidade de explicar essa 
assimetria por meio de um processo de mudança de diátese, apresentaremos um estudo 
desenvolvido por Negrão e Viotti (2008) acerca da alteração que alguns verbos do PB 
vêm sofrendo em sua diátese.  

1. Alternância de diátese no PB (NEGRÃO; VIOTTI, 2008) 
Negrão e Viotti (2008) elaboram uma proposta sintático-semântica para explicar 

algumas estratégias de impessoalização e de reorganização dos argumentos nas 
sentenças do PB, as quais fazem com que essa língua se distancie do Português Europeu 
(doravante PE) e das demais línguas românicas.  As autoras analisam as sentenças 
conhecidas como passivas sintéticas e as sentenças impessoais construídas com verbos 
de alternância causativa, também chamadas de sentenças inacusativas, incoativas ou 
ergativas.  

Segundo Negrão e Viotti (2008, doravante N & V), o PB está expandindo a 
classe dos verbos que aceitam a alternância causativa. As sentenças impessoais 
construídas com os verbos que anteriormente não pertenciam à classe dos verbos de 
alternância causativa e que passaram a aceitar a alternância de sua diátese rejeitam a 
presença do clítico se. A literatura tem explicado esse fato dizendo que esse clítico é um 
marcador de alteração da diátese verbal e que sua ausência em sentenças impessoais 
construídas com verbos de alternância se deve à tendência do PB de perder seus clíticos.  
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As autoras, por meio da investigação de fatos linguísticos no nível da sintaxe, 
partem das estratégias de impessoalização do PB para demonstrar que o contato dessa 
língua com as línguas africanas durante o período de colonização do Brasil pelos 
portugueses influenciou em seu processo de distanciamento de suas línguas irmãs. 
Nesse estudo, N & V (2008) levantam a hipótese de que a versão impessoal das 
construções de alternância causativa seja um dos fatos que podem indicar a participação 
das línguas africanas na formação do PB, uma vez que essa é a estratégia utilizada para 
a formação de passivas no Quimbundo, uma das línguas africanas com as quais o PB 
teve intenso contato.     

O interesse particular desse estudo para o nosso trabalho é a análise formulada 
para explicar o aumento da classe de verbos de alternância causativa no PB, uma vez 
que essa análise propõe-se a explicar esse fenômeno levando em consideração a 
alternância de diátese dos verbos que passaram a integrar essa classe, ou seja, a 
mudança da estrutura argumental e temática desses verbos. 

De acordo com as autoras, dar é um dos verbos que passaram a compor a classe 
dos verbos que permitem a alternância causativa, embora seja um verbo que, em 
princípio, não tolera a alternância de sua diátese, apresentando a seguinte estrutura 
prototípica: 

(7) O Pedro deu este livro para a Regina. (p. 184) 

Esse verbo pode apresentar uma mudança em sua estrutura semântica, tomando 
um argumento externo [-animado], como podemos ver em (8) e (9):     

(8) Aquela firma deu bons brindes no Natal. (p. 185) 

(9) Minha chácara está dando estas jabuticabas deliciosas. (p. 185) 

Ambas as sentenças (7) e (8) aceitam a passiva verbal analítica, como podemos 
ver em (10) e (11): 

(10) Este livro foi dado para a Regina pelo Pedro. (p. 185) 

(11) Bons brindes foram dados por aquela firma no Natal. (p. 185)  

Em um registro formal, essas sentenças também aceitam a passiva sintética. 
Nesse caso, o argumento externo do verbo é o clítico se e o agente da ação verbal é 
indeterminado: 

(12) Deu-se este livro para a Regina. (p. 185) 

(13) Deu-se/Deram-se bons brindes naquela firma no Natal. (p. 185) 

N & V (2008), ao comparar as sentenças (8) e (9), verificam que embora tenham 
elementos em comum, como o verbo dar, sujeitos [-animados] e complementos            
[-animados], diferenciam-se em alguns pontos: a sentença em (9) não pode ser 
passivizada e não pode apresentar uma contraparte em que o argumento externo do 
verbo é o clítico se, como podemos ver em (14) e (15): 

(14) *Estas jabuticabas deliciosas estão sendo dadas na minha chácara. (p. 185) 

(15) *Está-se/Estão-se dando estas jabuticabas deliciosas na minha chácara. (p. 185) 
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No entanto, N & V (2008) observam que ambas as sentenças (8) e (9) 
apresentam a propriedade de poder ocorrer com seus sujeitos apagados, como podemos 
ver em (16) e (17): 

(16) Ø deu bons brindes naquela firma no Natal. (p. 185) 

(17) Ø está dando estas jabuticabas deliciosas na minha chácara. (p. 185) 

As autoras também verificam que apenas (17) apresenta a possibilidade de ter seu argumento 
interno alçado para a posição de sujeito da sentença, já que essa posição encontra-se vazia:  

(18) *Bons brindes deram naquela firma no Natal. (p. 185) 

(19) Estas jabuticabas deliciosas estão dando na minha chácara. (p. 185) 

Segundo N & V (2008), as sentenças (9), (16), (17) e (19) não fazem parte da gramática do PE.  
(9) pode ser aceita com reservas, mas (16) só poderia ser aceita com a inclusão do clítico se. (17) e (19), 
por sua vez, são totalmente inaceitáveis para os falantes do PE. 

Conforme pôde ser verificado em (9), (17) e (18), as autoras observam que o verbo dar, embora 
não seja pertencente à classe da alternância causativa no PB ou em outras línguas européias, aceita passar 
por um processo de impessoalização típico dos verbos que fazem parte dessa classe. Nesse processo, 
argumentos internos do verbo com papéis temáticos considerados mais baixos na hierarquia temática são 
realizados na posição de sujeito quando argumentos com papéis temáticos mais altos, como agente, não 
estão presentes na diátese verbal.  

Pode-se observar essa alternância com o verbo fechar, que, como um verbo típico dessa classe, 
pode ser empregado tanto como transitivo quanto como intransitivo: 

(20) O Ricardo fechou a porta. (p. 186) 

(21) Ø fechou a porta. (p. 186) 

(22) A porta fechou. (p. 186) 

N & V (2008), conforme já apontamos anteriormente, argumentam que, aparentemente, a classe 
dos verbos que participam da alternância causativa está se ampliando. Dessa forma, embora se pudesse, 
em um primeiro momento, supor que a propriedade de participar desse tipo de alternância por parte de 
dar seja um tipo de idiossincrasia desse verbo, no PB, a observação de outros verbos nessa língua, como 
acertar, borrifar e impregnar, revela a mesma capacidade por parte desses últimos.  

As autoras (NEGRÃO; VIOTTI, 2008) observam que, nas construções passivas (analíticas ou 
sintéticas) e de indeterminação do sujeito, o sujeito pode não aparecer na superfície da sentença, mas, de 
alguma maneira, continua disponível para operações semânticas, podendo, por exemplo, servir como 
antecedente para um sujeito nulo de uma sentença encaixada, como podemos ver em (23): 

(23) A janela foi quebrada para Ø fazer passar o piano. (p. 187) 

Já nas sentenças impessoais com verbos de alternância causativa o sujeito não está disponível, 
como podemos verificar em (24): 

(24) ?A janela se quebrou para Ø fazer passar o piano.  (p. 187) 

Essa diferença entre as construções passivas (analíticas ou sintéticas) e de indeterminação do 
sujeito, de um lado, e as construções impessoais com verbos de alternância causativa, de outro, são 
fundamentais para explicar a diferença de comportamento verificada entre as sentenças (8) e (9), repetidas 
a seguir como (25)a e (26)a: 
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(25) a. Aquela firma deu bons brindes no Natal. 

 b. Bons brindes foram dados por aquela firma no Natal. 

 c. Deu-se/deram-se bons brindes naquela firma no Natal. 

 d. Deu bons brindes naquela firma no Natal. 

 e. *Bons brindes deram naquela firma no Natal. 

(26) a. Minha chácara está dando estas jabuticabas deliciosas. 

 b. *Estas jabuticabas deliciosas foram dadas pela minha chácara. 

 c. *Deu-se/deram-se estas jabuticabas deliciosas na minha chácara. 

 d. Está dando estas jabuticabas deliciosas na minha chácara. 

 e. Estas jabuticabas deliciosas estão dando na minha chácara.   

N & V (2008) assumem que, nos casos de alternância causativa, ocorre uma verdadeira alteração 
da diátese verbal, ou seja, o número de argumentos do verbo e, consequentemente, de papéis temáticos 
atribuídos por ele, é reduzido. Assim, o argumento agentivo é totalmente apagado da estrutura argumental 
e temática do verbo. Como veremos a seguir, as autoras apontam que, das sentenças em (25)a e (26)a, 
somente uma reflete a mudanças de diátese pela qual o verbo dar vem passando. Assim, a partir das 
constatações de que: 

a. (25)a, mas não (26)a, aceita a construção passiva e a construção de indeterminação do sujeito; 

b. Tanto (25)a quanto (26)a aceitam o apagamento do clítico sujeito; 

c. (26)a, mas não (25)a, aceita que o complemento do verbo seja promovido à posição de sujeito.  

N & V (2008) propõem que em (25)a o verbo dar, embora apresente um sujeito inanimado, 
preservou sua estrutura conceitual, ou seja, não houve alteração de diátese. Já, em (26)a, o verbo dar 
parece, segundo as autoras, ter passado por uma alteração de diátese, tendo ocorrido uma mudança na 
qualidade dos papéis temáticos de seus argumentos. As autoras observam que, em (26)d e (26)e, podemos 
verificar que outra mudança de diátese está ocorrendo: a alternância causativa.    

2. Os verbos bitransitivos do PB: alternância de diátese? 
A partir dessa proposta de N & V (2008) para explicar a alternância da estrutura argumental do 

verbo dar, segundo a qual esse verbo está passando por uma mudança em sua diátese, poderíamos, 
igualmente, supor que outros verbos bitransitivos do PB também estão passando pelo mesmo processo? 
Ou seja, poderíamos dizer que outros verbos bitransitivos do PB estão passando por uma mudança de 
diátese para explicar sua ocorrência em estruturas sintáticas não-bitransitivas?  

Para tentar responder essa pergunta, analisaremos o comportamento de outros 
verbos bitransitivos do PB nos mesmos tipos de sentenças testadas por N & V (2008) 
com o verbo dar e procuraremos efetuar uma comparação de gramaticalidade entre os 
dois conjuntos de sentenças. 

(27) Sentenças bitransitivas prototípicas: 

a. O Pedro deu este livro para a Regina. 

b.  A secretária enviou o e-mail para o cliente. 
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(28) Sentenças com o argumento externo [-animado]: 

 a. Aquela firma deu bons brindes no Natal. 

 b. Minha chácara está dando estas jabuticabas deliciosas. 

 c. O RH enviou cartões de aniversário a todos os empregados. 

 d. O computador enviou uma mensagem de erro.  

Verificamos que, tanto (28)c quanto (28)d, são sentenças perfeitamente 
gramaticais. Poderíamos dizer que em (28)c, o sujeito O RH é interpretado como as 
pessoas que trabalham no RH, ou seja, as pessoas que compõem esse departamento, de 
forma que esse sujeito preserva características de agentividade. Em (28)d, o sujeito O 
computador tem como referente um componente eletrônico — seu processador — que 
é interpretado por nós, devido ao conhecimento tecnológico adquirido, como passível de 
enviar uma mensagem. Assim, esse sujeito também apresenta características de 
agentividade. 

A possibilidade de ocorrer com sujeitos [-animados] pode ser estendida a outros 
verbos da classe dos bitransitivos. No entanto, esses sujeitos parecem sempre ter como 
referente um ser que denota agentividade e controle, sendo [+animado], como podemos 
verificar em (29): 

 

(29) a. A carroça carregou todo aquele ferro-velho.  

b. O servidor não está compartilhando os dados com os outros computadores.  

c. A Habitação cedeu novas moradias aos desabrigados das enchentes. 

d. O INSS não está concedendo muitos benefícios ultimamente.  

e. Meu celular transmitiu uma mensagem automática.  

f. O banco transferiu todo o meu dinheiro para a poupança sem eu pedir. 

g A vida ensinou muitas coisas àquele homem 

h.  O painel explicava a origem das espécies. 

i. A última novela das oito narrou fatos completamente inverossímeis. 

j. O informativo recomenda que as matrículas sejam efetuadas somente até hoje. 

k. O noticiário informou as condições do trânsito em São Paulo. 

l. Esse ônibus está transportando mais passageiros do que é permitido pelas normas de 
segurança.  

m. A central telefônica colocou todas as chamadas em espera por vários minutos. 

(30) Sentenças com passiva verbal analítica: 

a. Este livro foi dado para a Regina pelo Pedro. 

b. Bons brindes foram dados por aquela firma no Natal.    
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c. *Estas jabuticabas deliciosas estão sendo dadas na minha chácara. 

d. Cartões de aniversário foram enviados pelo RH a todos os  
  empregados. 

e.  Uma mensagem de erro foi enviada pelo computador.  

(31) Sentenças com passiva sintética: 

a. Deu-se este livro para a Regina. 

b. Deu-se/Deram-se bons brindes naquela firma no Natal.  

c. *Está-se/Estão-se dando estas jabuticabas deliciosas na minha  
  chácara. 

d. Enviou-se/Enviaram-se cartões de aniversário a todos os  
  empregados. 

e. Enviou-se uma mensagem de erro. 

(32) Sentenças com sujeito apagado: 

a. Ø deu bons brindes naquela firma no Natal. 

b. Ø está dando estas jabuticabas deliciosas na minha chácara.  

c. Ø enviou cartões de aniversário a todos os empregados. 

d. Ø enviou uma mensagem de erro.  

(33) Sentenças com o argumento interno alçado para a posição de sujeito: 

a. Estas jabuticabas deliciosas estão dando na minha chácara.  

b. *Bons brindes deram naquela firma no Natal.  

c. *Cartões de aniversário enviaram a todos os empregados. 

d. *Uma mensagem de erro enviou. 

A partir dos dados apresentados, pudemos constatar que os verbos bitransitivos 
do PB apresentam comportamento idêntico ao apresentado pelo verbo dar nas sentenças 
em que, segundo N & V (2008), não está ocorrendo alternância de diátese.  

Isto é, segundo N & V (2008), o verbo dar apresenta dois comportamento 
distintos: nas sentenças em que o sujeito é Aquela firma, não se verifica uma alteração 
de diátese, comportando-se esse verbo exatamente da mesma forma que se comporta em 
sentenças prototípicas, com um sujeito [+animado]. Já nas sentenças em que o sujeito é 
Minha chácara, segundo as autoras, houve alteração de diátese do verbo dar, uma vez 
que os tipos de papéis temáticos atribuídos aos seus complementos foram alterados e 
que o verbo passou a permitir, inclusive, a alternância causativa.  

Esse comportamento diferente por parte do verbo dar nos dois conjuntos de 
sentenças é justificado, segundo as autoras, devido ao fato de que Aquela firma tem 
como referente uma instituição, o que lhe possibilita preservar características de 
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agentividade e controle. O mesmo foi observado por nós nos dados apresentados em 
(28) e (29), contendo outros verbos bitransitivos do PB.  

3. Considerações finais 
Nos dados que apresentamos, pudemos verificar que as sentenças contendo 

outros verbos bitransitivos são gramaticais quando as sentenças com o verbo dar sem 
alteração de diátese são gramaticais e que são agramaticais quando as sentenças com o 
verbo dar sem alteração de diátese são agramaticais. 

Assim, a partir dessas observações, podemos concluir que outros verbos 
bitransitivos do PB, diferentemente do verbo dar, não estão passando por uma alteração 
de sua diátese, já que eles apresentam um comportamento idêntico ao do verbo dar nas 
sentenças em que não há alteração de diátese. 

A observação dos verbos bitransitivos do PB nos permite elaborar a seguinte 
generalização a seu respeito: 

(34) Os verbos bitransitivos do PB são causativos e os argumentos externos que ocorrerão em  
sua estrutura sintática devem, por essa razão, ou ser agentivos ou poder ser interpretados como 
agentivos, apresentando a propriedade semântica [+animado] ou possuindo um referente 
[+animado].  

A postulação de que os verbos bitransitivos são causativos explica porque estes 
não permitem a alternância causativa/incoativa, já que, sendo causativos e necessitando 
de sujeitos agentivos, seus argumentos internos, que apresentam a propriedade 
semântica  [-animados], não podem ser alçados para a posição de sujeito, como 
pudemos ver em (33).  

Quanto ao verbo dar em alternância de diátese, poderíamos dizer que essa 
alternância ocorre nos casos em que esse verbo apresenta o conteúdo semântico de 
“aparecer”, “apresentar”, “produzir”, “surgir” ou “nascer”, como podemos ver nos 
dados em (35), (36) e (37). 

  

(35) a. Minha chácara está dando estas jabuticabas deliciosas. 
  Minha chácara está produzindo estas jabuticabas deliciosas. 

b. Ø está dando estas jabuticabas deliciosas na minha chácara.  
 Ø está nascendo estas jabuticabas deliciosas na minha chácara.  

c. Estas jabuticabas deliciosas estão dando na minha chácara.  
 Estas jabuticabas deliciosas estão nascendo na minha chácara.  

 
(36) a. Meu computador deu / está dando uma mensagem de erro. 

 Meu computador apresentou / está apresentando uma mensagem de erro. 

b. Ø deu / está dando uma mensagem de erro no meu computador. 
 Ø apareceu / está aparecendo uma mensagem de erro no meu computador. 

c. Uma mensagem de erro deu / está dando no meu computador. 
 Uma mensagem de erro apareceu / está aparecendo no meu computador. 

(37) a. Minha pele deu uma mancha esquisita. 
 Minha pele apresentou uma mancha esquisita. 
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b. Ø deu uma mancha esquisita na minha pele.  
 Ø surgiu uma mancha esquisita na minha pele. 

c. Uma mancha esquisita deu na minha pele. 
 Uma mancha esquisita surgiu na minha pele.  

Uma vez que constatamos, a partir de nossa análise, que o processo envolvido 
no licenciamento dos verbos bitransitivos em estruturas sintáticas não-bitransitivas não 
se trata de mudança de diátese, verificamos a necessidade de continuar buscando uma 
explicação para esse fenômeno. 

Sendo assim, em trabalhos futuros exploraremos a natureza do objeto indireto e 
da relação sintático-semântica que os verbos bitransitivos estabelecem com esses 
complementos, no intuito de encontrar as motivações morfossintáticas e semânticas para 
explicar a assimetria OD x OI. 
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Abstract: In this paper, we present a preliminary discussion about the hypothesis that the 
auxiliary verb in Brazilian Portuguese is a VP head and selects another VP. We take 
Gonçalves’s (1996) proposal for auxiliaries in European Portuguese and present how it can be 
applied for Brazilian Portuguese. We also present a brief study about the position of the 
pronoun in verbal complexes in Brazilian corpus from the 19th

 century, given that clitic 
placement is one of the proprieties to determine an auxiliary that differs mostly between 
European and Brazilian Portuguese. 

Keywords: Auxiliary verbs; pronominal clitics; Brazilian Portuguese, European Portuguese 

Resumo: Este trabalho apresenta uma discussão preliminar sobre a ideia de no português 
brasileiro o verbo auxiliar ser uma categoria verbal (V) que seleciona um núcleo verbal (VP). 
Como base, tomamos a proposta de Gonçalves (1996) para um auxiliar no português europeu, 
verificando como pode ser feita para o português brasileiro a aplicação dos critérios por ela 
propostos. Além disso, apresentamos um breve estudo sobre dados do século XIX levantados 
em textos escritos no Brasil referente à colocação pronominal em complexos verbais, uma vez 
que esta é característica de um dos critérios que apresenta diferenças mais significativas entre 
as duas variedades. 

Palavras-chave: Verbos auxiliares; clíticos pronominais; português brasileiro; português 
europeu. 

1. Introdução 
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a auxiliaridade no português 

brasileiro (PB), com base na proposta de Gonçalves (1996), para os auxiliares do 
português europeu (PE). 

Primeiramente, apresentamos resumidamente a proposta de Gonçalves (1996), 
que propõe que somente os verbos ter e haver seguidos de particípio do português 
europeu (PE) podem ser considerados auxiliares, enquanto verbos como ir seguido (da 
construção temporal), poder (construção modal), estar a (construção aspectual) 
seguidos de infinitivo e o ser da passiva poderiam ser considerados “semi-auxiliares”, 
por apresentarem algumas características de um auxiliar. Em seguida, apresentamos 
como a proposta da autora pode ser aplicada para o PB. Nem todas as características 
apresentadas por ela podem ser aplicadas, uma vez que elas envolvem diferenças que 
existem entre o PB e o PE, como é o caso da colocação (e talvez a própria natureza) dos 
pronomes clíticos. Para investigar melhor a relação entre a colocação pronominal e os 
verbos auxiliares (e “semi-auxiliares”), estudamos como ela se dava em textos escritos 

                                                 
* Este trabalho foi em parte desenvolvido com base nos resultados obtidos da pesquisa de iniciação 
científica que recebeu financiamento PIBIC/CNPq (Processo 110771/2007-9), e agora faz parte da 
pesquisa de mestrado que está em desenvolvimento e é financiada pela CAPES. 
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do século XIX. Apresentamos, então, uma discussão geral dos aspectos levantados neste 
artigo e, finalmente, a conclusão. 

2. Os auxiliares em PE 
A partir da ideia de que um auxiliar deve ser um V que seleciona um VP, 

Gonçalves, com base na teoria de Princípios e Parâmetros, apresenta duas características 
que, segundo ela, “constituem as grandes propriedades dos auxiliares em qualquer 
língua natural”: 

(i) o auxiliar e o verbo chamado principal têm de pertencer ao mesmo domínio 
frásico, evidenciando um forte grau de coesão sintática; 

(ii) o auxiliar é desprovido de uma grelha argumental própria, o que implica que 
o SN Sujeito final seja um dependente temático. (1996, p. 10-11)1 

A partir disso, ela propõe um conjunto de critérios que devem ser aplicados a 
verbos que ocorrerem seguidos de outro verbo não-flexionado para que se confira se 
eles de fato são auxiliares ou não. Os cinco critérios seguintes comprovam a 
propriedade (i), enquanto os dois últimos comprovam (ii): 

1. Impossibilidade de coocorrência com uma oração completiva finita e com 
uma oração completiva infinitiva; (...) 

2. Impossibilidade de negação do predicado verbal encaixado (ou “principal”); 
(...) 

3. Obrigatoriedade de subida de clítico para uma posição de adjacência à 
esquerda ao (primeiro) auxiliar, em condições que determinam a ordem cl-V; 
(...) 

4. Impossibilidade de ocorrência de modificadores frásicos com valores 
temporais distintos; (...) 

5. Impossibilidade de substituição do verbo principal e seus argumentos pelo 
clítico verbal demonstrativo o; (...) 

6. Não imposição de restrições de seleção ao SN que ocupa a posição de Sujeito 
final, que deve ser semanticamente compatível com o chamados verbos 
principais; (...) 

7. Não atribuição de papel-θ externo, que varia de acordo com a grade temática 
do verbo “principal”. (GONÇALVES, 1996, p. 10) 

Aplicando tais critérios do PE a um elenco composto de verbos considerados 
auxiliares pelas gramáticas tradicionais e também de verbos que apresentam 
comportamento semelhante a eles, Gonçalves (1996) conclui que somente os verbos ter 
e haver seguidos de particípio são auxiliares no PE. Outros verbos, como o ser da 
passiva, os aspectuais, modais e temporais apresentam uma comportamento semelhante 
ao de um auxiliar no que diz respeito a boa parte dos critérios. Esse fato levou Costa e 

                                                 
1 Por domínio frásico, deve-se entender um domínio em que (pelo menos) T se projeta. Assim, no caso 
dos auxiliares, haveria somente um T que domina os dois VP da estrutura de uma construção com verbo 
auxiliar (o mais alto, correspondente ao verbo auxiliar e o mais baixo, ao verbo principal) – ou seja, 
somente um domínio frásico.  
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Gonçalves (2002) a organizarem uma escala de auxiliaridade, organizando alguns 
verbos (que as autoras chamam de “semi-auxiliares”) de acordo com as semelhanças 
que apresentam em relação aos verdadeiros auxiliares. No topo da escala, está o ser da 
passiva; na segunda posição, os verbos temporais; na terceira, os modais (poder e dever) 
e os aspectuais seguidos de a (p. 98).2  

Os verbos andar, estar, ficar, ir e vir seguidos de gerúndio satisfazem todos os 
critérios propostos, mas não aparecem na escala de auxiliaridade e não são considerados 
por Gonçalves (1996) como selecionando diretamente um VP pelo fato de tais verbos, 
segundo ela, “na variante padrão do PE, serem preteridos em favor das construções que 
são seguidas de a e INF” (p. 14) e, dessa forma, “a análise ideal seria a que postulasse 
uma estrutura idêntica para as frases em que essas sequências ocorrem, uma vez que a 
interpretação semântica das mesmas é, no essencial, idêntica” (p. 41). Então, considera 
que, assim como os aspectuais seguidos de a, os seguidos de gerúndio selecionam uma 
categoria AspP. A diferença entre as duas construções seria que Asp do gerúndio 
seleciona um VP (ou seja, um complemento verbal) e Asp da preposição seguida de 
infinitivo seleciona um TP (ou seja, um complemento frásico) – o que explica o fato de 
a primeira apresentar todas as propriedades e a segunda, não.  

No caso do ser da passiva, primeiro da escala de auxiliaridade, o único critério 
que ele não satisfaz é o número 5, uma vez que, no PE, o verbo principal da construção 
passiva pode ser substituído pelo clítico demonstrativo o. A autora (GONÇALVES, 
1996) explica tal comportamento dizendo que o complemento do ser da passiva 
pertence à categoria de concordância (Agr ou, usando o rótulo por ela adotado, CONC – 
de “concordância”), cujo núcleo Agr tem traços de natureza nominal – assim, ele pode 
ser substituído pelo clítico demonstrativo o, que, segundo Matos (1985), é uma 
expressão nominal, devendo, portanto, ser usado somente para substituir um 
complemento de um verbo que c-seleciona uma expressão de natureza nominal. 

Então, assim como o ter/haver seguidos de particípio, o ser da passiva e os 
aspectuais seguidos de gerúndio (como o verbo estar) não c-selecionam um núcleo 
frásico (ou seja, que domine um TP), mas o núcleo que cada um seleciona é diferente: 
os primeiros, como verdadeiros auxiliares (pelo menos conforme propõe Gonçalves, 
1996), selecionam uma projeção de V; os segundos, de Agr/CONC; os terceiros, de 
Asp. 

No caso dos temporais (ir, vir e haver de seguidos de verbo no infinitivo) a 
autora considera que são verbos que selecionam um CP, explicando assim por que com 
esses verbos os clíticos podem aparecer ligados ao verbo do domínio encaixado, ou seja, 
àquele não-flexionado (GONÇALVES, 1996). Em tais construções, a posição do clítico 
é opcional, diferentemente da construção ter/haver seguidos de particípio, uma vez que 
nelas ele pode aparecer ligado a qualquer um dos verbos da construção, como os 
exemplos do PE a seguir ilustram: 

(01)  a. O Paulo não me vai visitar essa semana. (PE) 

b. O Paulo não vai visitar-me essa semana. (PE) 

(02) a. O Paulo não me tem visitado ultimamente. (PE) 
                                                 
2 As autoras ainda incluem mais um degrau na escala e, além disso, dão conta do comportamento de 
verbos de controle (querer, conseguir), por exemplo, por que estes também apresentam algumas 
características em comum com os verbos auxiliares. Apresentamos, neste artigo, somente os verbos mais 
semelhantes a um verdadeiro auxiliar; por isso, não especificamos o que se diz sobre os outros verbos que 
elas estudam. 
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b. *O Paulo não tem visitado-me ultimamente. (PE) 

Para explicar a agramaticalidade da ligação do clítico ao verbo principal numa 
construção com um verdadeiro auxiliar, a autora (GONÇALVES, 1996) diz que, no 
caso dos auxiliares, há atuação de uma regra de reestruturação (que, segundo ela, atuaria 
de forma semelhante à regra de incorporação de Baker, 1988), que transforma o 
complexo “verbo auxiliar + verbo principal” em um complexo verbal único – ou seja, o 
verbo principal sobe para uma posição de adjunção com o verbo auxiliar, restando em 
seu núcleo apenas um vestígio. Assim, só resta ao clítico ligar-se ao núcleo do 
complexo verbal formado, o que vai resultar em próclise ao verbo auxiliar. Já no caso 
de verbos temporais, a formação do complexo verbal pela regra de reestruturação pode 
ou não acontecer. Assim, se há a atuação da regra, a posição do clítico é a próclise ao 
verbo temporal; se tal regra não atuar, o clítico pode permanecer ligado ao verbo 
principal. A possibilidade de não sofrer a regra de reestruturação seria justificada pelo 
fato de os temporais selecionarem um complemento frásico que é, no caso, um CP, e 
não um complemento que não seja frásico, como um VP. 

No caso dos aspectuais seguidos de a, além de ser opcional o verbo ao qual o 
clítico se liga, há um comportamento diferente quanto ao critério 2. A possibilidade de 
negação do predicado verbal encaixado nas construções com esses verbos é, segundo 
Gonçalves (1996), possível, “embora, na opinião de alguns falantes inquiridos, nem 
todos os verbos mencionados o permitam” (p.28). O contraste de gramaticalidade pode 
ser ilustrado pelas seguintes sentenças: 

(03)  a. A Maria não está a corrigir os trabalhos. (PE) 

b. A Maria está a não corrigir os trabalhos. (PE) 

(04)  a. A Maria não tem corrigido os trabalhos. (PE) 

b. *A Maria tem não corrigido os trabalhos. (PE) 

Para explicar tal possibilidade, ela considera que os aspectuais selecionam um 
AspP que rege tempo, uma vez que adotam uma análise segunda a qual Neg é regido 
por T. Se não há uma categoria T regida pela categoria que o verbo seleciona, então o 
único lugar que Neg pode ser adjungido é no T que rege o verbo flexionado, sendo que 
o único resultado possível é a negação precedendo o verbo flexionado (como é o caso 
dos auxiliares). Se, por outro lado, verbo selecionar uma categoria que rege T (como é o 
caso dos aspectuais seguidos de a), a negação pode aparecer entre os dois verbos do 
complexo verbal. 

Nas construções com os modais poder e dever também podem acontecer a 
negação do predicado encaixado e adjunção do clítico ao verbo flexionado ou ao verbo 
não-flexionado e, além disso, tais construções permitem a ocorrência de modificadores 
frásicos com valores temporais distintos: 

(05)  Ontem, a Joana podia ir ao cinema amanhã (agora já não pode mais). (PE) 

(06)  *Ontem, a Joana tinha ido ao cinema amanhã. (PE) 

Assim, é reforçada a ideia de que os verbos poder e dever das construções 
modais selecionam uma categoria que rege T. A autora propõe que, assim como os 
temporais, a categoria selecionada é um CP (GONÇALVES, 1996). 
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Então, reunindo as informações discutidas, temos, para os verbos apresentados, 
os seguintes fatos e estruturas:3 

1. Verdadeiros auxiliares: apresentam todas as propriedades. 

(07)  a. O João tem encontrado a Ana. 

b. ... [SV [V’ [V [V ter] encontradoi] [V
max [SV [V’ ti ... 

2. Aspectuais seguidos de gerúndio: apresentam todas as propriedades; diferem 
dos auxiliares em relação a suas propriedades de c-seleção. 

(08) a. Pedro está estudando. 

 b. ... [SV [V’ [V [V estar] estudandoji] [ASP
max [SASP [ASP’ tji [V

max [SV [V’ ti ... 

3. Ser da construção passiva: apresenta todas as propriedades, a não ser a 
propriedade 5, por permitir substituição do verbo principal e seus 
argumentos pelo clítico verbal demonstrativo o. 

(09) a. O João foi elogiado pelo professor. 

 b. ... [SV [V’ [V [V ser] elogiadoji] [CONC
max [SCONC [CONC’ tji [V

max [SV [V’ ti ... 

4. Verbos temporais: apresentam todas as propriedades, a não ser a 3, pelo fato 
de o clítico, nestas construções, poder permanecer ligado ao verbo principal 
(ou seja, a subida do clítico não é obrigatória, apesar de possível). 

(10) a. O João vai ver o jogo. 

 b. ... [SV [V’ [V [V ir] verlkji] [SCOMP [COMP’ tlkji [ST [T’  tkji [SCONC [CONC’ tji [V
max [SV [V’ ti ... 

5. (a) Aspectuais seguidos de a: não apresentam a propriedade 3; alguns destes 
aspectuais também não apresentam a propriedade 2, já que permitem a 
negação do predicado encaixado. 

(11) a. A Ana está a ler. 

 b. ... [SV [V’ [V [V estar] [ASPl [ASP a] lerkji] [ASP
max [SASP [ASP’ tl [ST [T’  tkji [SCONC [CONC’ tji [V

max [SV [V’ 
ti ... 

(b) Modais: somente não apresentam as propriedades 2, 3 e 4 (é possível 
haver a ocorrência de modificadores frásicos com valores temporais 
distintos).  

(12) a. A Maria pode emprestar o livro. 

 b. ... [SV [V’ [V [V poder] emprestarlkji] [SCOMP [COMP’ tlkji [ST [T’  tkji [SCONC [CONC’ tji [V
max [SV [V’ ti... 

3. Verificando a proposta para o PB 
Alguns desses critérios não podem ser aplicados da mesma forma para o PB, 

uma vez que este apresenta diferenças em relação ao PE que são relevantes para alguns 
critérios. Uma das diferenças é a questão da colocação pronominal, que não é a mesma 

                                                 
3 Todas as estruturas são de Gonçalves (1996), que apresenta somente as partes relevantes – aquelas 
correspondentes aos verbos. 
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nas duas variedades. Em PB os clíticos estão sempre ligados à forma não-finita de um 
complexo verbal: 

(13)  Ele tinha me dado um livro. (PB) 

(14)  Maria vai te buscar em casa. (PB) 

(15) João pode nos enviar o trabalho a qualquer momento. (PB) 

Assim, em nenhum dos casos de teste dos verbos no PB há a ocorrência dos 
complementos pronominalizados em adjacência ao verbo flexionado, inclusive no caso 
dos aspectuais seguidos de gerúndio e do ter, haver e ser seguidos de particípio, 
diferentemente do que acontece no PE: 

(16)  a. Ele tinha-me dado um livro. (PE) 

b. *Ele tinha me dado um livro. (PE) 

c. Ele não me tinha dado um livro. (PE) 

d. *Ele não tinha me dado um livro. (PE) 

Mas isso não necessariamente indica que o ter e o haver no PB não selecionam 
um VP, a depender da análise do clítico que é assumida. Por exemplo, Duarte, Matos e 
Gonçalves (2005) propõem que o clítico é uma categoria que deve estar acima de AspP. 
A diferença entre o PB e o PE seria resultado de um parâmetro (“proclisis parameter”), 
que para o primeiro é positivo e para o segundo é negativo. O francês também seria uma 
língua com o parâmetro de próclise positivo assim como o PB, mas tais línguas diferem 
na colocação pronominal quando se tem a construção com o particípio (no francês, feito 
com o verbo avoir ou com o verbo être), como se pode perceber pela diferença de 
gramaticalidade nos exemplos a seguir, baseados nos exemplos apresentados pelas 
autoras (p. 136): 

(17)  a. Eles tinham certamente me visto no Calçadão. (PB) 

b. Ele foi certamente te apresentado por Maria. (PB) 

(18)  a. Ils m’avaient certainement vu au Calçadão. 

a’. *Ils avaient certainement me vu au Calçadão. 

b. Il lui a été certainement présenté par Maria. 

b’. *Il a été certainement te présenté par Maria. 

Para explicar tal contraste, elas dizem que a diferença entre os dois é que, apesar 
de ambos não apresentarem um T no domínio do complemento no particípio, no PB há 
um núcleo ativo Asp em tal domínio enquanto no Francês, não. Então, este Asp ao qual 
elas se referem não domina um T – assim como o AspP selecionado pelo aspectual 
(como o verbo estar) seguido de gerúndio da análise de Gonçalves (1996). Assim, o 
resultado seria que no PB, ter seguido de particípio e estar seguido de gerúndio 
selecionam a mesma categoria (AspP), ao contrário do PE no qual, segundo a autora, o 
ter seleciona um VP e o estar, um AspP. 

Galves, Torres Moraes e Ribeiro (2005), por outro lado, propõem que a 
diferença de comportamento dos clíticos em PE e PB é resultado de regras morfológicas 
que são diferentes para as duas variedades e pela categoria à qual o clítico se liga em 
cada uma: enquanto na primeira ele se liga sintaticamente a Infl, na segunda a adjunção 
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é feita a V. Se a segunda diferença (que é sintática) entre as variedades for adotada e 
aplicada à ideia de que o auxiliar é um V que seleciona outro VP, seria possível dizer 
que o fato de em PB os clíticos ocorrerem ligados ao verbo mais alto (ou seja, ao 
auxiliar ou semi-auxiliar) em construções como ter seguido de particípio, ir seguido de 
infinitivo, estar seguido de gerúndio, não é suficiente para se dizer que o verbo mais 
alto seleciona um núcleo que seja frásico (ou seja, algum núcleo que domine TP – ou 
InflP), uma vez que o clítico não se liga a Infl, e sim a V. Além disso, assumir tal 
comportamento sintático dos clíticos dá conta também da proposta de Gonçalves (1996) 
relativamente à categoria que certos verbos do PE selecionam: se o ter e haver seguidos 
de particípio, ser da passiva e alguns aspectuais seguidos de gerúndio selecionam um 
complemento que não seja frásico e o clítico no PE deve se ligar a Infl, então não há 
como este ficar ligado ao verbo não-flexionado; por outro lado, os outros verbos, como 
os temporais, aspectuais seguidos de preposição a e os modais, selecionariam um 
complemento frásico, o que permitiria que o clítico se ligasse ao verbo principal, uma 
vez este teria um Infl para o qual subir. 

Outra diferença entre o PE e o PB é que neste o clítico neutro demonstrativo o 
desapareceu, conforme demonstra Cyrino (1997) em estudo diacrônico. Assim, o 
critério 5 não pode ser aplicado da mesma forma nas duas variedades. Uma primeira 
alternativa para que se testasse tal critério seria substituir o clítico demonstrativo o pelo 
pronome demonstrativo isso. Para o PB, os resultados de tal substituição são idênticos 
aos resultados do PE com clítico neutro o, a não ser com o verbo ser da passiva:  

(19)  a. A Maria foi elogiada pelo professor e Marta também o foi. (PE) 
b. * A Maria foi elogiada pelo professor e Marta também foi isso. (PB) 

Por outro lado, isso não pode ser levado como evidência de que, no PB, a 
categoria que o verbo ser da passiva seleciona é a mesma daquela que o ter seleciona, 
porque o particípio selecionado pelo primeiro concorda em gênero e número com o DP 
ao qual atribui papel de tema. Ou seja, há aí uma diferença da qual se deve dar conta. 
Então, talvez, adotar também para o PB a proposta de Gonçalves (1996) para o ser da 
passiva do PE seja uma opção. 

4. O que dados do século XIX podem revelar sobre a questão 
Atentando para o fato de que a discussão sobre o estatuto do clítico é importante 

para que se argumente que um verbo seleciona um domínio frásico ou um domínio que 
não é frásico e que sua colocação apresenta mudanças significativas na história do 
português, é interessante olhar em dados diacrônicos do PB como a colocação 
pronominal era feita em complexos verbais.4 

Cyrino (1996) apresenta um levantamento da ocorrência de pronome proclítico 
ao verbo principal em construções assim em corpus do século XVIII ao século XX. 
Seus resultados mostram um progressivo aumento na porcentagem a partir da primeira 
metade do século XIX, chegando a 100% na segunda metade do século XX. Já Pagotto 
(1996) também observou a colocação pronominal em construções assim, mas do século 
XVI ao século XX, e seus resultados aparecem separados por tipo de verbo (infinitivo, 
gerúndio, particípio) selecionado pelo verbo flexionado. Dos resultados, a próclise ao 
verbo principal também só passa a aparecer de fato no século XX, sendo em maior 
                                                 
4 Consideramos aqui “complexo verbal” qualquer construção de um verbo flexionado (seguido ou não de 
preposição) seguido de um verbo não flexionado (ou “verbo principal”). 
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número, a não ser para o caso do particípio, com o qual a maior frequência é de próclise 
ao verbo flexionado. Já no século XIX, na maioria dos casos o clítico aparecia em 
próclise ao verbo flexionado, sendo os casos de ênclise ao verbo principal de somente 
17% para o infinitivo e nulos para o gerúndio e para o particípio, e não havendo nenhum 
caso de próclise ao verbo principal. Assim, vemos uma pequena divergência entre os 
resultados dos dois autores. 

Por outro lado, em Cyrino (1996), não se apresenta a colocação pronominal em 
relação aos tipos de verbo selecionado, o que seria interessante de analisar para saber se, 
naquele século, a posição do clítico ocorria de forma semelhante com qualquer 
complexo verbal, como é no PB atual, ou se havia diferenças – por exemplo, se ele 
aparecia em uma certa posição se a construção fosse o ter seguido de particípio e em 
outra se fosse a construção com o poder seguido de infinitivo.  

Então, com o objetivo de observar exclusivamente como se dava a colocação 
pronominal no século XIX em complexos verbais, fizemos um levantamento de tais 
casos em corpus daquele século (composto de carta de leitores e anúncios de jornais do 
estado de São Paulo5). Os resultados foram os seguintes6: 

Tabela 1: Resultados do século XIX de acordo com a colocação 
pronominal e os tipos de verbo 

                 Posição do 
Tipo                  clítico 
de verbo 

Próclise ao 
verbo (semi-) 

auxiliar 

Ênclise ao 
verbo (semi-) 

auxiliar 

Próclise ao 
verbo principal 

Ênclise ao 
verbo 

principal 

Total 

Temporal 
 

9 (21,4%) 1 (2,3%) 6 (14,4%) 26 (61,9%) 42 

Aspectual seguido de 
a 

2 (16,7%) 4 (33,3%) - (0%) 6 (50%) 12 

Modal 
 

47 (46,1%) 5 (4,9%) 3 (2,9%) 47 (46,1%) 102 

Aspectual seguido de 
gerúndio 

3 (100%) - (0%) - (0%) - (0%) 3 

Ter, ser e estar 
seguidos de particípio 

51 (78,5%) 11 (16,9%) 2 (3,1%) 1 (1,5%) 65 

Como se pode observar, no corpus analisado, a próclise ao verbo principal de 
fato já aparece, apesar de ser em porcentagens bem pequenas. No caso dos verbos que 
selecionam um verbo principal no infinitivo, há a possibilidade do clítico estar ligado 
tanto ao primeiro quanto ao segundo verbos. Com o gerúndio, havia somente três casos, 
todos de próclise ao verbo principal. No caso do particípio, vemos que são poucos os 
verbos que aparecem ligados ao verbo principal (3 de um total de 65). Talvez, então, no 
século XIX, nas construções com ter, haver e ser seguidos de particípio, a ligação do 
clítico com o verbo principal ainda era marginal, diferente de como acontece para o PB 
atual, o que já pode indicar uma mudança ocorrida com tais verbos, diferente das outras 
construções, com as quais os clíticos já apareciam ligados ao verbo principal numa 
porcentagem bem mais elevada. 

                                                 
5 Tal corpus é parte do Projeto PHPB – Para a História do Português Brasileiro, e estão no capítulo 
referente a São Paulo, de Barbosa e Lopes (2002) e de Guedes e Berlink (2000). 
6 Consideramos ênclise ao verbo (semi-)auxiliar quando havia sinal gráfico (“-“) ligando o clítico a este 
verbo; na ausência do sinal, consideramos próclise ao verbo principal.  
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Galves, Torres Moraes e Ribeiro (2005) propõem que o PB se desenvolveu do 
Português Clássico – no qual, assim como o PE, a adjunção do clítico devia ser feita a 
Infl. Então, seguindo a proposta dessas autoras e a aplicando a proposta de Gonçalves 
(1996) sobre a auxiliaridade, é possível analisar os resultados de duas formas: ou o 
clítico, no século XIX, já podia ser ligado a V, ou ainda precisava ser ligado a Infl. No 
primeiro caso, não haveria explicação para os resultados com o verbo ter, ser e estar. 
No segundo, a mudança de categoria à qual o clítico se liga seria suficiente para dar 
conta das diferenças apontadas em relação ao PB atual: se no século XIX o clítico devia 
estar ligado a Infl, então o fato de verbos como ter (seguido de particípio) selecionarem 
um VP e verbos como os modais selecionarem um domínio frásico (ou seja, que domine 
um T) dava conta das diferenças encontradas nos resultados. 

Mas é importante notar que, em qualquer um dos casos, não se tem argumentos 
a favor ou contra a ideia de que o ter, ser e estar selecionam uma categoria V no PB 
atual. Se seguirmos a proposta de  Duarte, Matos e Gonçalves (2005) para o clítico, por 
outro lado, podemos dizer que a mudança está no tipo de categoria que tais verbos 
selecionam: no português do século XIX, ela era VP; no PB atual passou a ser AspP.  

Devemos ainda ressaltar a questão da norma que pode ter influído na colocação 
pronominal da época. Segundo Pagotto (1998), no decorrer do século XIX, a norma 
culta, que antes tinha como base o português clássico (que era em geral proclítico, a não 
ser em início de frase), passou a ter como base o que é hoje o PE. Como no PE, nas 
construções com ter e haver seguidos de particípio e dos aspectuais seguidos de 
gerúndio o clítico deve estar ligado ao verbo mais alto, talvez os resultados estejam 
refletindo a norma adotada na época, e os poucos casos de pronome ligado à forma 
infinitiva seriam um “deslize”, indicando uma construção que, de fato, era usada no PB 
falado do século XIX. 

O único dado de pronome enclítico ao particípio passado é interessante para a 
discussão: 

(20)  Tenho visto varias correspondencias | desta villa, e tenho lido ellas afim de ver se deparo em al- | 
gumas dellas a noticia de um grande pagode que houve ha | dias na fazenda do senhor Victoriano 
José Lemes, e como nin- | guem tem lembrado-se de fallar nesse pagode, e para que | se veja e 
saiba como esta villa vai em progresso tomo a ta-| refa de publicar o motivo desse pagode. (carta 
452, de 26 de março de 1859, grifos meus) 

Se considerarmos que no PB atual o clítico pode, sim, estar ligado ao verbo não-
flexionado quando se tem a construção ter seguido de particípio, poderíamos dizer que 
pelo menos em dois aspectos ele se aproxima do PB atual: o fato de apresentar um 
clítico ligado ao verbo no particípio, na construção ter seguido de particípio; e o fato de 
usar um pronome reto (ellas) e não um clítico – no caso, seria o pronome a – como 
objeto do verbo (“tenho lido ellas”). 

Talvez tais construções já estivessem sendo usadas na época, sendo o exemplo 
dado um caso de reflexo da língua falada de então, e, possivelmente, o verbo ter da 
construção ter seguido de particípio já estaria perdendo uma de suas principais 
características de “auxiliar” (se é que no português clássico ela a tinha) – a ocorrência 
obrigatória do clítico adjacente à forma finita (no caso, o verbo ter).  

Outro fato interessante é que os únicos três casos de verbo seguido de gerúndio 
com colocação pronominal apareceram com o verbo ir, sendo todos eles casos de 
próclise ao verbo mais alto. Seria possível pensar que, ou nas construções do verbo ir 
seguido de gerúndio, o clítico não pode aparecer ligado ao verbo principal (o que faria 
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do verbo ir em construções assim um auxiliar), ou aí é, ainda, a norma agindo. No 
entanto, são poucos os dados para sustentar alguma das hipóteses. 

5. Discussão geral 
Para se dizer que um auxiliar é um V que seleciona VP no PB, apelar para a 

análise de Gonçalves (1996) para o PE não é suficiente uma vez que as duas variedades 
apresentam características diferentes que influenciam nos critérios da autora, sendo o 
mais marcante a colocação pronominal. 

Por outro lado, os critérios 1, 2, 4, 6 e 7 não apresentam diferenças entre as duas 
variedades. Para o PE, eles não seriam suficientes porque não dão conta de alguns 
comportamentos diferentes entre alguns verbos. Por exemplo, o verbo ter seguido de 
particípio e o ir seguido de infinitivo da perífrase de futuro passam sem problemas por 
tais critérios, mas a possibilidade de colocação pronominal é diferente para as duas 
construções. Assim, a explicação para tal diferença estaria no tipo de categoria que cada 
verbo seleciona. Já no PB, como vimos, a colocação pronominal é a mesma para todos 
os complexos verbais, o que pode indicar que tais verbos selecionam a mesma 
categoria. 

Mas fica ainda em aberto a questão de se os verbos que passam pelos critérios 
mencionados acima selecionam um VP ou não, porque isso passa pela questão de como 
se considerar o clítico. Ora, se adotarmos que no PB ele deve estar acima de AspP, 
então o fato de o pronome sempre aparecer em próclise ao verbo principal nas 
construções com dois verbos seria evidência de que o verbo mais alto seleciona AspP. 
Ainda adotando tal ideia, os resultados da colocação pronominal no século XIX então 
poderiam indicar que houve uma mudança na categoria que os verbos como ter (quando 
seguido de particípio) selecionam. 

Por outro lado, se considerarmos no PB que o clítico pode ficar ligado a V, então 
o fato de ele ser ligado ao verbo principal não é evidência de que o verbo mais alto 
seleciona um VP – mas também não é suficiente para que faça com que esta 
possibilidade de análise (de seleção de VP) seja descartada. Seria preciso, então, 
levantar outras possibilidades de se verificar que tipo de categoria o verbo está 
selecionando, estudo que está além deste presente trabalho, por este apresentar somente 
uma discussão preliminar do assunto. 

De qualquer forma, se levarmos em conta somente os cinco critérios 
mencionados e considerarmos que eles são suficientes para se dizer que o verbo é 
auxiliar (ou seja, seleciona VP), temos os seguintes resultados para o PB: andar, estar, 
ficar e vir seguidos de verbo no gerúndio, ir seguido de verbo no infinitivo e haver, ser 
e ter seguidos de verbo no particípio. 

Já os dados do século XIX revelam que parecia haver uma diferença naquela 
época que não existe mais no PB atual em relação colocação pronominal: 
aparentemente, ela era diferente a depender do primeiro verbo do complexo verbal que 
se tinha – com os verbos ter, haver e ser o clítico aparecia quase que exclusivamente 
ligado ao verbo mais alto, enquanto com os outros verbos, ele aparecia ligado tanto com 
aquele quanto com o principal. Este fato deve ser mais estudado, para que se possa 
entender melhor qual foi a mudança daquele século para o PB atual – se é que ela 
ocorreu – e como ela pode interferir em como consideramos os verbos do complexo 
verbal. 
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6. Conclusão 
Ao verificarmos os critérios propostos por Gonçalves (1996) para um auxiliar, 

pudemos ver que nem todos os critérios podem ser considerados da mesma forma para o 
PB. Um deles, da possibilidade de substituição do domínio encaixado pela forma 
pronominal o, não é possível uma vez que ela desapareceu no PB. Outro critério que 
deve ser reconsiderado é o da impossibilidade do clítico ficar ligado ao verbo principal, 
já que no PB o clítico está sempre ligado ao verbo principal num complexo verbal. 
Dizer se isso é suficiente para que se considere que no PB nenhum verbo seleciona um 
VP passa, então, pela forma como se considera o clítico. Apresentamos dados do século 
XIX em relação a isso e comentamos como duas das análises existentes para o clítico 
podem interferir na questão (para os dois períodos), mas não optamos por nenhuma 
delas, por não ser esse o objetivo deste trabalho – a ideia era somente apresentar uma 
discussão preliminar sobre a questão de como fica no PB certa concepção de auxiliar. 
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Abstract: The aim of the present article is to deconstruct a specific line of argumentation used 
by Boeckx, Hornstein, and Nunes (forthcoming) in support of what usually is called the 
movement theory of control. Such line of argumentation involves the assumption of 
hyperraising structures and a movement analysis of null subjects from embedded finite clauses 
in Brazilian Portuguese. It will be shown that the assumption of existence of finite control 
requires extra theoretical machinery that is not empirically supported. Also, it is argued that 
“hyperraising” constructions do not constitute an argument for movement control analyses. An 
alternative analysis of null finite subjects is also discussed.  

Keywords: control; finite control; movement; Brazilian Portuguese.  

Resumo: O objetivo deste artigo é argumentar contra a proposta de Boeckx, Hornstein, and 
Nunes (no prelo) em suporte ao que costumeiramente é chamado de teoria de controle por 
movimento. Essas análises de movimento envolvem a suposta existência de estruturas de 
hiperalçamento e de controle finito em português brasileiro, mas a assunção de controle finito 
requer um maquinário extra e não é embasada pelos dados empíricos. Argumentaremos 
também que as construções chamadas de hiperalçamento não constituem um argumento em 
favor das análises de movimento. Uma análise alternativa dos sujeitos nulos é discutida 
também.  

Palavras-chave: controle; controle finito; movimento; português brasileiro.  

1. Introdução 
Meu objetivo neste artigo é me opor a uma linha de argumentação usada por 

Boeckx, Hornstein, e Nunes (no prelo) em suporte ao que se costuma chamar de teoria 
de controle por movimento (TCM). A argumentação desses autores assume a existência 
de estruturas de hiperalçamento e uma análise de movimento para os sujeitos nulos de 
orações finitas em português brasileiro (PB), que já foi criticada por Modesto (2007, 
2009).  

Mais particularmente, vou me referir aqui às analises do sujetio nulo do PB 
apresentadas por Ferreira (2000, 2009) e Rodrigues (2004), e aos argumentos 
apresentados em favor dessas análises por Nunes (2008a, 2009) e Boeckx, Hornstein e 
Nunes (no prelo). Essas análises serão discutidas em contraste com aquela proposta por 
Modesto (2000a, 2000b, 2008) envolvendo a formação de uma cadeia de tópico entre o 
sujeito nulo e um sujeito mais alto. Este trabalho, portanto, apresenta uma comparação 
dessas análises, mas não propõe uma análise diferente daquelas apresentadas nos 
trabalhos citados acima, tendo por objetivo demonstrar que as construções de sujeito 
nulo do PB não argumentam em favor de uma análise de controle por movimento.  

O artigo se organiza da seguinte forma: a seção 2 recapitula os dados relevantes 
e as análises propostas acerca do sujeito nulo finito no PB; seção 3 discute as análises 
de movimento e seus problemas; e a seção 4 descreve a intuição por trás da análise do 
sujeito como um tópico. As estruturas de hiperalçamento, que são usadas como um dos 
principais argumentos em favor da existência de controle finito em PB e da TCM nas 
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diversas línguas, são discutidas na seção 5, em que se conclui que essas construções, se 
é que podem ser realmente caracterizadas como hiperalçamento, não fornecem um bom 
argumento em favor das análises de movimento. A seção 6 conclui o trabalho.  

2. Sujeitos nulos em PB 
Já é lugar comum entre pesquisadores trabalhando com PB dizer que PB não 

deve ser analisada como uma um língua típica de sujeito nulo, uma vez que os sujeitos 
nessa língua são severamente restritos em sua distribuição e interpretação.1 Como 
apontado por Modesto (2000a, 2000b), Rodrigues (2004) e assumido por Nunes 
(2008a), sujeitos nulos referenciais em orações principais são permitidos em PB 
unicamente como instâncias de apagamento de tópico no sentido de Ross (1982). 
Assim, o sujeito nulo em (2B) abaixo deve ser analisado como uma variável ligada por 
um tópico nulo. A agramaticalidade de (2B’) pode então ser atribuída à presença de um 
elemento QU, que provoca uma violação de minimalidade quando movido por sobre um 
tópico (neste caso, nulo). Os dados em (2) mostram que sujeitos nulos do tipo 
encontrado na maior parte das línguas românicas não são mais aceitos em PB, uma vez 
que (2B) é agramatical em qualquer circunstância em que um tópico discursivo não está 
disponível.  

(2) A:  Cadê o João? 
B:  Acabou de sair. 
B’:  *O que fez dessa vez? 

Dessa forma, em grande parte da literatura citada (e neste trabalho inclusive), a 
expressão “sujeitos nulos em PB” refere-se aos sujeitos nulos de orações finitas 
encaixadas. Além disso, todas as questões e propostas desses trabalhos estão restritas 
aos sujeitos nulos referenciais, uma vez que expletivos nulos, assim como sujeitos nulos 
genéricos de terceira pessoa (tanto no plural como no singular), ainda são possíveis 
tanto em contextos encaixados como em contextos matriz em PB.  

Mesmo considerando apenas esses sujeitos nulos de orações finitas encaixadas, 
diversos trabalhos têm mostrado que eles se comportam diferentemente dos sujeitos 
nulos de outras línguas românicas. Eles são (estatisticamente) menos comuns (cf. 
DUARTE, 1995, 2000); eles não podem aparecer nos mesmos contextos (em orações 
matriz, por exemplo), nem podem ter a mesma liberdade referencial (cf. FIGUEIREDO-
SILVA, 1994); eles têm uma interpretação de variável ligada (cf. NEGRÃO; MÜLLER, 
1996; NEGRÃO, 1997); e eles não podem ser relacionados ao parâmetro do sujeito nulo 
como imaginado por Rizzi (1982) (cf. MODESTO, 2000a, 2000b; FERREIRA, 2000, 
2009).2 Alguns pesquisadores interpretaram que essas peculiaridades do sujeito nulo do 
PB (como a necessidade de apresentar um antecedente local que o c-comande e sua 
interpretação de variável ligada em contextos de elipse de VP (cf. exemplos em (3) 

                                                 
1  Para discussão relevante, veja Moreira da Silva (1983), Duarte (1995), Figueiredo-Silva (1994), Kato 
(2000), Ferreira (2000, 2009), Modesto (2000b), Galves (1993, 2001), Rodrigues (2004), e a coleção de 
artigos em Kato e Negrão (2000). Nota-se que apesar desses trabalhos argumentarem que os sujeitos 
nulos do PB são diferentes dos sujeitos nulos das outras línguas românicas; autores diferem sobre as 
predições sobre os desenvolvimentos futuros do PB. Por exemplo, Duarte (2000) afirma que o PB está no 
processo de se tornar uma língua não-pro-drop. Modesto (2000a, 2000b), por outro lado, argumenta que o 
PB simplesmente alterou a maneira com que os sujeitos nulos são identificados e continuará apresentando 
sujeitos nulos.  
2  Não serão discutidas aqui todas as propriedades características do sujeito nulo no PB, uma vez que os 
trabalhos citados já as discutem pormenorizadamente.   
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abaixo)) seriam suficientes para validar uma análise que toma o sujeito nulo do PB 
como sendo “controlado”, como os sujeitos nulos de orações não finitas (FERREIRA, 
2000, 2009; RODRIGUES, 2004). Seguindo o trabalho de Hornstein (1999), que analisa 
o controle como sendo derivado por movimento sintático do controlador a partir da 
posição controlada para a posição final, esses autores propõem derivar os sujeitos nulos 
de orações finitas do PB também como instâncias de movimento-A partindo da oração 
finita para uma posição numa oração mais alta. Entretanto, as possibilidades de 
interpretação do sujeito nulo finito são bem diferentes daquelas dos sujeitos controlados 
de orações infinitas. 

Neste trabalho, irei contrastar duas análises específicas do sujeito nulo no PB 
para que se possam discutir, na seção 3, os dados acrescentados por Nunes (2008a) e 
Boeckx, Hornstein e Nunes (no prelo). A implementação específica da análise de 
movimento a ser discutida aqui é aquela proposta por Nunes (2008a), que elabora sobre 
a análise de Ferreira (2000, 2009); a análise do sujeito como membro de uma cadeia de 
tópicos é aquela apresentada por Modesto (2008).  

3. As análises de movimento e seus problemas 
Partindo dos dados em (3), que haviam sido discutidos por Modesto (2000a), 

Nunes (2008a) – seguindo Ferreira (2000, 2009) e Rodrigues (2004) – assume que os 
sujeitos nulos do PB são derivados da mesma maneira que sujeitos nulos 
obrigatoriamente controlados de orações não finitas.3 Como o controle obrigatório (CO) 
é derivado, para esses autores, por movimento do controlador a partir da posição 
controlada (cf. HORNSTEIN, 1999, 2001, 2003), sujeitos nulos em PB deveriam ser 
analisados assim também.   

(3) a.  *Comprou um carro novo. 
b.  [[o João]1 disse que [o pai d[o Pedro]2]3 acha que ec*1/*2/3/*4 vai ganhar.  
c.  Só o João  acha que vai ganhar a corrida. 

Leitura: ‘Só João é um x tal que x acha que x vai ganhar a corrida.’ 
Leitura impossível: ‘Só João é um x tal que x acha que  ele, João, vai ganhar a corrida.’ 

d.  O João ’tá achando que vai ganhar a corrida e o Pedro também ’tá. 
e.  O infeliz acha  que  devia  receber uma medalha. 

Nunes (2008a) assume (seguindo FERREIRA 2000, 2009) que a redução do 
paradigma flexional verbal em PB causou um “enfraquecimento da concordância”4 e 
que esse enfraquecimento fez os falantes de PB assumirem que o núcleo T das orações 
finitas fosse ambiguamente associado a um conjunto de traços-φ completo ou 
incompleto. Seguindo Chomsky (2000, 2001), Nunes (2008a) também assume que um 
núcleo T associado a um conjunto de traços-φ incompleto não é capaz de checar (ou 
valorar) o traço de Caso de um DP com o qual concorda. Assim, tomando o núcleo T da 
encaixada em (4a) como contendo um conjunto incompleto de traços-φ, a falta de Caso 

                                                 
3  O exemplo (3a) mostra que sujeitos nulos em PB requerem um antecedente e (3b) mostra que o 
antecedente deve ser o DP mais próximo que c-comande o sujeito nulo. Quanto à interpretação dos 
sujeitos nulos em PB, eles são interpretados como variáveis ligadas quando o antecedente é um DP 
modificado por só (cf. (3c)); eles obrigatoriamente implicam leitura sloppy em contextos de elipse (cf. 
(3d)); e admitem apenas a leitura  de se em sentenças como (3e). Como essas propriedades são tomadas 
como diagnóstico de controle obrigatório (por Hornstein 1999), os autores citados no texto assumem que 
o sujeito nulo do PB é um sujeito controlado, apesar do fato de aparecerem em orações finitas.  
4  Uma longa tradição, iniciada por Galves (1993), considera que a flexão em PB tenha se tornado “fraca” 
A análise de Ferreira segue essa tradição.  



 

395 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 392-408, abr-mai 2010 

nominativo para o sujeito da encaixada permitiria o movimento-A desse sujeito para 
uma posição casual na oração matriz (passando por uma posição-θ associada ao verbo 
matriz, como no caso das derivações de controle não finito propostas por Hornstein 
(1999)). A derivação seria aquela apresentada em (4b). A sentença (4c), por sua vez, 
conteria um núcleo T contendo um conjunto completo de traços-φ na oração encaixada, 
o que permitiria que o sujeito não-nulo valorasse seu traço de Caso naquela posição.5  

(4) a. O Pedro disse que ec comprou um carro novo.  
b.  [TP João[Case:NOM] T[P:default; N:default]/EPP [vP João[Case:u] disse [CP que [TP João[Case:u]  

T[N:default]/EPP  [vP João comprou um carro novo ]]]]] 
c.  O Pedro disse que ele comprou um carro novo.  

De acordo com Nunes (2008a), um problema enfrentado pela proposta de 
Ferreira (2000, 2009) é o de que não é exatamente claro por que os Ts finitos podem ser 
especificados como φ-completos ou φ-incompletos, dado que a morfologia da 
concordância verbal nos dois casos é a mesma. Em outras palavras, nessa análise de 
movimento, alguns Ts encaixados são diferentes de outros Ts encaixados, dependendo 
do fato de o sujeito ser nulo ou não, apesar de o fato da flexão verbal ser sempre a 
mesma. Seguindo uma nomenclatura atualmente aceita, diremos que o núcleo T das 
orações contendo sujeitos nulos deve ser tomado como sendo defectivo no sentido de 
não poder valorar o traço de Caso do sujeito. Nota-se, portanto, que a defectividade é 
definida circularmente nesse caso: sujeitos nulos aparecem quando T é defectivo e T 
pode ser dito ser defectivo sempre e somente quando o sujeito associado a ele é nulo.6 
Essa circularidade foi apontada também por Rodrigues (2004). Para solucionar esse 
problema, Nunes (2008a) propõe que a ambiguidade de T deve ser interpretada em 
termos derivacionais com relação à inserção dos traços de pessoa e número. Tomando o 
paradigma flexional do PB como sendo aquele em (5), Nunes (2008a) advoga que as 
três formas verbais em (5) podem ser obtidas se T entrar na numeração com os traços de 
pessoa e número ou se T entrar na numeração apenas com o traço de número, sendo o 
traço de pessoa adicionado no componente morfológico de acordo com a regra de 
redundância em (6), como mostrado em (7).  

(5) Verbal agreement paradigm in (colloquial) BP 

 Cantar ‘to sing’, indicative present 

Eu (I) canto P:1, N:sg 

Você (you) 

Ele/ela (he/she) 

A gente (we) 

 

canta 

 

P:default, N:default (=3sg) 

Vocês (you.pl) 

Eles/elas (they) 

cantam P:default, N:pl (=3pl) 

 

                                                 
5 Um T contendo um conjunto incompleto de traços-φ poderia, em princípio, ser selecionado na sub-
numeração das orações matrizes em (4). Isso é apenas em princípio, pois a seleção de um T φ-incompleto 
em contextos matriz causaria sempre a derivação ser não convergente em virtude da não valoração do 
traço de Caso do sujeito matriz.   
6 Esse problema transborda para as estruturas não-finitas de controle do objeto e, portanto, para a TCM, 
como discutido em Modesto (2010).  
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 (6)  When T is only specified for number (N): 

(i) Add [P:1], if N is valued as SG; 
(ii) Otherwise, add [P:default]. 

(7) Cantar ‘to sing’, indicative present 

Valuation of T in the syntactic 
component 

Addition of [person] in the 
morphological component 

Surface form of the 
verb 

 N: sg  P:1, N:sg  canto 

N: default P:default, N:default canta 

N: pl P:default, N:pl cantam 

A ideia é a de que, se T é associado a ambos os traços de pessoa e número na 
numeração, então ele funcionará como um valorador de Caso; em contraste, se T entrar 
na derivação apenas com o traço de número, ele irá se comportar como um núcleo 
defectivo durante a derivação sintática e será incapaz de valorar o traço casual do sujeito 
ocupando a sua posição de especificador. Entretanto, não é claro como a proposta de 
Nunes (2008a) soluciona o problema encarado pela análise de Ferreira (2000, 2009). 
Claramente, o DP que concorda com T (seja esse DP pronominal ou não; nulo ou não-
nulo) não tem nenhum traço default (a não ser talvez no caso dos expletivos). Em outras 
palavras, se o DP que concorda com T for o pronome ele, o traço de número de T 
deveria ser valorado como ‘sg’ e não como ‘default’. T, consequentemente, deveria 
receber o traço de pessoa no componente morfológico valorado como P:1 e a forma 
superficial de terceira pessoa singular deveria ser idêntica a forma da primeira pessoa. 
Dizendo a mesma coisa de outra maneira, é claro que não existe nenhum traço ‘default’. 
O que é default é o valor dado a um certo traço (número ou pessoa), mas não o traço ele 
mesmo; portanto, default não pode ser manipulado em sintaxe (uma vez que não é um 
traço). O valor ‘terceira pessoa’ pode ser um valor default em PB e em outras línguas 
para o traço de pessoa mas, certamente, ‘default’ não é ele mesmo um traço. Para que a 
proposta de Nunes pudesse ter sucesso, teríamos de assumir que os DPs em PB não são 
especificados pelo traço de número. Entretanto, DPs são claramente especificados como 
singular ou plural e deveriam valorar o traço de número de T com um desses valores. 
Singular pode ser o valor default assinalado a itens lexicais sem especificação de 
número, mas “default” não pode ser ele mesmo o valor do traço de número de itens 
singulares que é então transferido por Agree para T. Assim, o problema de caracterizar a 
defectividade dos Ts encaixados em PB continua. Além disso, Nunes (2008a)  não 
considera o pronome de primeira pessoa do plural nós, que está em variação livre com a 
forma a gente em todas as regiões do Brasil. O paradigma em (6), dessa forma, deveria 
conter outra forma verbal, cantamos, que é marcada pelos traços P:1 e N:PL, que não 
pode ser derivada de acordo com a regra (6) acima.7  

                                                 
7  Um dos pareceristas desta revista acredita que a crítica acima se deve a um mau entendimento da 
proposta de Nunes por minha parte. Entretanto, eu não vejo como a proposta de Nunes pode ser 
interpretada diferentemente. Considere a sentença (4a) acima e sua derivação em (4b). O T encaixado é 
tomado do léxico apenas com o traço de número (não-valorado). Esse traço não-interpretável age como 
uma sonda e o T encaixado entra em Agree com o DP “o Pedro” que valora o traço de número de T. O 
valor do traço de número do DP “ o Pedro” é obviamente “sg” e, portanto, T deveria assumir tal valor. 
Mesmo assumindo que “o Pedro” não tem um valor para o traço de número (o que seria infundado), o 
valor default dado ao traço N de T seria “sg” e não “default”. A lógica do argumento é muito simples: o 
valor do traço N de T é sempre ou “sg” ou “pl”, independentemente de qual desses valores é o valor 
default. O terceiro valor, necessário para que a proposta de Nunes possa ser usada, simplesmente não 
existe. 
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Outro problema com a lógica do argumento é assumir que a perda da flexão 
verbal causou o núcleo T se tornar ambíguo em PB. Desenvolvimentos similares em 
Francês não causaram o mesmo resultado (cf. ADAMS, 1987). Além do mais, como 
Nunes (2008a) aponta, morfologia verbal fraca não pode ser a história toda, uma vez 
que a morfologia verbal do inglês é consideravelmente fraca, mas controle finito não é 
permitido naquela língua. Nunes (2008a) afirma que a solução para esse problema de 
aquisição se deve à existência de infinitivos flexionados em português. Uma vez que 
algumas formas não-finitas de todos os verbos portugueses são ambíguas entre a 
variedade flexionada e não-flexionada, aquisição desses infinitivos iria requerer a 
postulação pelos falantes de formas não-finitas ambíguas: formas homófonas contendo 
um conjunto de traços-φ completo ou um conjunto incompleto. Nunes (2008a) então 
sugere que o enfraquecimento da concordância visto em (5) levou os aprendizes de PB a 
generalizar o padrão não-finito e regularizar o paradigma verbal inteiro dessa forma, 
tomando os Ts finitos como sendo ambíguos assim como os Ts não-finitos. Essa 
argumentação é, em alguma medida, incoerente: a ambiguidade aparece nas formas não-
finitas flexionadas por um morfema zero (as formas do singular). Todas as formas não-
finitas flexionadas por um morfema aberto são visivelmente completas quanto a traços-
φ; portanto, é um mistério por que as formas finitas seriam tomadas como ambíguas 
uma vez que em sua maioria essas formas são flexionadas por um morfema flexional 
visível.  

Além dos problemas discutidos acima, a análise dos sujeitos nulos em PB por 
movimento é uma boa análise. Ela explica as características peculiares vistas em (3) de 
uma forma simples: sujeitos nulos não são referencialmente livres em PB porque o T 
com que esses sujeitos concordam é defectivo.8  

O maior problema com essas análises de movimento, entretanto, é que elas não 
dão conta dos dados empíricos acerca do sujeito nulo. Como discutido por Modesto 
(2000a, 2000b), sujeitos nulos em PB não podem tomar objetos sintáticos como seu 
antecedente, apenas sujeitos podem ser antecedentes (nos casos não marcados).9 Nesse 
sentido, sujeitos nulos de orações finitas contrastam com sujeitos de orações não-finitas 
de uma maneira muito evidente:  
                                                 
8  Como discutido por Modesto (2009), a análise de movimento ecoa a análise de Borer (1989) dos 
sujeitos nulos em hebraico (ou a análise de Figueiredo Silva (1994), que é uma transposição da análise de 
Borer para o PB). Nessas análises, sujeitos nulos não podiam (co-)referir livremente porque Agr possuía 
um caráter anafórico, forçando o sujeito nulo encaixado a ter um antecedente na oração acima. Agora, na 
análise de Ferreira (2000, 2009) e Nunes (2008a), as possibilidades restritas de interpretação dos sujeitos 
nulos (em PB) se dão em virtude da defectividade de T. Descrever a relação entre o antecedente e o 
sujeito nulo como ligação (binding) ou movimento (causada ou pelo caráter anafórico de Agr ou pela 
defectividade de T) não muda a análise dramaticamente, portanto as duas análises têm muito em comum.  
Apesar de similares, a análise de Agr anafórico não é circular: Agr em Hebraico é sempre anafórico no 
sentido de precisar que um índice referencial lhe seja atribuído por um antecedente. Se o sujeito é pro, 
como pro não carrega um índice, Agr teria de obtê-lo de um antecedente mais distante; se o sujeito é não-
nulo, ou seja, quando carrega um índice, a Agr será atribuído o índice do sujeito. A análise de movimento, 
por outro lado, é circular no sentido de postular que T em PB é defectivo apenas quando o sujeito é nulo.   
9 Note que qualquer análise que equacione a interpretação dos sujeitos nulos em PB com controle terá 
esse problema: essas análises predizem que o sujeito nulo poderia ser controlado ou movido para a 
posição de objeto da oração superior (a não ser que alguma estipulação seja feita). A análise de 
movimento do controle (HORNSTEIN, 1999), por exemplo, requer que o DP encaixado mova-se para a 
posição mais próxima disponível, derivando o fato de a maior parte dos verbos bitransitivos são verbos de 
controle de objeto (fazendo, então, a classe de verbos como promise uma ovelha negra teórica (cf. 
CULICOVER; JACKENDOFF, 2001; LANDAU, 2003; BOECKX; HORNSTEIN 2003, 2004, para 
discussão). Uma análise de movimento dos sujeitos nulos finitos do PB prediria, portanto, que os sujeitos 
nulos deveriam ser controlados pelo objeto da oração superior, mas essa predição não se confirma.  



 

398 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 392-408, abr-mai 2010 

(8) a.  O   Pedro1 convenceu a Cilene2 a  ec*1/2 jogar futebol.  
 b.  O Pedro1 convenceu a Cilene2 (de) que ec1/*2 joga futebol.10  

Uma vez que a análise por movimento prediz os sujeitos nulos serem 
controlados pelo DP mais próximo (sendo a proximidade medida por c–comando), os 
proponentes dessas análises rapidamente sugeriram que não há relação de c-comando 
entre o objeto matriz de convencer e o sujeito nulo encaixado. Particularmente, 
Rodrigues (2004) e Nunes (2009) assumem que a oração complemento em (8b) é na 
verdade um adjunto (pelo menos quando a preposição de não é expressa).11 Essa tomada 
de posição é crucial para que as análises de movimento tenham alguma validade, uma 
vez que orientação para o sujeito é um fato na interpretação dos sujeitos nulos do PB. 
Assim, apesar de Nunes (2008a) não mencionar os fatos em (8), ele deve também 
assumir que aquelas orações são adjuntos. Entretanto, como extensivamente 
argumentado por Modesto (2007), o caráter dessas orações como adjunto não se 
mantém. Primeiramente, o contraste entre (8a) e (8b) torna-se misterioso se a oração 
complemento é tomada como adjunto, uma vez que a oração complemento de um verbo 
como convencer teria de ser um adjunto apenas no caso de ser finita. Quando a oração 
complemento é não-finita, ela não poderia ser um adjunto ou o controle pelo objeto 
(atestado em (8a)) não seria esperado (numa análise de controle por movimento). Em 
segundo lugar, a oração complemento é claramente marcada tematicamente pelo verbo 
convencer (e outros formando a mesma classe de verbos) e não é claro como um verbo 
poderia marcar tematicamente um adjunto.12 Em terceiro lugar, há evidência empírica 
de que aquela oração não é um adjunto. A agramaticalidade da sentença (9) mostra que 
o objeto da matriz c-comanda o sujeito encaixado, uma vez que a co-referência entre 
eles causa uma violação do princípio C da teoria da ligação. As sentenças em (10) 
mostram que a oração complemento não é um adjunto, pois a extração de uma 
elemento-QU é possível, em contraste com (11):  

(9) *O Pedro1 convenceu ela2 que a Maria2 é bonita. 

(10) a. Quem1 (que) o Pedro convenceu a    Cilene que t1 vai chegar?13 

                                                 
10 Os julgamentos acerca da impossibilidade de tomar o objeto da matriz como antecedente do sujeito 
nulo são consensuais entre os autores (cf. RODRIGUES, 2004; NUNES. 2009). Nunes (2009), entretanto, 
julga que quando a preposição de precede a oração complemento, o objeto matriz torna-se um 
antecedente possível. Eu não compartilho desse julgamento, nem tenho encontrado evidências de que haja 
algum contraste para os falantes entre a versão dos exemplos com ou sem preposição. 
11 Na verdade, a proposta tem de ser que a oração complemento de toda a classe de verbos bitransitivos é 
um adjunto, quando a oração é finita. Essa classe de verbos inclui convencer, avisar, informar, alertar, 
prevenir e instruir, entre outros.  
12 Postular que a oração complemento é movida para uma posição de adjunção depois de ter sido formada 
na posição de complemento não é o que se espera, segundo princípios minimalistas. Que traço poderia 
motivar esse movimento? Mesmo que se pudesse responder à essa pergunta, ainda assim esse movimento 
inusitado teria de ser extremamente bem documentado por dados empíricos. Os dados que supostamente 
suportam esse movimento pra posição de adjunto são muito inconsistentes, porém.   
13 Rizzi (1982) aponta que extração de sujeito pra fora de complementos é possível em romance. O autor 
explica a insensibilidade aos efeitos de “that-t” dessas construções assumindo um pro expletivo em 
posição pré-verbal e tomando a posição temática do sujeito como local de extração.  Entretanto, PB não 
permite sujeitos pós-verbais com a mesma liberdade que apresentam nas outras línguas românicas (cf. 
Chao, 1981). Mas PB obviamente tem expletivos nulos, portanto, como argumentado por Menuzzi 
(2000), a análise de Rizzi pode ser mantida. Rizzi e Shlonsky (2007) relacionam a agramaticalidade de 
sujeitos pós-verbais em PB com a ausência, nessa língua, de focalização interna ao predicado, como 
proposta por Belletti (2001, 2004), mas essa ausência não afeta as possibilidades de extração dos sujeitos 
de orações complemento.   
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b. Quem1 (que) o Pedro avisou   a    Cilene que t1 vai   chegar? 

(11) *Quem1 o Pedro viu  a   Cilene enquanto t1 fazia compras?  

A sentença (11) mostra que a extração de um elemento-QU para fora de um 
adjunto causa agramaticalidade. Sendo a extração possível em (10), a oração 
complemento nessas sentenças não pode ser um adjunto.  

Em conclusão, a revisão da análise oferecida por Nunes (2008a) mantém os 
mesmos problemas da análise proposta por Ferreira (2000, 2009), tanto teóricos como 
empíricos e, por essa razão, não se sustenta.14 Nas seções seguintes, forneceremos mais 
argumentos contra as análises de movimento do sujeito nulo no PB. Antes, entretanto, 
discutiremos uma análise alternativa para esses fatos em que os sujeitos nulos são 
encarados como uma espécie de tópico elidido.  

4. A análise de cadeia de tópicos  
A análise proposta por Modesto (2008) toma os sujeitos nulos do PB como 

sendo φPs no sentido de Holmberg (2005): sintagmas não especificados por número e 
pessoa que necessitam tomar os valores de seus traços de um antecedente que os c-
comande. Nessa análise, o formalismo mais meticuloso pode ter servido contra a 
transparência de uma correlação muito simples entre os sujeitos nulos que tomam 
tópicos como seus antecedentes e sujeitos nulos que se referem a um sujeito mais alto 
numa relação de c-comando.  

BP já tem à sua disposição um processo que deriva sujeitos nulos em qualquer 
tipo de oração: o apagamento de tópicos. Essa nossa escolha de terminologia se tornará 
clara no fim desta seção, esperamos. Tome-se o diálogo em (12), por exemplo:  

(12) A:  Cadê o João1? 
 B:  Eu acho que ec1 já saiu.  

Tópicos conversacionais licenciam sujeitos nulos em contextos matrizes e 
encaixados igualmente (como visto em (2) e (12) acima). A caracterização da categoria 
vazia na posição de sujeito dessas orações é uma discussão em aberto: pro, um pronome 
pleno deletado fonologicamente, um φP, ou um traço de movimento. Para que seja um 
traço de movimento, teríamos de postular movimento do sujeito para a borda da 
sentença encaixada (para [Spec TopP] provavelmente) e dali para [Spec TopP] da 
sentença matriz, onde o tópico seria apagado, similarmente ao que acontece com o 
movimento cíclico de sintagmas interrogativos. Entretanto, tome-se agora o diálogo em 
(13) abaixo:  

                                                 
14 Outro problema empírico para as análises de movimento são os fatos discutidos por Modesto (2000a, 
2000b): há uma relação entre movimento A-barra do objeto da matriz e a possibilidade de ser interpretado 
como antecedente do sujeito nulo encaixado. Em outras palavras, em contraste com (8b), um objeto na 
matriz pode ser tomado como antecedente do sujeito nulo se o objeto tenha sido movido por razões de 
traços-qu, relativização, clivagem ou topicalização. Para discussão pormenorizada, veja Modesto (2007, 
2009). Nunes (2008b) tenta dar conta dessa relação usando o mecanismo proposto em Bǒskovć (2007). 
Bǒskovć propõe que traços não-interpretáveis são atribuídos aos sintagmas-qu e não a C (a sonda usual). 
O sintagma-qu teria então de se mover até conseguir valorar seus traços não-interpretáveis. Com essa 
análise, Nunes explica a relação entre o movimento A-barra e a possibilidade de ser interpretado como 
antecedente em PB. Entretanto, sua análise ainda não explica o fato de que o antecedente do sujeito nulo 
é, normalmente, um sujeito e não um objeto (ou seja, nos casos em que não há movimento do objeto, só 
um sujeito pode anteceder outro sujeito).  
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(13) A:  O que aconteceu com o João1? 
 B:  Ele1 disse que ec1 comprou um carro novo.  

A categoria vazia em (13B) não pode ter sido movida para [Spec TopP] da 
oração encaixada e de lá para [Spec TopP] da matriz, uma vez que esse movimento, 
passando sobre o sujeito da matriz, co-referencial ao tópico que se move, causaria 
agramaticalidade. No mínimo, esse movimento violaria a condição de elo mínimo. A 
única opção seria então ignorar o traço de tópico na oração encaixada, mover o sujeito 
encaixado para a posição temática e depois casual de sujeito da matriz e só então mover 
o sujeito para [Spec TopP] mais alto, mas que isso seja uma possibilidade está longe de 
ser óbvio. Em verdade, parece difícil supor que um constituinte possa atrasar a 
checagem de um traço não-interpretável dessa forma. Uma análise que postula um 
tópico discursivo nulo gerado já na sua posição deslocada, que de alguma forma licencia 
o sujeito nulo na oração encaixada, parece bem mais plausível. O que é certo, 
entretanto, é que o tópico discursivo de alguma forma licencia e antecede o sujeito nulo 
na encaixada.   

A intuição por trás das análises de Modesto (2000a, 2000b, 2008) é que o sujeito 
das orações no indicativo em PB recebe o traço Top como default. O que isso quer dizer 
é que, se nenhum constituinte é marcado pelo traço Top, então o traço é 
automaticamente dado ao sujeito.15 Na verdade, não há necessidade de postular um 
traço Top (cf. JACKENDOFF, 2002, que argumenta que é muito comum nas línguas 
em geral tomar-se o primeiro constituinte frasal como um tópico). A necessidade de 
assumir-se um traço Top só aparece nas análises de movimento; na análise de cadeia de 
tópico, uma generalização discursiva à la Jackendoff já seria suficiente.  

Assumindo então que sujeitos são interpretados como tópicos (no caso não 
marcado) em PB, sujeitos nulos encaixados poderiam ser derivados pelo mesmo 
processo que cria a categoria vazia em (12B), com a diferença de que, no caso de não 
haver nenhum tópico discursivo engendrado na posição deslocada de tópico, é o sujeito 
da matriz que é movido para essa posição. Como o sujeito encaixado também é movido 
na oração encaixada para posição de tópico, uma cadeia pode ser formada entre o 
sujeito matriz e o sujeito encaixado exatamente da mesma maneira como se forma a 
cadeia em (12B). Todo o aparato adicional das análises de movimento para gerar 
sujeitos nulos (ambiguidade do conjunto de traços-φ de T, processos morfológicos 
misteriosos, e assim por diante) é desnecessário e, por isso, não devem ser postulados. 
Se se assume que uma cadeia de tópico é formada em sentenças como (8b), repetida 
abaixo, então a definição da categoria vazia na posição de sujeito torna-se de pouca 
importância. A impossibilidade de tomar o objeto do verbo matriz como antecedente é 
explicada, sem que se tenha que assumir que a oração complemento desses verbos (da 
classe de convencer) sejam adjuntos.  

(8b) [O Pedro1 [ t1 convenceu a    Cilene2 (de) [que [ec1/*2 [ t1 joga         futebol 
 

 

 

                                                 
15  Claramente, essa atribuição de tópico (ou pressuposição) e foco não acontece em toda língua. BP 
apresenta um padrão de línguas que tem sido chamadas de tópico proeminente (cf. LI; THOMPSON 
1976). Para discussão do PB como uma língua de tópico proeminente, veja Negrão e Viotti (2000), 
Negrão (1999), Modesto (2008).  
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5. Hiperalçamento 

Como mencionado na introdução, a análise de Ferreira (2000, 2009) parte do 
postulado de que sentenças como (15) abaixo instanciam uma construção de 
hiperalçamento. Na verdade, que hiperalçamento existe em PB é predito pela análise de 
Ferreira/Nunes. Se movimento-A para fora de uma oração encaixada finita é permitido 
em PB, não há razão para que esse movimento tenha necessariamente que tomar como 
alvo uma posição temática. Isto é, além das construções de controle finito discutidas na 
seção 3, PB deveria logicamente exibir também construções de hiperalçamento. Assim, 
a não existência de hiperalçamento em PB, se verificada, seria uma indicação clara de 
que as análises de movimento estão no caminho errado.  

(14) Parece que o  João  comprou um carro novo.  

 (15) a.  O  João parece que  comprou um carro novo.  
 b.  Os meninos parecem que fizeram a tarefa.        (de Nunes (2008a)) 16 

De acordo com a revisão de Nunes do trabalho de Ferreira, temos de assumir 
que o T da oração encaixada em (14) é especificado por um conjunto de traços-φ 
completo, para que o sujeito possa valorar seu traço de Caso na sua oração, produzindo 
uma construção impessoal. Em (15a, b), entretanto, o T da oração encaixada deve ser 
assumido como sendo especificado por número apenas; o sujeito não pode valorar seu 
traço de Caso na oração encaixada, continuando ativo, e entra em Agree com o T da 
matriz que valora seu traço de Caso. O sujeito então se move para [Spec T] para checar 
o traço EPP. A derivação de uma sentença como (15a), como explicitada por Nunes 
(2008a), é vista em (16).  

(16) [TP João[Case:NOM] T[P:default; N:default]/EPP [vP parece [CP que [TP João[Case:u] T[N:default]/EPP [vP João[Case:u] 
comprou um carro novo]]]]] 

De acordo com Ferreira (2000, 2009) e Nunes (2008a), a concordância entre o 
DP alçado e o verbo de alçamento é evidência suficiente para assumir que 
hiperalçamento (e, consequentemente, controle finito) é uma possibilidade em PB. Nas 
próximas seções, mostraremos que a conclusão é precipitada. Em primeiro lugar, 

                                                 
16 Boeckx, Hornstein e Nunes (no prelo) argumentam que a proposta apresentada em Nunes (2008a) de 
que caso inerente é atribuído à oração encaixada em (15b) é: 

capaz de acomodar alguma micro-variação entre os falantes. Por exemplo, (39c) [meu (ia) 
abaixo, MM] não é tão aceitável como (37c) [(ib), MM] para alguns falantes. Dado que 
atribuição de caso inerente é uma propriedade lexical, que é, até certo ponto, idiossincrática, a 
variação entre os falantes com respeito às idiossincrasias lexicais de predicados impessoais 
específicos não é, portanto, surpreendente. (BOECKX; HORNSTEIN; NUNES (no prelo), 
tradução do autor). 

O problema com a lógica dos autores é que se um falante de PB não imputa a propriedade lexical de 
atribuir caso inerente ao verbo perigar, então a sentença (ic) deveria ser aceitável para aqueles falantes. 
Mas essa sentença é dada como agramatical por Boeckx, Hornstein e Nunes: exemplo (39b) capítulo 5, o 
que significa que nenhum falante de PB imputa essa propriedade lexical ao verbo perigar.  Assim, todos 
os falantes deveriam aceitar (ia) tão facilmente quanto aceitam (ou não aceitam) (ib), o que não é o caso. 
Isso quer dizer que a proposta em Nunes (2008a) não acomoda a variação que realmente existe entre 
esses exemplos de hiperalçamento. Falantes variam grandemente quanto aos seus julgamentos dessas 
sentenças. Eu, pessoalmente, não aceito nem exemplos do tipo (ib), então aqueles como (ia) soam bem 
fora da norma, para mim. 
(i) a.  [[aqueles funcionários]i perigam que ti vão ser demitidos]. 

b.  [[os meninos]i parecem que ti fizeram a tarefa]. 
c.  *Que aqueles funcionários vão ser demitidos periga.  
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hiperalçamento/controle finito é incompatível com o sistema de fases proposto por 
Chomsky (2000, 2001). Em segundo, concordância, por si só, não pode ser tomada 
como evidência de hiperalçamento porque também se verifica em português europeu. 
(Continuaremos a usar o termo “hiperalçamento” para descrever as estruturas que 
mostram concordância no verbo de alçamento por conveniência. O leitor, entretanto, 
deve ter em mente que não subscrevemos à análise dessas estruturas como envolvendo 
movimento-A do sujeito encaixado para fora de uma oração finita.) 

5.1. O sistema de fases 
Como notado por Nunes (2008a), a derivação em (16) acima levanta um 

problema técnico relacionado ao sistema de fases proposto por Chomsky (2000, 2001). 
O vP matriz em (16) não é uma fase (forte) pois o seu núcleo não é um verbo leve 
“transitivo”. O CP encaixado, entretanto, deveria ser uma fase forte e, 
consequentemente, deveria impedir o movimento do sujeito encaixado. Nunes (2008a) 
discute três propostas diferentes que foram apresentadas para tratar desse problema. 
Rodrigues (2004) mantém que o CP encaixado é uma fase, mas, de acordo com Nunes, 
a proposta da autora encontra problemas envolvendo construções em que T concorda 
com um objeto nominativo por sobre um sujeito quirky em [Spec, vP]. Esse não é o 
único problema com essa proposta (como discutido em Modesto (2007, 2009)). Já 
Ferreira assume que um núcleo C que seleciona um T com um conjunto incompleto de 
traços-φ não conta como uma fase forte. Nunes, citando Martins e Nunes (no prelo), 
nota que essa tomada de posição incorretamente impede a derivação de construções de 
“hiperalçamento de tópico” como (17a). Martins e Nunes (2005, no prelo) argumentam 
que essas construções envolvem movimento de um tópico da oração encaixada para a 
posição de sujeito da oração matriz, como mostrado em (17b).17 

(17)  a.  Os meninos parecem que eles viajaram ontem. 
b.  [TP [os meninos]i T[N;P] parecem [CP que [TopP ti [TP eles viajaram ontem]]]] 

Dessa forma, Nunes assume, seguindo Martins e Nunes (no prelo), que a versão 
da Condição de Impenetrabilidade de Fase (PIC) de Chomsky (2001), mostrada abaixo, 
é capaz de dar conta tanto do hiperalçamento de tópicos quanto de sujeitos. O autor 
explica:  

 

According to (28) [em (18), MM], Spell-Out is required to apply to the complement of 
the head of the CP phase only when the next strong phase head is introduced in the 
derivation. Given that neither TP nor the VP/vP associated with raising verbs qualify as 
strong phases, Spell-Out need not apply to the embedded TP in (25b) [meu (16), MM] 
or TopP in (26b) [meu (17b), MM] before the matrix C (the next strong phase head) is 
added to the derivation. Hence, the matrix T can establish a probe-goal relationship with 
the embedded subject in (25b) [meu (16), MM] or the embedded topic in (26b) [meu 
(17b), MM] before merger of the matrix C. (NUNES, 2008a, p. 97-98) 

 

(18)  The domain of H [the head of the strong phase HP; JN] is not accessible at ZP [the smallest 
strong phase dominating HP; JN]; only H and its edge are accessible to such operations. 
(NUNES, 2008a, p. 97) 

                                                 
17  Não é claro, para mim, por que (17b) não é um caso de movimento impróprio (cf. CHOMSKY, 1981, 
p. 195-204; ABELS, 2007).  
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Apesar de a versão da PIC de Chomsky 2001 ser realmente capaz de dar conta 
das estruturas de hiperalçamento e de hiperalçamento de tópico, Nunes (2008a) deixa de 
apontar que ela não é capaz de dar conta das derivações de controle finito que ele 
acabara de discutir. Tomemos a derivação em (4b), repetida em (19), por exemplo.  

(19) [TP João[Case:NOM] T[P:default; N:default]/EPP [vP João[Case:u] disse [CP que [TP João[Case:u]  T[N:default]/EPP  [vP 
João comprou um carro novo ]]]]] 

Na derivação de uma sentença de controle finito como (4a), vista em (19), a 
oração encaixada é complemento do verbo dizer, um verbo transitivo. Quando o verbo 
leve “transitivo” é adicionado à derivação, sendo uma fase forte, ele deveria causar o 
spell-out do complemento do núcleo C e o sujeito encaixado deveria se tornar 
indisponível para ser copiado e re-concatenado ao verbo leve na matriz. Portanto, é 
impossível derivar uma estrutura de controle finito com a versão da PIC usada por 
Nunes (2008a).  

Para resolver o problema, uma possibilidade seria assumir que o CP contendo 
um T defectivo não é uma fase (forte), como em Ferreira (2000). Essa solução, 
entretanto, criaria um novo problema. Tomemos a derivação de (14), repetida em (20a) 
abaixo. A derivação deve conter um T encaixado com um conjunto completo de traços-
φ e um expletivo nulo, que é concatenado (por merge) com o T matriz. Suponha agora 
que a mesma numeração é formada com o T φ-incompleto na oração encaixada, o que é 
sempre uma possibilidade em PB, segundo os autores. Nesse caso, considere a 
derivação de (20b). Quando o T matriz sonda o seu domínio, deveria achar o DP as 
meninas como alvo, pois esse DP ainda está ativo e acessível (uma vez que o T 
encaixado é defectivo). A sonda valoraria então seus traços como terceira pessoa e 
plural por AGREE com o DP, cancelando assim também o traço de Caso do DP. Se um 
expletivo (nulo) está presente na numeração, o DP deveria manter-se na oração 
encaixada e a sentença agramatical (20b) seria derivada:18  

(20) a. Parece que o João comprou um carro novo.  
 b.  *Parecem que as  meninas saíram.  

Eu confesso não ver saída para esse problema. Se o CP encaixado é uma fase, 
não há maneira de derivar estruturas de controle finito (a não ser que alguma estipulação 
ad hoc seja tomada, como em Rodrigues (2004). Se esses CPs não são fases, não há 
maneira de prevenir (20b) de ser derivada. Podemos então tomar esse fato como uma 
indicação de que movimento-A para fora de uma oração finita não é uma operação 
permitida pela gramática (do PB, pelo menos).  

5.2. Concordância com o verbo de alçamento 
Partindo de (15a), Ferreira (2009) afirma que o sujeito o João não deveria ser 

analisado como um tópico, porque esse DP pode ser substituído por um pronome fraco 
(21a) ou um quantificador bare (21b), e as sentenças continuam aceitáveis. 
Considerando que esses elementos não podem ser tópicos, ainda segundo o autor, 
somos forçados a concluir que hiperalçamento é possível em PB. O autor fornece (22a, 
b) como confirmação:  

                                                 
18  A derivação delineada no texto procede de maneira bastante similar à da derivação de (i) abaixo, que 
muito provavelmente também contém um expletivo nulo:  
(i) Chegaram umas cartas.  
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(21) a. Cê  parece que  está doente. 
 b. Alguém  parece que está doente. 

 (22) a.   *Cê,  João  me  disse que vai  ser aprovada. 
b.   * Alguém, João me disse que  seria aprovado. 

Martins e Nunes (2005) fornecem mais um argumento em favor de se tratar a 
posição ocupada pelo DP o João em (15a) como sendo uma posição-A e, portanto, não 
um tópico: expressões idiomáticas não podem ser topicalizadas, mas podem ser 
hiperalçadas:   

(23)  a.  A  vaca foi  pro brejo. 
  Leitura idiomática: ok.   
 b.  A vaca, o João   disse que foi  pro brejo.  
  Leitura idiomática: impossível.  
 c.  A vaca  parece que foi pro brejo.  
  Leitura idiomática: ok.  

Entretanto, a conclusão de que o sujeito nessas estruturas de hiperalçamento é 
A-movido, baseada na concordância verbal, sujeitos quantificados e expressões 
idiomáticas, é precipitada. Sentenças envolvendo alçamento de um sujeito a partir de 
uma oração finita também parecem ser possíveis em português europeu (PE) e outras 
línguas românicas (cf. FERNÁNDEZ-SALGUEIRO, 2005, 2008). Em PE, pelo menos, 
quantificadores bare e expressões idiomáticas são aceitos como sujeitos deslocados 
nessas construções:  

(24) a.  A Montanha parece que pariu  um rato.      (EP) 
  Leitura idiomática ok: ‘O que era esperado não aconteceu.’ 
 b.  Ninguém parece que percebeu isso.      (EP) 

Na verdade, de acordo com Pilar Barbosa (com. pes.), sentenças com e sem 
concordância no verbo de alçamento convivem em PE, assim como em BP. Uma busca 
rápida no google forneceu vários exemplos, entre eles estes em (25):   

(25) a.  As pessoas parecem que vivem só para comprar. (de www.geracao.cic.pt) 
 b.  Alguns parecem que combinam. (de www.eurogamer.pt) 

A existência do que parecem ser estruturas de hiperalçamento em PE não 
comprova que Ferreira (2000, 2009) e Nunes (2008a) estão errados em afirmar que 
hiperalçamento existe em PB, mas isso enfraquece o argumento desses autores 
consideravelmente, porque o núcleo T não pode ser tomado como sendo ambíguo em 
PE (não há controle finito em PE, por exemplo). As sentenças em (24) e (25), em PE, 
parecem ter de ser explicadas ou por movimento ou por merge já na posição deslocada. 
Naturalmente, essa posição teria de ser diferente da posição ocupada por tópicos 
semânticos, que excluem quantificadores bare e expressões idiomáticas. Que uma 
posição como essa realmente existe é demonstrado pelas sentenças em (26) do PE 
(tiradas de BARBOSA, 2000), em que um quantificador bare aparece na posição 
deslocada:  

(26) a.  Alguémi ela viu ti, mas não sei  quem.     (EP) 
 b.  Nadai  te  posso dar ti.       (EP) 

Nesta seção, vimos que movemento-A para fora de uma oração finita é 
incompatível com o sistema de fases proposto por Chomsky (2000, 2001), quer 
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considerando o CP contendo o sujeito nulo como uma fase, quer não. Também foi 
apresentada evidência de que a concordância em construções de alçamento não é 
evidência suficiente para postular que hiperalçamento exista em PB.   

6. Conclusão 
Acredito ter argumentado convincentemente que a análise de movimento do 

sujeito nulo do PB requer uma série de postulados não empiricamente fundamentados, 
enquanto a análise de apagamento de tópico não requer nenhum: ela usa o processo de 
apagamento de tópico que já tem de ser postulada de qualquer maneira. Entre os 
postulados desnecessários estão o de que T é ambíguo em PB entre uma realização 
“plena” e uma “defectiva”; e a afirmação de que o complemento dos verbos 
bitransitivos são adjuntos.  

Argumentamos que a evidência em suporte da existência de construções de 
hiperalçamento é, pelo menos, discutível e não muito convincente quando contrastada 
pelo fato de que a mesma construção parece ser possível em PE.  

Indiretamente, então, argumentamos que controle finito e hiperalçamento não 
podem ser usados como argumentos em favor da TCM.    
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Abstract: This paper examines some syntactic aspects of gerundive clauses in Brazilian 
Portuguese in sentences like O técnico brasileiro quer o time atacando muito. At first sight, 
this gerundive appears to have the same structure as the gerundive in O professor surpreendeu 
os alunos fumando na sala de aula, which is often analyzed as an object-oriented secondary 
predicate or as a nominal modifier. However, a closer look reveals that these constructions 
show a different behavior and that the mentioned analyses are inadequate to the first type of 
gerundive. The aim of this work is to discuss the differences between these two gerundive 
clauses, and propose that the first one forms a single clausal constituent, complement of the 
matrix verb. 

Keywords: gerundive clauses; complementation; secondary predicate. 

Resumo: Este trabalho examina alguns aspectos da sintaxe das orações gerundivas do 
português brasileiro em sentenças como (1) O técnico brasileiro quer o time atacando muito. 
À primeira vista, essas construções parecem possuir a mesma estrutura da gerundiva em (2) O 
professor surpreendeu os alunos fumando na sala de aula, comumente analisada como um 
adjunto predicativo do objeto do verbo principal ou como um adjunto adnominal. No entanto, 
um exame mais acurado mostra que essas construções possuem comportamento diferente e 
que as análises mencionadas não são adequadas para a oração de gerúndio da sentença (1). O 
objetivo deste trabalho é, pois, discutir as diferenças entre esses dois tipos de gerundivas, 
argumentando que o primeiro forma um constituinte único oracional complemento do verbo 
principal. 

Palavras-chave: orações de gerúndio; complementação; predicado secundário. 

Introdução  
 Este trabalho examina alguns aspectos da sintaxe das orações gerundivas do 
português brasileiro que aparecem em construções como as ilustradas em (1).1 À 
primeira vista, essas construções parecem possuir a mesma estrutura das construções em 
(2), em que a gerundiva é comumente analisada como um adjunto predicativo do objeto 
do verbo principal, no caso de (2a), ou como um modificador nominal, no caso de (2b). 
No entanto, um exame mais acurado dessas construções mostra que as sentenças em (1) 
possuem comportamento diferente das sentenças em (2) e sugere que as análises 
mencionadas não são adequadas para as construções em (1).  

(1)  a  Mesmo assim, o técnico brasileiro quer o time atacando muito.  (par=28054) 
      b  Estamos como uma mulher grávida de nove meses, que não aguenta mais gente  
  falando de gravidez e querendo tocar a barriga.  (par=Esporte-96a-17-52) 

 (2)  a O professor surpreendeu os alunos fumando na sala de aula. 
 b Pedro recebeu uma caixa contendo seus pertences. 

                                                 
1 Dados do Corpus NILC, que contém majoritariamente textos jornalísticos, mas também cartas 
comerciais e textos didáticos, disponível no projeto AC/DC – projeto de acesso e disponibilização de 
corpora do português – no endereço http://www.linguateca.pt/ADCD. 
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O objetivo principal deste trabalho é discutir as diferenças existentes entre os 
dois tipos de construção e argumentar que as gerundivas em (1) formam um constituinte 
único oracional complemento do verbo principal, ou seja, uma small clause 
complemento. O termo small clause refere-se à sequência de constituintes XP YP que 
entram em uma relação de predicação, em que YP pode conter um sintagma adjetival, 
um sintagma nominal, um sintagma preposicional ou um verbo numa forma não finita. 
Embora a questão de saber se a small clause forma ou não um constituinte ainda seja 
debatida, adota-se, neste trabalho, a posição de Stowell (1983), de que as small clauses 
formam um constituinte e a relação sujeito-predicado é estrutural, contra a posição de 
Williams (1983), para quem as small clauses não existem – isto é, a sequência XP YP 
não forma um constituinte – e a relação sujeito-predicado é indicada por indexação. 
Dessa forma, adota-se a hipótese de que a estrutura das sentenças em (1) corresponderia 
à representação em (3), em que o gerúndio juntamente com o sintagma nominal que o 
precede formam um único constituinte complemento do verbo matriz. Como não se 
discute neste trabalho a estrutura interna desse constituinte, ele está identificado apenas 
pelo rótulo SC. 

(3) 

NPsuj

v

V

NP GER

SC

VP

v'

vP

 
 

Para argumentarmos pela análise das orações de gerúndio em (1) como small 
clauses complemento, discutiremos, em primeiro lugar, as diferenças que podem ser 
observadas entre os dois grupos de sentenças com relação aos tipos de complementos 
que seus predicados apresentam, e, em seguida, aplicaremos às sentenças testes relativos 
a acarretamento semântico, extração a partir do complemento, movimento, distribuição 
de advérbios e utilização de expressões idiomáticas. O resultado desses testes sugere 
que as orações gerundivas em (1) formam um constituinte único com o NP que segue o 
verbo principal, diferentemente das orações gerundivas em (2), que seriam mais bem 
analisadas como um predicado secundário e um modificador do nome, respectivamente. 

Este trabalho discute ainda algumas propriedades das construções em (1), como 
o tipo de verbo matriz que aceita complementos gerundivos e os tipos de complemento 
que podem alternar com o gerúndio nesses casos. Discute-se igualmente o tempo na 
oração subordinada e a interpretação do seu sujeito. 

Na primeira seção, apresentamos os dados estudados, bem como um breve 
resumo sobre as possibilidades de ocorrência das orações de gerúndio em português. Na 
seção seguinte, estabelecemos as diferenças entre as gerundivas objeto desta pesquisa e 
outros tipos de gerundivas. Em seguida, realizamos uma breve discussão sobre as 
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propriedades dos verbos matrizes das construções em estudo. Por fim, apresentamos 
nossas considerações finais. 

A oração de gerúndio 
Considerando-se a classificação tradicional, com relação à forma, as orações de 

gerúndio são chamadas de orações Reduzidas, porque, contrariamente às orações 
Desenvolvidas, são caracterizadas pela ausência de conectivo explícito e apresentam 
verbo na forma nominal (da mesma maneira que as orações de infinitivo e de 
particípio). Com relação à função no período, as orações são classificadas em 
Substantivas, Adjetivas e Adverbiais. As orações gerundivas são comumente analisadas 
ou como Adjetivas (4) ou como Adverbiais (5). De acordo com as definições 
apresentadas, as orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjunto adnominal 
e as orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial. Supõe-se, 
assim, que as orações reduzidas de gerúndio funcionam em (4) como adjunto adnominal 
e em (5) como adjunto adverbial. 

 

 (4)  a Virou-se e viu a mulher [dando com a mão] [...] (CUNHA; CINTRA, 2000, p. 614.) 
 b Encontrei os alunos [dançando no meio da sala.] (FARACO; MOURA, 2001, p. 492.) 

c Compramos uma fita [explicando o funcionamento do DVD.] (HENRIQUES, 2008, p. 
141) 

(5)  a [Conhecendo o seu passado], confio no seu futuro. (ROCHA LIMA, 2001, p.276) 
 b [Pensando bem], tudo aquilo era muito estranho. (CUNHA; CINTRA, 2000, p. 616.) 
 c Um homem agigantado [...] saiu da choupana [murmurando sons mal  articulados.]   
  (BECHARA, 1992, p. 166) 

 

Essa análise não se apresenta, entretanto, sem problemas. Um olhar mais atento 
sobre as construções em (4) e em (5) nos mostra que as orações de gerúndio exercem, 
além da função de adjunto adnominal (4c) e de adjunto adverbial (5a-b), a função de 
predicativo (4a-b) e (5c). Por exemplo, as orações de gerúndio em (4a-b) e (5c) estão 
ocupando exatamente a posição de um predicativo do objeto, como se pode observar em 
uma comparação com (6). Pode-se observar ainda que as paráfrases mais adequadas 
para as orações (4a-b) e (5c) são aquelas em (7a-c), e não aquelas em (7a’-c’). Por outro 
lado, a paráfrase para a construção em (4c) só pode ser aquela em que a desenvolvida 
exerce a função de adjunto adnominal (8). 

 

(6)  a Virou-se e viu a mulher [sentada]. 
 b Encontrei os alunos [parados no meio da sala].  
 c Um homem agigantado [...] saiu da choupana [assustado]. 

(7)  a Virou-se e viu a mulher enquanto ela dava com a mão.  
 a’ Virou-se e viu a mulher que dava com a mão. 
 b Encontrei os alunos enquanto eles dançavam no meio da sala. 
 b’ Encontrei os alunos que dançavam no meio da sala. 
 c Um homem agigantado murmurava sons mal articulados enquanto saía da choupana. 
 c’ Um homem agigantado saiu da choupana enquanto murmurava sons mal articulados. 

(8) a *Compramos uma fita enquanto ela explica o funcionamento do DVD. 
 a’ Compramos uma fita que explica o funcionamento do DVD. 



 

412 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 409-418, abr-mai 2010 

A análise das orações de gerúndio como predicativo está presente em estudos 
linguísticos mais atuais (BORGES NETO; FOLTRAN, 2001), com a denominação de 
predicados secundários, que podem ser orientados tanto para o objeto quanto para o 
sujeito do verbo principal. Os autores mencionam que os casos em que o gerúndio 
aparece predicando de um objeto são raros, citando apenas exemplos com verbos de 
percepção e com o verbo encontrar, de que vimos exemplos em (4). Já os casos em que 
o gerúndio forma um predicado secundário voltado para o sujeito são, segundo eles, de 
ocorrência ampla e irrestrita. Em (9), seguem dois exemplos.  

 

(9)  a O João escreve no computador cantando. 
 b O Pedro trabalha vendendo alimentos. 

 

Borges Neto e Foltran (2001) reconhecem igualmente a leitura atributiva do 
gerúndio, quando este é empregado dentro do sintagma nominal, como no caso de (10).  

 

(10)  Água fervendo é um perigo. 

 

As análises de predicado secundário ou de modificador nominal, no entanto, não 
se revelam adequadas aos dados do PB que constituem o objeto desta pesquisa, 
ilustrados em (1) e repetidos em (11). 

 

(11)  a  Mesmo assim, o técnico brasileiro quer o time atacando muito. (par=28054) 
      b  Estamos como uma mulher grávida de nove meses, que não aguenta mais gente  
  falando de gravidez e querendo tocar a barriga.  (par=Esporte-96a-17-52) 

 

À primeira vista, essas construções parecem possuir a mesma estrutura das 
construções em (2), cujas gerundivas, como vimos, são analisadas ou como um 
predicado secundário orientado para o objeto (2a) ou como um modificador nominal 
(2b). Contudo, um exame mais acurado dessas construções revela que as sentenças em 
(2) e em (11) possuem comportamentos diferentes. Na seção que segue, apresentaremos 
algumas propriedades dessas orações de gerúndio que sugerem que elas formariam com 
o NP que segue o verbo principal um constituinte único, ou seja, uma small clause 
complemento, diferentemente da gerundiva em (2a), que seria melhor analisada como 
um predicado secundário (uma small-clause adjunto), e da gerundiva em (2b), melhor 
analisada como um modificador nominal. 

A oração de gerúndio como complemento verbal 
A análise das gerundivas como constituinte único oracional já foi proposta para 

as orações de gerúndio presentes nas construções com um verbo de percepção (12) por 
Rodrigues (2006), que considera que essas construções são, na verdade, ambíguas, 
podendo receber três análises diferentes: i) um constituinte de tipo NP complexo, em 
que o gerúndio é um modificador do nome, parafraseada em (13a); ii) dois constituintes 
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distintos – um NP objeto do verbo de percepção seguido de um predicado secundário, 
parafraseada em (13b) ; e iii) um constituinte único oracional complemento do verbo de 
percepção, isto é, uma small clause complemento, parafraseada em (13c) – o NP que 
segue o verbo de percepção não é objeto desse verbo, mas sujeito estrutural do 
predicado subordinado.  

 

(12)  Maria viu o menino vendendo bala na esquina.  

(13) a Maria viu o menino que vendia bala na esquina. 
 b Maria viu o menino enquanto ele/ela vendia bala na esquina. 
 c Maria viu o evento do menino vendendo bala na esquina. 

Moutella (1995), Lopes (2004) e Móia e Viotti (2004) também sugerem que, no 
caso dos verbos de percepção, a gerundiva formaria um constituinte único objeto desse 
verbo. No entanto, Lobo (2001, 2006), por exemplo, considera que as gerundivas 
possuem um caráter intrinsecamente predicativo ou verbal, o que as impediria de 
ocorrer em posições argumentais, e propõe a análise de adjunto predicativo para essas 
construções.  

Para argumentar a favor da análise das gerundivas em (1) como constituintes 
únicos oracionais, mostraremos que várias diferenças podem ser observadas entre essas 
sentenças e as sentenças em (2). 

Tipos de complemento  
Nas sentenças em (1), a gerundiva pode alternar-se com uma oração no 

subjuntivo (14), enquanto nas sentenças em (2) isso não é possível: os verbos 
supreender e receber não aceitam complementos oracionais (15). 

 

(14)  a O técnico brasileiro quer que o time ataque muito. 
 b ...que não aguenta mais que se fale de gravidez.... 

(15)  a *O professor surpreendeu que os alunos fumem/fumam na sala de aula. 
 b *Pedro recebeu que uma caixa contenha/contém seus pertences. 

 Carreira (2008) observa que o fato de os verbos aceitarem complementos 
oracionais plenos não garante que eles aceitem também como complemento uma small 
clause. O autor ilustra esse fato com exemplos com o verbo saber (16). 

 

(16)  a O Harry Potter sabe que a Hermioni é inteligente. 
 b *O Harry Potter sabe a Hermioni inteligente. 

 

Dessa forma, a substituição por uma completiva em (14) não constitui um teste 
conclusivo para argumentar a favor da análise das orações de gerúndio em (1) como 
small clauses. Ainda assim, é fato que os verbos dessas sentenças aceitam um 
complemento oracional, o que deixa em aberto a possibilidade de que o gerúndio seja 
uma small clause. Além disso, vale notar que o complemento oracional de saber deve 
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estar no indicativo, enquanto o complemento oracional dos verbos abordados neste 
artigo aparecem no subjuntivo. 

Acarretamento 
 Quando se observa os padrões de acarretamento das sentenças em (1) e em (2) 
verifica-se que existe uma diferença entre eles. Diferentemente de (18), as sentenças (a-
b) em (17) não acarretam as sentenças (a’-b’). Esse teste mostra que as estruturas das 
sentenças em (1) e em (2) são necessariamente diferentes. As análises em que o 
sintagma nominal que segue o verbo principal é objeto desse verbo não podem ser 
consideradas para as sentenças em (1). 

 

(17)  a  O técnico brasileiro quer o time atacando muito.   
 a’ #O técnico brasileiro quer o time. 
      b  [...] uma mulher grávida de nove meses, que não aguenta mais gente falando de  
  gravidez e querendo tocar a barriga.  
      b’  #[...] uma mulher grávida de nove meses, que não aguenta mais gente.   

 (18)  a O professor surpreendeu os alunos fumando na sala de aula. 
 a’ O professor surpreendeu os alunos. 
 b Pedro recebeu uma caixa contendo seus pertences. 
 b’ Pedro recebeu uma caixa. 

 

Extração 
 A extração a partir da oração de gerúndio é possível para a sentença em (19), 
com o verbo querer, mas impossível para a sentença em (20), com o verbo supreender. 
Dado que a extração a partir de um argumento é possível, enquanto a extração a partir 
de um adjunto constitui uma violação das restrições sobre movimento, pode-se concluir 
que a oração de gerúndio em (19) é argumento de querer, ao passo que a oração de 
gerúndio em (20) é adjunto de supreender. 

 (19)  a  O professor não quer os alunos fumando charuto na sala de aula. 
 b O que (que) o professor não quer os alunos fumando na sala de aula ? 

 (20)  a O professor surpreendeu os alunos fumando charuto na sala de aula. 
 b *O que (que) o professor surpreendeu os alunos fumando na sala de aula? 

Movimento 
Considerando-se que uma sequência que pode ser movida em uma sentença 

forma um constituinte (CARNIE, 2002), o fato de a sequência NP + gerúndio em (1) 
poder ser fronteada ou pseudoclivada (21) atesta que essa sequência forma um 
constituinte. Mais importante é observar que esses tipos de movimento não são 
possíveis para a sequência NP + gerúndio em (2), como ilustrado em (22), o que sugere 
fortemente uma diferença na estrutura dessas construções. 

(21)  a  Os alunos fumando na sala de aula, o professor não quer. 
 b Os alunos fumando na sala de aula, é o que o professor não quer. 

 (22)  a *Os alunos fumando na sala de aula, o professor surpreendeu. 
 b *Os alunos fumando na sala de aula, é o que o professor surpreendeu. 
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Interpretação dos advérbios 
 A distribuição sintática dos modificadores adverbiais pode igualmente ajudar a 
entender a estrutura das orações de gerúndio estudadas. Os advérbios, de acordo com 
Stowell (1991), possuem alcance no constituinte em que aparecem. Assim, nas 
sentenças em análise, se um advérbio aparecendo entre o sintagma nominal e o gerúndio 
pode modificar o verbo principal, podemos pensar que esse sintagma nominal faz parte 
da oração matriz, ou seja, que ele é objeto desse verbo. É o caso da sentença em (23a), 
em que o advérbio frequentemente possui alcance sobre surpreender. Dessa forma, o 
sintagma nominal Maria pode ser analisado como objeto do verbo surpreender. Não é, 
no entanto, o caso da sentença em (23b), em que o advérbio frequentemente não possui 
alcance sobre o verbo querer. Isso indica que o gerúndio em (23b) forma com o 
sintagma nominal a Maria um constituinte oracional único, estabelecendo um domínio 
para a interpretação do advérbio. Confirmando essa análise, tem-se a aceitabilidade da 
sentença em (24a), em que um advérbio – raramente – modifica o verbo querer e outro 
– frequentemente – modifica o complemento, e a inaceitabilidade da sentença em (24b), 
com os dois advérbios.  

(23) a João surpreendia a Maria frequentemente trabalhando. 
 b João queria a Maria frequentemente trabalhando. 

(24) a João queria raramente a Maria frequentemente trabalhando. 
 b #João surpreendia raramente a Maria frequentemente trabalhando. 

Expressões idiomáticas 
 As expressões idiomáticas formadas por um sintagma nominal sujeito fixo e por 
um sintagma verbal podem contribuir para mostrar que as orações de gerúndio com 
verbos do tipo de querer formam um constituinte único oracional. Essas construções são 
geralmente vistas como unidades sintáticas que carregam um significado 
idiossincrático, cujo sujeito não é referencial. Assim, o fato de poderem aparecer como 
complemento do verbo querer, como nos exemplos em (25), indica que o sintagma 
nominal que segue esse verbo não pode ser analisado como seu objeto. Em outras 
palavras, esse sintagma nominal só pode ser entendido como sujeito da encaixada, e não 
como objeto do verbo matriz. Nos exemplos em (25), o que se deseja, efetivamente, é o 
evento denotado pela expressão idiomática: nem o sintagma nominal a vaca em (25a) 
nem o sintagma nominal o bicho em (25b) podem ser considerados como objeto do 
verbo volitivo. Por outro lado, essas expressões idiomáticas com o verbo no gerúndio 
não são possíveis com verbos do tipo de supreender (26). 

(25) a Não queremos a vaca indo pro brejo por causa da crise. 
 b Pedro não queria o bicho pegando desse jeito. 

(26) a #Nós encontramos a vaca indo pro brejo. 
 b ??Pedro surpreendeu o bicho pegando. 

Vimos nessa seção que, apesar de sua aparente semelhança, as orações de 
gerúndio apresentadas em (1) são distintas das orações de gerúndio apresentadas em (2). 
Os testes realizados sugerem que as gerundivas em (1) formam um constituinte único 
oracional, diferentemente das gerundivas em (2). Na seção que segue, busca-se 
identificar outros verbos que aceitam complementos gerundivos e discutir algumas 
propriedades dessas construções. 
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Propriedades das construções com gerúndio complemento 
 Os verbos que aceitam complementos gerundivos parecem se restringir aos 
verbos conhecidos como psicológicos com o experienciador na posição de sujeito. Em 
(27), temos alguns exemplos desses predicados. 

 (27)  a  O professor não quer [os alunos fumando na sala de aula]. 
 b Eu prefiro [meus filhos viajando comigo]. 
 c Não aguento [estrangeiros falando mal de meu país]. 
 d  Não suporto [a Maria chorando]. 
 e  Pedro aceitou [os alunos fumando na sala]. 
 f Eu lamento [esses garotos chegando tarde todos os dias]. 

As gerundivas em (27b-f) se comportam da mesma forma que a gerundiva em 
(27a), testada na seção anterior. Por exemplo, em (28), pode-se observar esse 
comportamento com relação ao teste de acarretamento e em (29), com relação ao teste 
de movimento. Dessa forma, consideramos as gerundivas entre colchetes em (27) como 
constituintes únicos oracionais complementos do verbo matriz. 

(28)  a  #O professor não quer os alunos. 
 b #Eu prefiro meus filhos. 
 c #Não aguento estrangeiros. 
 d  #Não suporto a Maria. 
 e  #Pedro aceitou os alunos. 
 f *Eu lamento esses garotos. 

(29)  a  Os alunos fumando na sala de aula, é o que o professor não quer. 
 b Meus filhos viajando comigo, é o que eu prefiro. 
 c Estrangeiros falando mal de meu país, é o que eu não aguento. 
 d  A Maria chorando, é o que eu não suporto. 
 e  Os alunos fumando na sala, é o que Pedro aceitou. 
 f Esses garotos chegando tarde todos os dias, é o que eu lamento. 

Além de esses predicados apresentarem em comum um sujeito experienciador, 
eles também aceitam complementos no subjuntivo, mas não no indicativo, como se vê 
em (30). 

(30)  a  O professor não quer que os alunos fumem / *fumam na sala de aula. 
 b Eu prefiro que meus filhos viajem / *viajam comigo. 
 c Não aguento que estrangeiros falem / *falam mal de meu país. 
 d  Não suporto que a Maria chore / *chora. 
 e  Pedro aceitou que os alunos fumem / *fumam na sala. 
 f Eu lamento que esses garotos cheguem / *chegam tarde todos os dias. 

Ainda, da mesma forma que o subjuntivo, tal como observado por diversos 
autores (KEMPCHINSKY, 1985; FARKAS, 1992; SANTOS, 1996), o complemento 
gerundivo apresenta também uma interpretação disjunta do seu sujeito em relação ao 
sujeito da oração principal (31). 

 

 (31) a Os professoresi não querem [eles*i / j fumando na sala de aula].  
 b Meus filhosi preferem [eles*i / j viajando comigo]. 
 c Meus amigosi não aguentam [eles*i / j falando mal de nosso país]. 
 d  A Mariai não suporta [ela*i / j chorando]. 
 e  Pedroi aceitou [ele*i / j fumando na sala]. 
 f Os garotosi lamentam [eles*i / j chegando tarde todos os dias]. 
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Entretanto, quando observa-se o tempo na oração subordinada, percebe-se que 
esses predicados não se comportam da mesma forma. Apenas os predicados querer, 
preferir e aceitar permitem que o tempo da subordinada seja diferente do tempo da 
matriz (32). 

(32)  a  O professor não queria ontem [os alunos fumando hoje na sala de aula]. 
 b ?Eu preferia no ano passado [meus filhos viajando comigo no ano que vem]. 
 c *Não aguentei ontem [estrangeiros falando mal de meu país hoje]. 
 d  *Não suportei ontem [a Maria chorando hoje]. 
 e  Pedro aceitou ontem [os alunos fumando na sala hoje]. 
 f *Eu lamentei ontem [esses garotos chegando tarde amanhã]. 

Esse breve exame de algumas das propriedades das construções com gerúndio 
como complemento teve como objetivo mostrar que, se por um lado a classe de 
predicados que aceita esses complementos possui comportamentos semelhantes, ela não 
é totalmente homogênea. Assim, pode-se concluir que é importante examinar esses 
verbos do ponto de vista da classe semântica à qual pertencem, para determinar o papel 
da interpretação semântica na escolha dos tipos desses complementos. 

Considerações finais 
 O objetivo principal deste trabalho foi mostrar que as orações de gerúndio 
presentes em construções com verbos do tipo de querer e de aguentar, como nos 
exemplos em (1), formam com o sintagma nominal que as antecede um constituinte 
único oracional – uma small clause. Em outras palavras, esse sintagma nominal não é 
objeto do verbo principal, mas sujeito do gerúndio. Os testes de constituência realizados 
sugerem que essa é uma análise viável. Partindo da hipótese de que essa análise está 
correta, examinamos algumas propriedades desses complementos e vimos que é 
importante investigá-las mais detalhadamente, principalmente no que diz respeito à sua 
seleção. É igualmente importante que se busque uma ampliação do corpus de 
predicados que aceitam uma oração de gerúndio como complemento. 
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Abstract: In this work I investigate the ditransitive sentences in Brazilian Portuguese (BP). In 
particular, I discuss syntactic, semantic and informational aspects of these sentences, based on 
two phenomena that are highly relevant to ditransitivity in BP: (i) the possibility of alternation 
in the order of the complements of the verb; (ii) the possibility to choose between the 
prepositions a (‘to’) and para (‘for’) introducing the indirect object. In this sense, a question 
arises on the BP dialect spoken at the “Zona da Mata Mineira”, region described by Scher 
(1996), from now on PBM, in which the preposition can be omitted. As for the informational 
aspects, I propose a syntactic structure based on Rizzi (1997) and Belletti (1999). Regarding 
the semantic aspects, I bring, as a possibility of analysis, the proposal of applicative heads 
present in Pylkkänen (2002). 

Keywords: ditransitive sentences; topic/focus; Distributed Morphology; applicative head 

Resumo: Neste trabalho retomo a investigação das sentenças bitransitivas do português do 
Brasil (PB). Em particular, discuto aspectos sintáticos, semânticos e informacionais dessas 
sentenças, baseando-me em dois fenômenos bastante relevantes para a bitransitividade no PB: 
(i) a possibilidade de alternância na ordem dos complementos do verbo; (ii) a possibilidade de 
alternância na escolha das preposições a e para como introdutora do argumento indireto. 
Nesse sentido, emerge como questão a variedade do PB já atestada na Zona da Mata Mineira e 
descrita em Scher (1996), doravante PBM, em que há possibilidade de omissão da preposição. 
Quanto aos aspectos informacionais, proponho uma estrutura sintática nos moldes de Rizzi 
(1997) e Belletti (1999). Já com relação aos aspectos semânticos, trago apenas como primeira 
tentativa de análise a proposta de núcleos aplicativos presente em Pylkkänen (2002). 

Palavras-chave: sentenças bitransitivas; tópico/foco; Morfologia Distribuída; aplicativos 

1. Introdução 
Apesar de bastante discutidas no quadro da Gramática Gerativa, sentenças 

contendo verbos que se constroem com dois argumentos internos ainda apresentam 
aspectos bastante interessantes a serem abordados. 

 Scher (1996), partindo da aparente semelhança entre sentenças como Mary gave 
John a book, do inglês (Verbo–Sintagma Nominal–Sintagma Nominal – VNPNP) e 
sentenças do tipo de A Maria deu o João um livro (VNPNP), do português brasileiro 
falado na Zona da Mata mineira (PBM), propôs como hipótese inicial que tais sentenças 
representavam um mesmo fenômeno ocorrendo nas duas línguas em questão. Os dados, 
porém, não confirmaram a hipótese inicial, revelando diferenças significativas entre 
processos que resultam na mesma ordem de constituintes, a não ser por uma 
característica comum ao elemento que ocupa a posição entre o verbo e objeto direto 
quando a ordem é VNPNP, para o inglês, e VNPNP ou VPPNP (Verbo– Sintagma 
Preposicional–Sintagma Preposicional), para o PBM: objeto indireto tem como marca o 
caráter de tópico discursivo. Scher (1996) propõe, então, uma representação de tópico 
colocado em adjunção a vP.  
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No entanto, Rizzi (1997) e Belletti (2002), explodindo respectivamente a 
periferia do CP e a periferia do VP, encontram nessas duas áreas posições nucleares de 
tópico e foco que abrigam elementos com tais propriedades discursivas, gerando a 
interpretação de tópico e foco a partir da relação Especificador-Núcleo. Assim, a 
interpretação discursiva passar a ser derivada propriamente da representação sintática, já 
que o elemento topicalizado/focalizado é interpretado como Foco ou Tópico quando ele 
preenche as posições de especificadores dessas projeções, respectivamente.  

Nessa mesma linha de pesquisa, Armelin (2008) propõe a aplicação da proposta 
de Rizzi (1997) e Belletti (2002) para as sentenças bitransitivas do PB como um todo. 
No entanto, apesar da proposta de tópico e foco em posições nucleares dar conta de 
aspectos informacionais das sentenças bitransitivas, há ainda aspectos semânticos 
ligados à possibilidade de alternância da preposição introdutora do objeto indireto que 
permanecem sem explicação, o que faz desse tipo de sentenças um campo ainda 
bastante fértil para a pesquisa lingüística.  

Assim, revisito, neste artigo, os estudos das sentenças bitransitivas de uma 
perspectiva diferente: a proposta de núcleos funcionais aplicativos como introdutores do 
argumento interno indireto do verbo. Tal proposta é encontrada em Pylkkänen (2002), 
que, através dos estudos de construções de objeto duplo de várias línguas, mostra que as 
construções aplicativas se dividem semântica e sintaticamente em dois diferentes tipos. 
Em um tipo, o núcleo aplicativo denota uma relação temática entre um indivíduo e o 
evento descrito pelo verbo. Esse tipo é chamado pela autora de Aplicativo Alto, já que o 
núcleo aplicativo se prende acima do VP. O outro tipo de aplicativo será chamado de 
Baixo, no qual o núcleo se combina com o objeto direto e denota uma relação de 
transferência de posse entre este elemento e o argumento aplicado. 

 A análise da proposta de Pylkkänen (2002) para uma língua como o PB, que 
não possui construções com duplo objeto, pode revelar aspectos interessantes da relação 
entre tais construções e as bitransitivas propriamente ditas. Nesse mesmo sentido, 
juntamente com o modelo de Pylkkänen, que se apóia na noção de que palavras e 
sintagmas são formados no mesmo lugar e pelos mesmos mecanismos, abre-se a 
perspectiva de estudar as construções bitransitivas a partir de um dos recentes 
desenvolvimentos da Gramática Gerativa, conhecido como Morfologia Distribuída 
(HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1993), o que pode trazer consideráveis 
contribuições para a solidificação desse modelo teórico.  

O ponto de contato entre a proposta de Pylkkänen (2002) e as sentenças do 
PB/PBM é justamente a semântica vinculada aos núcleos funcionais aplicativos e às 
preposições a e para. Existem verbos bitransitivos no PB em que ambas as preposições 
são possibilidades de seleção do verbo. Assumo que, neste caso, a preposição para é 
ambígua entre a semântica dos aplicativos Altos e Baixos, enquanto a preposição a 
veicula como única possibilidade interpretativa a semântica de transferência de posse 
entre os argumentos internos do verbo, ou seja, de Aplicativo Baixo. Nesse mesmo 
sentido, quando a preposição para é a única possibilidade de seleção do verbo, a 
semântica veiculada será de relação entre um beneficiário e o evento, ou seja, de 
Aplicativo Alto. Uma vez que, no PBM é a preposição a que parece licenciar 
construções do tipo VNPNP, sugiro que haja uma relação bastante forte entre os dados 
do PBM e as estruturas de Aplicativo Baixo. Ressalto, no entanto, que este trabalho é 
apenas inicial e as idéias contidas nele são bastante embrionárias, requerendo maiores e 
mais profundas investigações. 
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2. Apresentando os dados do PBM: 
Nesta seção apresento brevemente algumas das principais características do 

PBM, com base na descrição presente em Scher (1996). 

Fica evidente logo de início que, no PBM, assim como no PB, há certa liberdade 
na ordem em que os complementos dos verbos aparecem nas sentenças bitransitivas: 
não parece haver restrições para a aceitabilidade da sentença quando um PP aparece na 
posição entre o verbo (V) e o objeto direto (OD). Os dados em (1) a,c,e,g são 
representativos do PB, enquanto que aqueles em (1) b,d,f,h, representam o PBM. 

 
(1) a) Ela deu o retrato pro/ao irmão.    b) Ela deu o retrato o irmão. 

c) Ela deu pro/ao irmão o retrato.    d) Ela deu o irmão o retrato. 
e) Eu dei pra/a ele trinta reais   f) Eu dei ele trinta reais. 
g) Eu dei trinta reais pra/a ele    h) Eu dei trinta reais ele. 
 
 

Mas, é preciso dizer que, de acordo com Scher (1996), a ordem VNPNP só 
ocorrerá no PBM se a preposição a for uma das possibilidades de seleção do verbo, ou 
seja, a ordem VNPNP não ocorrerá se apenas a preposição para for selecionada, o que 
justifica a agramaticalidade de (2)b abaixo. 
 
(2) a) Ela comprou um presente pro pai. 

b) *Ela comprou um presente o pai. 
 

Desse mesmo modo, o PBM permite a omissão da preposição do OI mesmo em 
contextos quem não há o OD explícito. 

(3) a)“O que ela fez com o retrato?” “Ela deu o Pedro.” 
b) “O que você vai fazer com o livro da Ana? Ela não está em casa.” “Eu entrego o pai dela.” 

 

Ainda resta ressaltar que o PBM admite a omissão da preposição mesmo sem a 
inversão entre OI e OD: 

 
(4)  a) Mostra o carrinho os meninos! 

b) Dá o recado o seu irmão. 
 

O PBM já aponta dois pontos que considero, neste artigo, crucial para a 
compreensão da bitransitividade do PB: (i) a possibilidade na inversão da ordem dos 
constituintes; (ii) a possibilidade de alternância da preposição – quando presente - que 
introduz o objeto indireto. Quanto à primeira característica é preciso dizer que tal 
inversão é licenciada tanto na variante em questão quanto no PB como um todo. Para 
dar conta desse fenômeno assumo, juntamente com Scher (1996), o caráter de tópico do 
elemento que está entre o verbo e o objeto direto quando a ordem dos constituintes é 
VPPNP para o PB ou possivelmente VNPNP para o PBM. Já quanto à segunda 
característica, apesar de no PBM haver a possibilidade de omissão da preposição, tal 
fenômeno parece ser regulado justamente pela exigência do verbo quanto à preposição 
que pode entrar na composição da sentença. Para dar conta desse fenômeno trago como 
possibilidade de análise o quadro teórico de núcleos funcionais aplicativos, tal como 
proposto em Pylkkänen (2002). 
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3. Alternância na ordem dos complementos: a representação sintática do 
Tópico e do Foco 

Por ser o elemento representativo do tópico discursivo, em geral, associado a 
uma posição de deslocamento à esquerda (LD) na estrutura frasal do PB, Scher (1996) 
propõe uma representação sintática que envolve uma estrutura de adjunção a vP para o 
constituinte sintático que veicula a informação de tópico e que é representado pelo PP. 

De fato, os elementos topicalizados e focalizados não aparecem na sentença por 
necessidades de seleção dos núcleos e, por isso, eram tratados como adjuntos a IP ou a 
CP. No entanto, Rizzi (1997) e Belletti (2002) propõem, respectivamente, a explosão da 
periferia esquerda da sentença, ou seja, do CP e da periferia do VP, ou seja, do IP, 
encontrando nessas áreas posições nucleares de Tópico e Foco para abrigar elementos 
com tais propriedades discursivas. 

Assim, Rizzi (1997) propõe que a área externa da sentença é muito mais rico e 
articulado do que antes se assumia. A explosão do CP ocorre para acomodar certos 
constituintes com propriedades discursivas e de escopo e derivar sua interpretação da 
relação Spec-núcleo. Explodindo o núcleo C, são propostas várias posições, incluindo 
Força - Force - e Finitude - Fin(itness).  

A categoria ForceP é responsável, assim, pelo tipo de sentença (interrogativa, 
declarativa, etc) e pela relação desta com a estrutura superior, enquanto o papel 
estrutural de FinP é conectar o domínio CP com o IP, bem como codificar as 
informações que expressam a finitude da sentença. Entre Force e Fin, várias outras 
posições internas ao CP são identificadas: há crucialmente um Foco que é cercado por 
posições de Tópico. Vejamos abaixo a estrutura proposta em Rizzi (1997): 

 

(5) 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Periferia esquerda da sentença proposta por Rizzi (1997) 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Belletti (2002) propõe que o IP apresenta uma 
significante semelhança com a periferia, acima descrita, do CP, ou seja, crucialmente 
um foco (interno) cercado por posições de tópico, que, uma vez preenchidas, também 
desencadeiam as respectivas interpretações e entonações.  

Contudo, o elemento que preenche a posição FocP interna ao IP recebe 
entonação especial e veicula interpretação diferente daquela associada a esta mesma 
posição na periferia esquerda da sentença. Na periferia esquerda do VP, o constituinte 
focalizado, por exemplo, recebe o acento nuclear, por estar em uma posição mais 
encaixada, e apenas veicula a informação não pressuposta, diferentemente do que ocorre 
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com o foco da periferia esquerda da sentença. Vejamos abaixo a estrutura do IP, tal 
como proposta em Belletti (1999): 

 

(6)  

 

 

 
 

Figura 2.  IP expandido proposto por Belletti (1999) 

Em Quarezemin (2005) encontramos argumentos para assumir que as projeções 
de Tópico e Foco ocorrem estruturas expandidas, tal como proposto por Rizzi (1997) e 
Belletti (2002) e não em estruturas de adjunção. 

Assim, em uma sentença como em (7), se o objeto não for deslocado para a 
periferia esquerda da sentença, temos uma construção do tipo queSVO, que é 
agramatical. 

(7) * Que a Maria leu este livro. 

O objeto não pode ficar in situ porque o complementizador, que preenche o 
núcleo Foco, requer a presença de um operador no especificador da categoria FocP para 
que a relação Spec-núcleo possa se realizar. Estamos, portanto, diante de um argumento 
importante em favor de que a focalização ocorre na relação Spec-núcleo, mas 
especificamente, em FocP, contra a focalização em adjunção a IP. 

Nesse mesmo sentido, uma vez que os processos de Focalização e de 
Topicalização passam a ser entendidos como a presença do elemento que veicula tal 
informação no especificador das respectivas projeções, atingimos uma estrutura 
sintática que reflete mais fortemente a relação entre a sintaxe propriamente dita e as 
interfaces interpretativa (LF), uma vez que a interpretação depende da posição estrutural 
do elemento, e fonética (PF), uma vez que aspectos como entonação e prosódia também 
estão bastante vinculados às propriedades informacionais de Foco e de Tópico. 

Assim, tendo em mente as vantagens de uma proposta estrutural que possui um 
CP e um IP mais ricos e mais articulados do que a literatura anteriormente poderia supor 
apresento agora a proposta sintática, explorada em Armelin (2008), que parece dar conta 
dos aspectos informacionais da sentenças bitransitivas do PB como um todo. 

4. Expansão de IP e CP nos dados do PB e do PBM 
A idéia que sustenta a proposta desta seção é a de que a possibilidade de 

inversão na ordem dos argumentos internos de verbos bitransitivos está intimamente 
relacionada a aspectos informacionais. Assim, assumo, com Scher (1996), o caráter de 
tópico do elemento colocado entre o verbo e o objeto direto quando a ordem é VPPNP 
ou VNPNP para o PB e para o PBM respectivamente.  
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A novidade da propost a sintática de Armelin (2008) está em assumir para os 
dados já descritos em Scher (1996) uma representação baseada na cartografia do CP e 
do IP, tal como proposta em Rizzi (1997) e Belletti (2002).  Com a explosão da periferia 
da sentença e da periferia de VP, encontramos posições nucleares de Tópico e Foco que 
representam sintaticamente aspectos informacionais das sentenças bitransitivas de pares 
tais como A Maria deu pro Pedro um livro e a A Maria deu um livro pro Pedro, como 
podemos ver abaixo:  

(8)  a. O que a Maria deu pro Pedro? 
      b. A Maria deu pro Pedro um livro. 

(9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação cartográfica das sentenças bitransitivas do PB 

 

A sentença (8b) responde adequadamente à pergunta em (8a), trazendo no objeto 
direto as propriedades discursivas de Foco de Informação. Nessa sentença, o DP (um 
livro) ocupa a posição de foco interno, ou seja, está no especificador da projeção de 
Foco interna ao IP. Já o PP (pro Pedro), por sua vez, deve ocupar a posição de 
especificador da projeção de tópico também interna ao IP e imediatamente acima do 
foco aí contido, respeitando a linearidade da sentença. 

 
(10)  a.Pra quem a Maria deu o livro? 

b. A Maria deu o livro pro Pedro. 
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(11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Representação cartográfica das sentenças bitransitivas do PB 

 

A sentença (10b), respondendo adequadamente à pergunta em (10a), traz como 
foco de informação o PP (pro Pedro), que, nesse caso, deve ocupar o especificador da 
projeção de Foco interna da sentença, possibilitando sua interpretação da relação Spec-
núcleo. A informação de tópico fica por conta do DP (o livro), que preenche 
estruturalmente a posição de especificador da projeção de Tópico também interna ao IP 
e logo acima da projeção responsável pela focalização, respeitando novamente a ordem 
linear da sentença. 

Apesar de dar conta dos aspectos informacionais veiculados pelas sentenças 
bitransitivas, tais estruturas não contemplam aspectos mais semânticos relacionais com 
a possibilidade de alternância da preposição nas sentenças bitransitivas do PB, bem 
como do fato da ausência da preposição no PBM ser licenciada justamente pela 
exigência do verbo na escolha da preposição que introduziria o objeto indireto. 
Vejamos, nesse sentido, em Pylkkänen (2002), uma abordagem mais semântica da 
estruturação de argumentos 

5. Pylkkänen (2002) e os núcleos funcionais aplicativos 
Argumentos verbais podem ser divididos em dois diferentes tipos: aqueles que 

são argumentos verdadeiros do verbo e aqueles que são “adicionais”, no sentido de que 
há evidência de que eles não pertençam à estrutura argumental básica do verbo. Teorias 
de estrutural argumental são, em grande parte, teorias sobre como esses argumentos 
adicionais são introduzidos, no entanto, até o presente, poucas delas explicitam os 
mecanismos para derivar a variação trans-linguística na expressão argumental.  

A tentativa de Pylkkänen (2002) é desenvolver um sistema restrito de unidades 
funcionais, argumentando que essa variação é resultado das diferenças no inventário das 
unidades que a língua seleciona, ou da maneira que uma determinada língua agrupa as 
unidades universais em núcleos sintáticos. O sistema da autora consiste, assim, de três 
diferentes tipos de núcleos causativos, dois diferentes tipos de núcleos aplicativos e um 
núcleo Voice (KRATZER, 1996), introdutor de argumento externo. A tese de Pylkkänen 
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(2002) vem mostrar que as propriedades das construções aplicativas só podem ser 
previstas por uma teoria na qual o argumento externo também é adicional e não um 
argumento verdadeiro do verbo. A autora adota em sua análise a hipótese de que os 
mecanismos sintáticos de construção de estruturas são os únicos mecanismos de 
construção de quaisquer estruturas nas línguas naturais. Assumir que a formação de 
palavras é sintática significa que os elementos que introduzem argumentos “non-core” 
na estrutura argumental devem ser núcleos sintáticos. 

Seguindo a proposta de Kratzer (1996), Pylkkänen (2002) defende que o 
argumento externo dos verbos não é introduzido pelo próprio verbo, mas por um 
predicado separado, denominado Voice. Assim, Voice é um núcleo funcional que denota 
uma relação temática estabelecida entre o argumento externo e o evento descrito pelo 
verbo; ele se combina com o VP através de uma regra conhecida como Identificação de 
Eventos. A Identificação de Eventos permite que se adicionem várias condições ao 
evento descrito pelo verbo. “Voice”, por exemplo, adiciona a condição de que o evento 
tem um agente (ou um experienciador, ou qualquer papel temático considerado possível 
para o argumento externo). 

A maioria das línguas possui mecanismos para adicionar um objeto indireto à 
estrutura argumental do verbo. Nas línguas Bantu, em particular, essa possibilidade é 
largamente atestada. Na linguística de tais línguas os argumentos adicionados à 
estrutura são chamados de argumentos Aplicados e a construção resultante é conhecida 
como construção Aplicativa. Em Pylkkänen (2002), essa terminologia é utilizada para 
construções com um objeto indireto adicional trans-linguisticamente. Assim, enquanto 
as construções aplicativas parecem ter significados similares entre as línguas, suas 
propriedades sintáticas se diferenciam. Uma vez que afixos aplicativos adicionam um 
argumento ao verbo, é possível dizer que eles são elementos que tomam um predicado 
de eventos como seu argumento e introduzem um indivíduo que é tematicamente 
relacionado ao evento descrito pelo verbo. Essa, em essência, é a proposta de Marantz 
(1993).  

 Através da análise de dados do Inglês e do Chaga, uma língua Bantu, a autora 
propõe que existam dois tipos diferentes de núcleos aplicativos: aplicativos altos, como 
os do Chaga (12a), que denotam uma relação entre o evento e um indivíduo e 
aplicativos baixos, como a construção de objeto duplo do Inglês do Inglês (13a), que 
denotam uma relação entre dois indivíduos (MARANTZ, 1993). A sintaxe e a 
semântica dos aplicativos altos e baixos podem ser vistos respectivamente nas estruturas 
a seguir: 

(12) Aplicativo Alto  

  

  
Figura 5. Dado de Aplicativo Alto – Chaga 
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Figura 6. Aplicativo Alto proposta em Pylkkkänen (2002) 
 
 
 
(13) Aplicativo baixo -    Inglês: Mary gave john the book 

                                            (‘ Maria deu João o livro’) 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 7. Aplicativo Baixo proposta em Pylkkänen (2002) 
 

Assim, os Aplicativos Altos se agregam na estrutura sintática acima do verbo, 
enquanto os Aplicativos Baixos se colocam abaixo do VP. Nesse sentido, as duas 
construções são similares com relação ao fato de que os argumentos aplicados c-
comandam assimetricamente o objeto direto. No entanto, os sentidos vinculados por 
núcleos aplicativos altos e baixos são diferentes. Os aplicativos altos são como os 
núcleos introdutores de argumento externo: eles simplesmente adicionam outro 
participante ao evento descrito pelo verbo. Em contraste, os argumentos aplicativos 
baixos não estabelecem qualquer relação com o verbo: eles somente estabelecem uma 
relação de transferência de posse com o objeto direto. 

Na seção abaixo, trago uma tentativa de tratar os dados do PB e do PBM a partir 
da perspectiva de núcleos funcionais aplicativos como introdutores do argumento 
interno indireto do verbo, discutindo as consequências semânticas da possibilidade de 
alternância da preposição que introduz o objeto indireto. 

6. As bitransitivas do PB e do PBM à luz dos núcleos funcionais aplicativos 
Partindo da composicionalidade semântica dos aplicativos, ou seja, do fato de 

que o aplicativo alto relaciona o objeto indireto ao evento descrito pelo verbo, enquanto 
o aplicativo baixo relaciona um recipiente ou fonte a um elemento que é argumento 
interno direto do verbo, é importante ressaltar que o PB parece ser ambíguo entre essas 
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duas semânticas, podendo ter tanto sentenças em que objeto direto e indireto 
estabelecem entre si uma relação de posse, quanto sentenças em que o objeto indireto 
tem relação somente com o evento descrito pelo verbo. O sentido veiculado parece 
fortemente ligado à possibilidade de preposição exigida pelo verbo. Vejamos os dados 
em (14), (15) e (16) abaixo: 

 
(14) (a) O João deu o dinheiro ao pai.  

(b) O João deu o dinheiro pro pai. 
(c) O João deu o dinheiro o pai. 

 
(15) (a) O João escreveu a carta pro pai. 

(b) O João escreveu a carta ao pai. 
(c) O João escreveu a carta o pai. 
 

(16) (a) O João carregou a sacola para o pai. 
(b) * O João carregou a sacola ao pai. 
(c) * O João carregou a sacola o pai.  
 

As sentenças em (14) e (15) trazem dados em que tanto a preposição a quanto a 
preposição para são possibilidades de seleção do verbo e, dessa forma, ambas possuem 
a variedade do PBM sem a realização da preposição, como podemos ver em (14c) e 
(15c). Nessa mesma linha de raciocínio as sentenças em (14) e (15) têm ainda em 
comum o fato de serem ambíguas entre a semântica veiculada pelo aplicativo baixo e 
pelo aplicativo alto. Assim, em (17) podemos capturar os sentidos e contextos possíveis 
para as sentenças em (14), enquanto em (18) podemos ver os sentidos veiculados pelas 
sentenças em (15): 

 
(17)  (a) O pai estava precisando de dinheiro para pagar a parcela do carro. O João tinha um dinheiro 

sobrando, então o João deu o dinheiro para o/ ao pai. 
(b) O pai precisava entregar o dinheiro para a Maria, mas justo na hora em que a Maria poderia 
passar para receber o dinheiro, o pai não estava em casa, então o João deu o dinheiro para o pai. 
 

(18) (a) O João estava morando longe de casa e sentiu saudades do pai, então o João escreveu uma 
carta para o/ ao pai. 
(b) Era dia do aniversário da Maria, que estava morando longe do pai. Com saudades, o pai 
queria mandar uma carta para ele, no entanto ele não sabia escrever, então o João escreveu a 
carta para o pai. 

Nesse sentido, os contextos em (17a) e (18a) trazem para as sentenças o sentido 
de aplicativo baixo, ou seja, há efetivamente relação de transferência de posse entre o 
objeto direto (o dinheiro/ a carta) e o objeto indireto (o pai). Por outro lado, os contextos 
em (17b) e (18b) trazem para as sentenças o sentido de aplicativo alto, ou seja, não há 
mais relação de posse entre o objeto direto (o dinheiro/ a carta) e o objeto indireto (o 
pai), mas sim uma relação entre esse objeto direto e o evento de “dar” ou de “escrever”, 
por exemplo. É importante ressaltar que quando o sentido veiculado é o de aplicativo 
alto, a preposição a deixa de ser uma possibilidade de seleção do verbo e somente a 
preposição para será licenciada como possibilidade de seleção.  

Por sua vez, nas sentenças em (16) com o verbo “carregar”, cuja única 
possibilidade de seleção é a preposição para, tem-se que somente o sentido de 
aplicativo alto pode ser veiculado. Assim, não há relação de transferência de posse entre 
“a sacola” e o “pai” pelo fato de o João carregá-la. Diante desses dados é possível 
levantar a hipótese de que a preposição a só veicule o sentido de aplicativo baixo. Já a 
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preposição para parece ser ambígua entre a semântica dos dois Aplicativos, o Alto e o 
baixo. No entanto, quando estamos diante de um verbo em que só se constrói com a 
preposição para a semântica será justamente de aplicativo alto. Os dados em (19) e (20) 
parecem corroborar as hipóteses levantadas:  

 
(19) (a) O João deu o dinheiro ao irmão. 

(b) O João escreveu a carta ao pai.                  
(c) O João entregou as flores ao tio.                  

 
(20)  (a) O João deu o dinheiro pro irmão.  

(b) O João escreveu a carta pro pai.                   
(c) O João entregou as flores pro tio.                 

        

O PBM por si só já havia nos dado uma importante indicação de que parece 
haver uma diferença entre as preposições a e para, já que tal dialeto só permite a 
ausência da preposição se a é uma das possibilidades de seleção do verbo. Nesse 
sentido, parece haver uma relação bastante interessante entre a semântica dos 
Aplicativos Baixos e os dados do PBM. Abaixo há um quadro que resume o raciocínio 
desenvolvido até aqui: 

Tabela 1. Aplicativos e o PBM 

 

 

 

 

 

 

 
Diante desse quadro e na tentativa de investigar as hipóteses levantadas, vejamos 

agora a relação entre as hipóteses levantadas até aqui e as previsões que Pylkkänen 
(2002) traz em seu trabalho: 

 
(i) Diagnóstico 1:Restrições de Transitividade 
 

Somente o núcleo aplicativo alto deve se combinar com verbos inergativos. Uma vez que 
núcleos aplicativos baixos denotam uma relação entre o objeto direto e o indireto, eles não 
podem aparecer em uma estrutura em que falta o objeto direto. 

 
 
(ii) Diagnóstico 2: Semântica Verbal 
 

Uma vez que aplicativos baixos implicam uma transferência de posse, eles não fazem sentido 
com verbos que são completamente estáticos, por exemplo, um evento de “segurar a sacola” não 
resulta na sacola tornando-se elemento de posse de alguém. Aplicativos altos, por outro lado, não 
devem apresentar problemas ao se combinarem com verbos do tipo “segurar”, já que é bastante 
plausível que alguém se beneficie do evento de “segurar a sacola”. 
 

Transferência de Posse entre o 
Objeto Direto e o Objeto Indireto. 

Transferência de Posse entre o Objeto 
Direto e o Objeto Indireto ou relação 
entre o Objeto Indireto e o evento. 

Hipótese: 

 

 

A preposição a só licencia leitura de Aplicativo Baixo, 
enquanto a preposição para é ambígua entre as leituras de 
Aplicativo Alto e Baixo. 

Fato (SCHER, 1996): 

 

A preposição a é justamente a preposição que licencia o  

apagamento da preposição no PBM. 

Conclusão: 

 

É possível que haja uma relação entre as construções de 
Aplicativo Baixo e o PBM. 
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Olhando para alguns verbos inergativos do PB, como “correr”, “dançar”, 
“gritar”, é possível dizer que eles não podem se combinar com a preposição a para 
veicular sentindo de transferências de posse: 

(21)  (a) *A Maria correu ao João. 
 (b) *A Maria dançou ao João. 
 (c) *A Maria gritou ao João. 

A agramaticalidade da sentença (21a) pode ser questionada com exemplos do 
tipo “A Maria correu ao supermercado”, no entanto, mesmo sendo gramatical, o sentido 
vinculado por ela não poderá ser o de aplicativo baixo, ou seja, o de transferência de 
posse. Por outro lado, podemos verificar que a preposição para pode ocorrer facilmente 
com esses mesmos verbos inergativos, trazendo consigo a semântica dos aplicativos 
altos, ou seja, de relação do argumento interno indireto com o evento verbal, tal como 
previsto pelos diagnósticos presentes em Pylkkänen (2002). Olhemos os exemplos em 
(22) abaixo e seus contextos:  

(22) a. A Maria correu para o João 
a’. Contexto: o João se inscreveu na corrida, mas machucou a perna, então a Maria correu no 
lugar dele. 

 b. A Maria dançou para o João. 
b’. Contexto: o João gosta muito de ver a Maria dançar, então, naquela noite, a Maria dançou 
para o João. 

 c. A Maria gritou para o João. 
c’. Contexto: O João estava prestes a pisar no buraco, então, para avisá-lo perigo, a Maria gritou 
para o João. 

 

É interessante observar ainda o fato de que as sentenças do PBM provavelmente 
não podem ter sua preposição omitida quando construídas com verbos inergativos, já 
que, nesse caso, a preposição a não é uma possibilidade de seleção do verbo. Nesse 
mesmo sentido, a única semântica veiculada pelas sentenças do PBM quando na 
ausência da preposição é a de aplicativo baixo, ou seja, de transferência de posse. 
Assim, se a intenção do falante é a interpretação de aplicativo alto, ou seja, se a relação 
estabelecida é entre o evento e o objeto indireto, então, a realização da sentença deve vir 
com a preposição fonologicamente realizada: 

(23) a.  *A Maria correu o João. 
b.  *A Maria dançou o João. 
c.  *A Maria gritou o João. 
 

Caso haja uma possibilidade de gramaticalidade de algumas dessas sentenças 
acima, certamente a semântica delas não será a de aplicativo baixo, ou seja, não deve 
haver relação de transferência de posse entre os argumentos do verbo. Assim, é possível 
dizer que, de fato, os dados do PB estão obedecendo à restrição (i) e que é realmente 
possível que haja certa relação entre núcleos aplicativos baixos e os dados do PBM. 

Passo agora para a segunda restrição que diz respeito à provável impossibilidade 
de se combinar verbos estáticos, tais como “segurar” e “carregar” com núcleos 
aplicativos baixos, já que estes últimos indicam uma relação dinâmica de transferência 
de posse. Analisando os dados do PB se observar que verbos estáticos não implicam 
transferência de posse e que a construção deles com a preposição a geram dados 
agramaticais: 
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(24)  a. * O João carregou a sacola à Maria. 
 b. * O João segurou a sacola à Maria. 
 

Por outro lado, com a preposição para é possível construir sentenças com esses 
mesmo verbos e veicular a semântica de relação entre um beneficiário – o argumento 
interno indireto do verbo – e o evento, ou seja, justamente a semântica dos núcleos 
aplicativos altos: 

 
(25) a. O João carregou a sacola para a Maria. 

b. O João segurou a sacola para a Maria. 
 

Como aconteceu no diagnóstico (i), provavelmente verbos estáticos não sejam 
possíveis de ocorrer no PBM com a omissão da preposição, já que a não é possibilidade 
de seleção do verbo: 
 
(26)  *a. O João carregou a sacola Maria. 

*b. O João segurou a sacola Maria. 
 

Novamente parece haver uma relação forte entre as sentenças do PBM e a 
semântica dos aplicativos baixos. Através dos dados de (21) a (26) é possível ainda 
dizer que embora a preposição “para” seja ambígua entre a semântica de transferência 
de posse – aplicativo baixo – e de relação com o evento - aplicativo alto – quando essa 
preposição for a única possibilidade de seleção do verbo, ou seja, quando não for 
possível construir tal sentença com a preposição “a”, o sentido veiculado será 
provavelmente o de aplicativo alto. 

De fato, para introduzir ou refutar a noção de núcleos aplicativos no PB, ainda é 
necessário que se façam estudos mais aprofundados a respeito, por exemplo, de 
estruturas de objeto duplo e as estruturas efetivamente realizadas no PB, bem como do 
estatuto das preposições a e para no PB como um todo e no dialeto mineiro. Saliento, 
nesse sentido, que o quadro teórico aqui exposto é apenas ilustrativo de uma 
possibilidade de análise que vincule a semântica e os aspectos sintáticos das sentenças 
bitransitivas no PB. Ressalto ainda que uma estrutura que consiga captar sintaticamente 
aspectos informacionais e semânticos a um só tempo pode ser bastante interessante para 
explicar a bitransitividade no PB. 

2. Considerações finais 
Este trabalho recolocou em discussão as sentenças bitransitivas do português do 

Brasil, em particular tomando por base um de seus dialetos: a variedade falada na Zona 
da Mata Mineira.  

As propostas aqui feitas são todas no sentido de buscar uma estrutura sintática 
adequada para as sentenças do PB, cujos verbos selecionam mais de um argumento 
interno. Partindo do fato de que há uma relação propriamente mais forte entre o verbo e 
seu complemento direto do que entre o verbo e seu argumento indireto, embasamos a 
discussão na proposta de núcleos funcionais aplicativos de Pylkkänen (2002). Através 
da semântica dos aplicativos altos e baixos encontramos distinções importantes entre as 
preposições a e para, ambas possíveis em construções bitransitivas do PB. Proponho 
dessa forma que a preposição a só licencia leitura de aplicativo baixo, enquanto a 
preposição para é ambígua entre as leituras de Aplicativo Alto e Baixo. 
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Já que no PBM, o que licencia a ordem VNPNP é justamente a preposição a 
como possibilidade de seleção verbo. A hipótese mais latente deste trabalho se assenta 
na proposta de uma relação entre os dados do PBM e os núcleos aplicativos baixos. 

No entanto, os núcleos funcionais aplicativos como elementos participantes da 
estrutura sintática das bitransitivas tanto do PBM quanto do PB ainda deixam algumas 
questões importantes a serem investigadas, tais como, a possibilidade de alternância na 
ordem dos complementos de um verbo bitransitivo; a ambigüidade da preposição para 
entre a semântica de aplicativo alto e baixo e, até mesmo, o fato de a ordem VNPNP do 
PBM não ser uma estrutura de objeto duplo, tal como comprovado em Scher (1996). 

Assim, as hipóteses levantadas nesse trabalho não são conclusivas, mas abrem 
questões importantes a serem investigadas em trabalhos futuros sobre as sentenças 
bitransitivas do PB, bem como sobre o funcionamento das preposições a e para nesse 
tipo de sentença.   
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